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Energia controlada
Alguns detalhes sobre o processo de esterilização por raios gama

A sala é protegida por paredes de concreto de 
2 metros de espessura para evitar a saída dos 
raios gama

Os produtos já embalados são conduzidos por uma 
espécie de esteira até as fontes seladas de cobalto 
60, sem contato humano

A fonte selada de cobalto 60 emite ondas 
eletromagnéticas curtas (raios gama) que, em 
contato com microrganismos, provoca a agitação
e destruição das cadeias de DNA, matando-os

Os produtos já radiados são encaminhados para 
transporte ao seu destino final, sem necessidade 
de quarentena
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I n ova ç ã o CBE Embrarad usa ondas eletromagnéticas
de cobalto para esterilizar produtos com raios gama

‘Hulk’ azul brasileiro
combate micróbios
Cibelle Bouças
De São Paulo

O cientista David Bruce Banner
trabalhava em um centro de pes-
quisa nuclear na Base do Deserto
do Departamento de Defesa dos
Estados Unidos, no Novo México. E
estava na unidade no dia do pri-
meiro teste de detonação da bom-
ba gama, uma arma nuclear com
altos níveis de radiação gama. Ao
ver que um civil violou a área de se-
gurança, o cientista entrou na área
restrita para salvá-lo. Banner sal-
vou o civil, o jovem Rich Jones, mas
não teve a mesma sorte. Exposto à
radiação, sofreu uma estranha
transformação genética que lhe
dava forças sobre-humanas nos
momentos de raiva. Assim nasceu
o super-herói Incrível Hulk.

Quando se fala em raios gama, a
associação com Hulk e outros su-
per-heróis criados por Jack Kirby e
Stan Lee é quase imediata. Na vida
real, no entanto, essa tecnologia
não está restrita a pesquisas milita-
res. E nem é usada para criar aber-
rações superpoderosas. Ao contrá-
rio, os raios gama — que são ondas
eletromagnéticas curtas — são ado-
tados com certa frequência, não
para matar vilões terríveis como os
do cinema, mas sim micróbios.

“Não é algo complexo, depen-
dendo do microrganismo, dá para
matar com um susto”, brincou Fer-
nando Reichmann, vice-presiden-
te da CBE Embrarad, companhia
brasileira especializada em esteri-
lização de produtos. Esse processo
de esterilização, na verdade, está
mais próximo de uma implosão
do que de um “s u s t o”.

A CBE Embrarad desenvolveu
um sistema de esterilização em lar-
ga escala, contratado por indús-
trias de 18 setores distintos. Pelas
unidades de esterilização da com-
panhia passam diversos produtos,
como seringas, luvas cirúrgicas,
embalagens, cosméticos, medica-
mentos, implantes dentários, ma-
térias-primas para ração animal e
até ervas medicinais.

No processo, os produtos são en-
caminhados, dentro de suas emba-
lagens ou pallets, em uma espécie de
esteira eletrônica — sem contato hu-
mano — para a sala de esterilização.
Nesse ambiente protegido por es-
pessas paredes de concreto encon-
tra-se uma fonte de cobalto 60. Tra-
ta-se de um material capaz de emitir
raios gama. O processo é similar ao
de um micro-ondas: os raios gama
provocam uma agitação de partícu-
las microscópicas. Mas, em vez de
aquecer, ele provoca a quebra da ca-
deia de DNA dos micro-organismos,
matando-os.

Para chegar a esse resultado, os
produtos são expostos à energia
dessas ondas eletromagnéticas
por um intervalo que varia de um a

cinco minutos, dependendo das
condições do produto. Reichmann
observou que a energia emitida
por essas ondas é suficiente para
destruir o DNA de micro-organis-
mos, que são relativamente sim-
ples, mas não é capaz de provocar
alterações no núcleo das partícu-
las dos produtos. Também não há
emissão de radiação, apenas de
ondas eletromagnéticas. Por isso,
os produtos não se tornam radioa-
tivos no fim do processo.

O executivo afirmou que o am-
biente onde é feita a esterilização
tem nove sistemas redundantes
de segurança que impedem a
emissão dessas ondas eletromag-
néticas fora do ambiente prote-

gido. As atividades da CBE Em-
brarad são auditadas anualmen-
te pela Comissão Nacional de
Energia Nuclear (CNEN), autar-
quia vinculada ao Ministério de
Ciência e Tecnologia.

A CBE Embrarad realiza a este-
rilização de produtos em duas
unidades que mantém em Jarinu
e Cotia, no Estado de São Paulo. A
companhia processa em média
20 mil metros cúbicos por mês de
produtos da área de saúde e 40
mil toneladas de carregamentos
de outros setores. “O total de pro-
dutos que passam mensalmente
pelas unidades supera R$ 100 mi-
lhões”, disse Reichmann.

O mercado de serviços de esteri-

Microsoft leva educação à ‘n u v e m’
S of twa re
Moacir Drska
De São Paulo

A Microsoft lançou, ontem, uma
edição gratuita do Office 365 —
versão para a internet do pacote de
programas que se tornou uma das
marcas da companhia americana
— destinado especificamente ao
mercado de educação.

A oferta é uma evolução do pa-
cote de aplicativos live@edu, lan-
çado em 2007 e atualmente com
22 milhões de usuários no mun-
do. Com acesso exclusivo pela in-
ternet e tendo como alvo institui-
ções de ensino públicas e priva-
das, a nova versão inclui ferra-
mentas de produtividade, cola-
boração e gestão administrativa.

Além do modelo gratuito, a Mi-
crosoft vai oferecer dois planos pa-
gos de assinatura, que darão aces-
so a recursos mais avançados. O
primeiro deles envolverá uma taxa
média de US$ 2,50 por aluno, e de
US$ 4,50 professor e funcionário
da instituição. No segundo forma-

to, as assinaturas serão respectiva-
mente de US$ 3 e US$ 6.

“Acreditamos que a adoção
em escala será rápida, pois as es-
colas estão olhando a tecnologia
como um fator de geração de di-
ferenciais para os seus estudan-
tes”, disse ao Va l o r Eduardo
Campos, gerente-geral de Office
da Microsoft no Brasil.

Do ponto de vista estratégico
da Microsoft, Campos destacou
que o lançamento é mais um pas-
so da companhia para adaptar-se
ao conceito de computação em
nuvem, que vem ganhando força
no mercado de tecnologia. Sob
esse conceito, os sistemas são
acessados via internet, a partir de
centros de dados, sem que preci-
sem ser instalados no computa-
dor do usuário. O modelo se opõe
à tradicional compra de licenças
de uso, que marcou a trajetória
da Microsoft. Nesse novo forma-
to, o cliente paga uma taxa pela
aplicação, em um formato seme-
lhante a de uma conta de luz.

“Estamos investindo forte-
mente na nuvem há cerca de três

anos e temos uma estratégia de
longo prazo para esse modelo”,
afirmou Campos. O executivo
destacou o lançamento mundial,
há sete meses, do pacote comer-
cial do Office 365, destinado a
pequenas e médias empresas. No
Brasil, a novidade foi acompa-
nhada pelo anúncio do investi-
mento em um centro de dados
no país, para apoiar a iniciativa.

“Atualmente, na parte comer-
cial, temos mais de 40 milhões de
usuários do Office 365. A adoção
está sendo oito vezes mais rápida
que a primeira versão desse paco-
te para a nuvem”, disse Campos.

Uma das empresas que adota-
ram o pacote foi a Lojas Renner.
Em janeiro, a rede decidiu mi-
grar suas aplicações baseadas no
Google Apps, pacote de aplicati-
vos on-line do Google, para o
produto on-line da Microsoft. A
primeira fase de implantação na
Lojas Renner inclui 2,5 mil usuá-
rios. A expectativa da empresa,
no entanto, é ampliar o uso do
pacote para a sua base total de
14 mil funcionários.

lização movimenta no Brasil em
torno de R$ 350 milhões por ano e
cresce entre 8% e 10% ao ano,
acompanhando o desempenho do
mercado de produtos hospitalares
e farmacêuticos. No mundo, esse
segmento fatura entre US$ 3 bi-
lhões e US$ 3,5 bilhões ao ano.

Fundada há 15 anos, a CBE Em-
brarad dobrou de tamanho desde
2008. Segundo Reichmann, o cres-
cimento deveu-se a mudanças na
unidade de Jarinu, que permitiram
a esterilização em larga escala.
“Com o ganho de escala, foi possí-
vel oferecer preços mais competiti-
vos às indústrias e atrair mais
clientes”, afirmou o executivo. De-
pendendo do produto, a esteriliza-

ção pode custar de R$ 50 a R$ 150
por metro cúbico — valor similar
ao preço de processos tradicionais
de esterilização.

Outro fator que impulsionou o
crescimento da companhia foi a
aquisição, em 2008, da concorrente
Embrarad, também de capital na-
cional, pela CBE. Para o período de
2012 a 2014, Reichmann projeta um
crescimento de 50% no volume de
esterilizações, sendo que neste ano,
as encomendas aumentaram 15%.

Para atender à nova demanda,
a companhia planeja instalar
duas unidades de raios gama. Ca-
da uma receberá investimento de
R$ 20 milhões, que será realizado
com recursos próprios e financia-

mento. Reichmann afirmou que
uma das novas unidades será ins-
talada em 2013. No momento, a
CBE Embrarad define o local da
construção. Entre os Estados can-
didatos estão Goiás e Paraná.

A quarta unidade será instala-
da em 2014 no Nordeste. Atual-
mente, a companhia avalia três
municípios nordestinos. “A ex-
pectativa é alcançar o volume de
encomendas desejado para abrir
as unidades. Estamos otimistas
com a evolução do mercado”, dis-
se o executivo. Reichmann não
descarta a possibilidade de cons-
truir uma unidade similar à de
Jarinu, que demandou investi-
mento de R$ 40 milhões.

C o n t exto

As companhias adotam diferentes
processos para esterilizar materiais. Os
mais tradicionais usam vapor (como
nas autoclaves), calor seco (estufas) ou
gás óxido de etileno. Já a esterilização
por raios gama é feita com o cobalto 60.
O cobalto é um metal de massa atômica
59. Ao ser submetido a processos de
bombardeamento de nêutrons, tem um
ganho de massa e torna-se radioativo. O
cobalto 60 emite raios gama, ou ondas
eletromagnéticas com comprimento
inferior ao tamanho de um átomo. Os
raios gama do cobalto 60 são usados
para esterilização, radiografias
industriais para controle de produtos e
em tratamentos de câncer. A principal
vantagem desse processo de
esterilização é não produzir resíduos e
não exigir um período de quarentena
até que o produto esteja pronto para o
consumo. Mas a estrutura exigida para
implantar esse método com segurança
é mais cara que o uso de uma autoclave,
por exemplo. A CBE Embrarad importa
o cobalto 60 de fornecedores do
Canadá e da Inglaterra e exporta o
material, quando ele perde sua
capacidade de radiação. A partir daí, o
cobalto pode receber outro
bombardeamento de nêutrons ou
ganhar outros usos como liga metálica.
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Fernando Reichmann, da CBE Embrarad: expansão de 50% em três anos
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Novas armas do Google

Lançados ontem pelo Google, o tablet
Nexus 7 (à esquerda) e o dispositivo de
mídia Nexus Q esquentam ainda mais a
disputa da companhia de internet com
aApple,aA m a zo n eaMicros oft.
Primeiro tablet da companhia, o Nexus
7 tem tela de 7 polegadas e exibe

vídeos em alta definição. O
equipamento, fabricado pela
taiwanesa As u s , será vendido por
US$ 199, mesmo preço do Kindle Fire,
da Amazon. O anúncio foi feito uma
semana depois de a Microsoft lançar
seu aparelho, o Surface. Já o Nexus Q é

uma central de entretenimento
concorrente da Apple TV. O
equipamento, que permite assistir a
filmes e ouvir músicas armazenadas
na internet, custa US$ 299. Nenhum
dos produtos da linha Nexus tem
previsão de chegada ao Brasil.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 jun. 2012, Empresas, p. B2.




