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FILTROS BACTERICIDAS 
SERÁ QUE REALMENTE FUNCIONAM? 

 

Os filtros bolsas da LINTER são fabricados com 

elemento filtrante sintético exclusivamente  

desenvolvido com características antimicrobianas ;isto  

é um elemento filtrante resistente ao crescimento de  

fungos e bactérias sem adição de agente químico. 

O elemento filtrante microbiologicamente inativo não  

oferece riscos ou danos para o meio ambiente. 

 

O que nos causa estranheza é que algumas empresas 

insistem em vender um produto pelo qual não temos 

como verificar a eficácia do produto aplicado e qual a 

sua durabilidade após a aplicação desse agente 

bactericida. 

Com intuito de desmistificar o assunto (em alguns 

países da Europa esses tipos de filtros não são 

reconhecidos pois não acreditam em sua eficácia) foi 

publicado uma matéria na Revista Controle de 

Contaminação .Editora RPA , exemplar de Abril 2001 

ano 5 ,nº4- contendo uma matéria a respeito do 

assunto onde se esclarece: 

1º Não existe eficiência comprovada sobre os filtros de 

agente químico. 

2º O fator determinante para se preocupar com o 

crescimento de microorganismos é a alta taxa de 

umidade relativa(acima de 90%). 

 

 

 
 
 
3º Todo e qualquer filtro ganha eficiência em função do 
contínuo acumulo de pó sobre  o meio filtrante, ou seja 
o agente químico não irá entrar em contato com os 
microorganismos pois certamente já estará encoberto 
pelo pó assim que o sistema entrar em operação. 
 
 

4º Alguns microorganismos ao ficarem algum tempo 

em contato com o agente químico, podem desenvolver 

a chamada “resistência ao produto” ;ou seja poderá 

sofrer mutação e certamente teremos um novo 

microorganismo com outra resistência “passeando” em 

nossas dependências. E aí ,como lidar com este 

desconhecido ? 

Os microorganismos reagem rapidamente às trocas de 

condições de vida. Uma interferência no equilíbrio 

biológico devido a uma substância química ,provoca 

um aumento na tendência de regeneração pelo efeito 

de preservação  das espécies vivas, isto pode levar a 

um processo de mutação podendo acarretar 

consequências para toda instalação de climatização, 

ficando fora do controle de contaminação. 

 

Conclusão: Acreditamos que seja mais uma 

estratégia de marketing do que propriamente dito 

produto técnico. 
 


