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Agenda

• Hexis, Aquafine, Danaher, quem somos nós? (~2 min)
• Tecnologia UV (~3 min)
• Tratamento de Água numa Farmacêutica(~15min)
• Aplicações UV (~20min)
• Seção de Perguntas e Respostas (~20 min)





Trazendo Agua 
de Confiança

Para mais de  
1 Bilhão de Pessoas



Tecnologia UV está na moda



Tecnologia UV
1949: Louis Veloz fundava a Aquafine e lançava o primeiro sistema de 
tratamento de água por UV em escala comercial.



UV na Indústria Farmacêutica



O que diz a Farmacopeia Brasileira?



Tipos de Aguas na Industria farmacêutica



Tecnologias Utilizadas para Tratamento de Água
• Existem várias tecnologias para tratamento de água, variando em relação à qualidade exigida, custo 

de investimento, custo de operação, etc. Alguns exemplos incluem Ultra filtração, Osmose,  
Eletrodeionização, Destilação, etc....



Tratmento de Água por UV



Espectro de 
Absorção do DNA

• A Desinfecção UV é alcançada aplicando radiação UV no comprimento de 254nm. A dose de radiação varia 
de acordo com o tipo de microorganismo que se deseja eliminar.

Aplicação – Desinfecção



Dose para 4log de redução: 5.6 mJ/cm2

E.coli



Dose para 4log de redução: 17 mJ/cm2

Pseudomonas aeruginosa



Dose para 4log de redução: 36 mJ/cm2

ROTAVIRUS



• Sistemas Uv são muito usados após sistemas de filtração convencional ou antes de sistemas de filtração 
por membrana.

Aplicação – Desinfecção

Sistema UV Sistema UV



Sanitização
Sanitizações podem ser tipicamente de 3 tipos: Térmica, Química ou com Ozônio. 

Sanitização por Ozônio utiliza UV para remoção



Aplicação – Destruição de Ozônio
• Em muitas indústrias o ozônio é utilizado como agente desinfetante, o UV remove o ozônio não utilizado 

para desinfecção para evitar efeitos não desejados.



Aplicação – Redução/ Destruição de Ozônio
• O ozônio residual (O3) é removido com eficiência 
por UV a um comprimento de onda de 254 nm
• O ozônio absorve a energia UV e decompõe-se 
rapidamente em oxigênio dissolvido (O2)
• Normalmente, 1,0 ppm de ozônio pode ser 
reduzido para menos de 0,1 ppm com uma dose de 
UV de 90 mJ / cm2



Aplicação – Redução/ Destruição de Cloro

• O cloro é comumente usado como desinfetante primário no processo de tratamento para obtenção de 
água de grau potável, sendo depois necessário sua remoção para obtenção de outros tipos de águas 
farmacêuticas.

Decloração
por UV



Aplicação – Redução/ Destruição de Cloro

• Concentrações de cloro livre de até 2,0 ppm podem ser destruídos com sucesso pela aplicação de luz UV
• A tecnologia reduz subprodutos cancerígenos e é uma forma de desinfecção ecológica
• Custos de manutenção mais baixos em comparação filtro de carvão ou uso de produtos químicos como metabisulfito



Aplicação – Redução/ Destruição de TOC/ COT

- Carbono Orgânico Total é um dos parâmetros 
críticos de controle em águas farmacêuticas;

- A Tecnologia UV é tipicamente aplicada em série 
junto com outras técnicas para redução de COT



Aplicação – Redução/ Destruição de TOC

• UV de 185 nm com dose mínima de 
90 mJ/cm2 cria radicais hidroxila 
poderosos que oxidam o carbono 
orgânico total (TOC)
• UV pode ser usado junto com 
Deionização (DI) e Osmose reversa 
(RO) para reduzir o TOC para níveis 
abaixo de 1,0 ppb;



Estocagem/ Tratamento de Efluentes
• Tipicamente a agua produzida fica em recirculação permanente entre o tanque e o 

looping necessitando manter os padrões microbiológicos.
• A tecnologia Uv pode ser usada para redução de ozônio em processos oxidativos



Resumo - Aplicações UV em Farmacêuticas



Quais são as principais informações são 
necessária para dimensionar um sistema UV?

• Vazão Pico;

• Transmitância UV da água => Qual tipo de água chegará no equipamento?

• Requisito Microbiológio ou de Redução Química
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