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1 Resumo 
 
 A pureza da água é extremamente importante para as indústrias 

farmacêuticas, todo processo de purificação de água, consiste no fornecimento e 

recebimento de uma água potável que deve ser armazenada em grandes 

reservatórios, que posteriormente vai passar por um tratamento rígido de 

purificação, com o intuito de eliminar qualquer tipo de contaminante físico e 

microbiológico. Os processos de tratamento, basicamente são constituídos por 

filtros, que são responsáveis por realizar o primeiro contato, ou seja, o pré-

tratamento, retirando insumos físicos com uma maior dimensão considerável (areia, 

pedra e papel), posteriormente é adicionado Cloro (Cl2) para diminuir a taxa e 

concentração de micróbios, a Osmose Reversa que separa o solvente de um soluto 

de baixa massa molecular por uma membrana permeável ao solvente e 

impermeável ao soluto, Looping que permite que a água não fique parada, 

diminuindo a probabilidade de contaminação, o TOC que monitora constantemente 

os níveis de carbono da água, EDI (Eletrodeionização), que utiliza a pressão e 

corrente elétrica para separar íons solúveis da água e lâmpada UV que emiti 

radiação para matar definitivamente micro-organismos (fungos e bolores) que os 

outros processos foram incapazes de eliminar. Porém esse sistema é totalmente 

automatizado por um central de automação, através de CLP’s e IHM’s, visando 

otimizar e controlar todos os parâmetros de segurança para deixar a água pronta 

para uso e afins de fabricação de medicamentos e cosméticos.  

 

Palavras Chaves:  Indústria farmacêutica. Purificação da água. Filtro. Cloro (Cl2). 

Osmose Reversa. Looping. TOC. EDI. Lâmpada UV. CLP. HMI. 

 
2 Introdução 

A grande maioria dos processos que é utilizado o sistema de purificação de 

água, para uso industrial, mais precisamente farmacêutico, baseia-se em 

eliminações de qualquer tipo de impurezas biológicas, orgânicas, microbiológicas e 

físico-química, com o intuito de obter-se qualidade exigida nas normas vigentes e 

pelos órgãos oficiais sanitários. 

Todos os parâmetros de verificação de controle contínuo da contaminação da 

água para uso farmacêutico são de suma importância, sendo que, a água tem 

grandes possibilidades de aderir substâncias adversas e sofrer alterações de 



recontaminação nas suas propriedades químicas e físicas, mesmo passando por 

todo o processo rígido de purificação. 

“O processo de purificação da água para uso 
farmacêutico é baseado na eliminação de impurezas físico-
químicas, biológicas e microbianas até se obterem níveis 
preestabelecidos em compêndios oficiais aprovados pelas 
autoridades sanitárias.” (ANVISA, 2013, p.0,5, Guia de 
Qualidade para Sistemas de Purificação de Água para Uso 
Farmacêutico). 

 
Com o controle e garantia da qualidade, sendo ele microbiológico, estudos 

muito aprofundados são realizados em laboratório constantemente, afim de 

monitorar diariamente os vários tipos de contaminantes microrgânicos, sendo ele 

biodegradáveis (adubo, papel, excrementos e algas), promovendo queda de 

oxigênio, biológicos (fungos, legionellas e coliformes), capazes de provocar doenças 

e químicos (resíduos tóxicos, pesticidas do tipo DDT chamados organoclorados e 

metais pesados como chumbo e mercúrio. Sendo que esses tipos de 

microrganismos tem a alta capacidade de proliferação nas estações de tratamento e 

distribuição de água (ETA). Entretanto, é suma importância minimizarmos a 

contaminação por meios de tecnologias atuais, na fabricação de medicamentos e 

cosméticos na área farmacológica. 

As preocupações empregadas nesses tipos de processos é a viabilidade em 

aderir tecnologias modernas, porém tudo depende do tipo de água que pretendesse 

obter. Muitos são os requisitos estabelecidas no BPF (Boas Práticas de Fabricação), 

sempre visando a otimização e atualização constante para combater e reduzir os 

riscos encontrados nas contaminações presentes. 

De forma geral, existem diversos métodos comuns e confiáveis para tratar e 

obter-se água pura (Purified Water ou PW), são elas utilizando Filtros, Cloro (Cl2), 

Osmose Reversa, Looping, sistema de monitoramento de Carbono Total da Água 

(TOC, do inglês Total Organic Carbon), Sistema de Eletrodeionização (EDI) que é 

um polidor de água e a Lâmpada Ultravioleta, por meio do UVC. 

Atualmente no Brasil, são grandes os requisitos no tratamento de água, para 

afins de fabricação farmacêutica, essas normas técnicas são estabelecidas pelo 

BPF (Boas Práticas de Fabricação), juntamente com a Farmacopeia Brasileira. É 

utilizado documentos referenciado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária), que elabora suas NT (Normas Técnicas), com base nas legislações da 



Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Sendo assim, a boa pratica de fabricação está constantemente em evolução, 

é de suma importância que as indústrias farmacêuticas esteja sempre buscando 

melhoria contínua nos seus processos de purificação de água, com o objetivo de 

diminuir riscos e probabilidade de contaminação. 

 
3 Objetivo 
 
 Mostrar a importância de termos automação em sistemas críticos, com isso 

iremos identificar pontos importante onde utilizamos a tecnologia para nos ajudar a 

ter um sistema confiável e com confiabilidade uma vez que o sistema de água 

purificada e a principal matéria prima em empresas farmacêuticas. 

 

4 Metodologia 

Para o sistema de água purificada, é utilizado os seguintes métodos: 

 

4.1 Sistema de Filtragem 

Para que esse processo funcione significativamente, é utilizado em primeiro 

estágio um filtro bag de areia de 5,0µ (microns) e posteriormente em segundo 

estágio um filtro bag de areia mais fino de 1,0µ (microns) absoluto com a alta 

capacidade de retenção, garantindo assim que nenhum tipo de insumos passe para 

o sistema de purificação de água. 

 

4.2 Adição de Cloro 

Uma das etapas mais importante no tratamento de água é a adição de Cloro 

(Cl2), conhecida como cloração, ressaltando que na maioria das vezes é adicionada 

uma substância conhecida como “solução de hipoclorito de sódio”, conhecida como 

“cloro líquido”. 

 

4.3 Osmose reversa 

A osmose reversa ou osmose inversa, tem sua definição “osmose”, pois 

consiste como o deslocamento de solventes entre dois meios de soluções com 

concentrações diferentes, separados por uma membrana semipermeável, que 

separa o soluto de baixa massa molecular por um filtro absoluto (membrana), que é 

permeável ao solvente e impermeável ao soluto. 



Figura 01 – Processo de dessalinização (imagem ilustrativa). 

 

 

Fonte: Aluno Online, 2017 

 

No sistema da osmose, o solvente desloca-se do meio hipotônico no sentido 

do meio hipertônico, chegando no fim do processo quando os dois meios se 

encontram em equilíbrio de concentração. 

A OR, como o próprio nome já é intuitivo, acontece em um fluxo contrário ao 

da osmose. Sendo que, nela, o solvente se desloca em sentido da solução com 

maior concentração para a de menor concentração, isolando-se assim, o soluto. 

Este processo, é muito utilizado por indústrias farmacêuticas, com o intuito de retirar 

todo o cloro (Cl2) da água que foi adicionado para eliminar os micróbios, por meio da 

dessalinização.  

O processo de dessalinização ou osmose reversa tem seu princípio de 

funcionamento influenciado por uma “pressão osmótica”, que se aplica sobre a 

superfície da água, na qual se encontra a solução hipertônica impedindo o solvente, 

no caso a água, ser transferido para o meio mais concentrado. 

Atualmente, o equipamento e processo da osmose reversa é considerada 

uma solução para o problema previsto da escassez vindoura de água potável. E 

uma das principais aplicações na osmose reversa são as seguintes: 

No setor da saúde, recebe destaque, principalmente, nos processos de hemodiálise; 

No setor agropecuário utiliza-se a osmose reversa na dessedentação de animais, na 

irrigação e hidroponia; 

No processo de dessalinização de águas salinas ou salobras. Atua raramente 

em outras áreas distintas como geração de energia e biotecnologia. 

 

 

 



4.4 Looping 

O Looping (definição básica: repetição automática, andar em círculos) é um 

processo mais simples que existe dentro todo o conjunto de purificação de água, ele 

é baseado em tubulações interligadas pelo início e fim, ou seja, na verdade não 

existe começo e fim, porém dentro da aplicação industrial, toda água parada 

prolifera fungos e bolores, aumentando significativamente a probabilidade de existir 

uma contaminação. 

 

4.5 Analisador de TOC 

O analisador de TOC “Total Organic Carbon”, traduzindo para o português 

quer dizer Carbono Orgânico Total, é um equipamento ideal para indústria no 

segmento químico, farmacêutico e alimentício, responsável por medir e monitorar a 

quantidade de carbono inorgânico existente na água, onde posteriormente realiza o 

processo de oxidação de composto orgânico para a forma de CO2. 

 

4.6 Sistema de Eletrodeionização 

O sistema de eletrodeionização, mais conhecido como EDI, é uma tecnologia 

inovadora no tratamento de água purificada, que é responsável por retirar todos os 

sais e minerais do meio líquido através de processos eletroquímicos, 

bastante utilizada pelas indústrias farmacêuticas ou da área de microeletrônica, que 

necessitam de água ultrapura na produção de remédios, equipamentos eletrônicos e 

até produtos alimentícios, por exemplo, o EDI também conquistou novas aplicações 

no espaço das usinas de açúcar (sucroalcooleiras) do Brasil, com o intuito de 

realizar o polimento e desmineralização para caldeiras de pressão elevada. 

Os equipamentos de Eletrodeionização (EDI), é aplicado uma corrente 

elétrica em placas fixadas internamente nos módulos. Uma placa é carregada 

positivamente, atraindo os ânions, e a outra, negativamente, puxando os cátions.O 

sistema é composto por membranas seletivas que é responsável por atuarem 

conjuntamente como resinas de troca iônica, assim ficando mais fácil todo o 

processo logístico dos íons, fazendo que caiam em corrente elétrica já tratada. 

 

4.6 Lâmpada Ultravioleta  

A utilização da lâmpada ultravioleta no sistema de purificação de água é de 

suma importância, pois a radiação por ela emitida, é capaz de desinfetar a água, não 



permitido passar qualquer tipo de bactérias que os outros sistemas, como o cloro, 

ozônio e derivados de oxidantes não foram capazes de eliminar. 

A radiação ultravioleta, é muito utilizado na desinfecção de água de efluentes 

tratados, água de torre de resfriamento, aquicultura, aquários, lagos e dentre outros. 

O sistema de esterilização por UV, é muito utilizado com extrema segurança em 

clínicas hospitalares, clínicas laboratoriais e indústrias de diversos segmentos. 

A energia fornecida pela lâmpada ultravioleta, transportada ao DNA dos 

microrganismos, impede a multiplicação, sem agregar nenhum composto à água e 

também não altera as características físico-químicas e estruturais do gene. 

O nível de radiatividade que alcança os microrganismos, trabalha com o 

princípio de turbidez da água, e também pela temperatura absorvida, porém tudo 

isso depende da quantidade de bactérias e materiais que se acumulam sobre a 

lâmpada. A claridade visualmente da água não quer dizer que é um bom indicador 

de sua transmissão, sendo que a mesmo com a água clara à visibilidade da luz, 

pode ainda absorver a radiação.  

Sendo assim, a água, para permitir uma boa desinfecção, a mesma deve 

apresentar características que facilite a ação da radiação, que em geral, deve ter 

seus respectivos parâmetros. 

 

4.7 Sistema de Filtragem 

Toda água potável existe certo grau de contaminantes, pois os trajetos que 

ocorrem entre o tratamento até o transporte e entrega da água, podem existir tais 

problemas como envelhecimento das tubulações, decaimento gradativo quanto a 

concentração de cloro, freqüentes reparos hidráulicos nas redes, gerando água turva 

e com coloração, então todos esses fatores, propicia que água passe por um 

sistema de filtragem, para prevenir a ocorrência de variação de qualidade, sendo 

que o objetivo do filtro é reter possíveis partículas (como areia, barro, ferrugem, 

poeira e outros tipos de sedimentos). 

 

4.8 Adição de Cloro (Cl 2) 

A primeira ação que ocorre ao adicionar cloro, é a desinfecção, que age 

destruindo e anulando todo e qualquer atividade microrgânica patogênica, algas e 

bactérias, a segunda ação é chamada de ação oxidante, que oxida compostos 

orgânicos e inorgânicos presentes na água, pois se houver matéria orgânica natural 



na água, pode existir formação de trihalometanos (compostos formados por um 

átomo de carbono, um de hidrogênio e três de halogênio, sendo que os principais 

são: o clorofórmio (CHCl3), o diclorobromometano (CHBrCl2), o dibromoclorometano 

(CHBr2Cl) e o bromofórmio (CHBr3)), e também por restos de subprodutos da 

desinfecção. 

O objetivo de adicionar o cloro líquido, é deixar a água mais limpa e 

desinfetada, parametrizando entre 1,0 a 2,0 ppb/cm² (partículas por bilhões), 

evitando assim a não proliferação de formação de colônias de bactérias, sendo que 

ao alcançar esse certo grau de pureza, o consumo humano desse tipo de água já 

não é apropriado, pois a água está sendo preparada para ser utilizada em processos 

de fabricação farmacêutica. 

 

4.9 Looping 

Para evitar e anular qualquer meio e risco, é adotado este método técnico, o 

Looping, que permite que a água fique em constante movimento, que através de 

bombas d’águas, é possível movimentar e transportar volumes considerável de uma 

água que foi parcialmente tratada. 

 
5. Desenvolvimento 

 Para o tratamento, a água passa por um filtro de areia e uma bateria de filtro 

Bag 5,0 e 1,0 microns, onde é transferida para um outro reservatório de 380 

m³,passando em um processo de cloração automatizado, onde existe um analisador 

de cloro para monitorar o abastecimento, caso ocorra a ultrapassagem e os limites 

estabelecidos. Caso ocorra alguma anomalia, automaticamente é acionado uma 

bomba dosadora de cloro inserindo Cl2 no reservatório, com um determinado 

parâmetro de 1,0 a 2,0 ppb/cm² garantindo a não Proliferação das Bactérias 

(colônias). 

 

5.1 Pré-Tratamento 

No pré-tratamento, existem duas bombas de recalque, que retira a água tratada 

do reservatório três, transportando a água para o tanque (TK -01), sendo que, antes 

de abastecer o mesmo, a água passa por um sistema de abrandamento que é 

responsável por retirar a dureza, que posteriormente passará por dois filtros tipo 

cartucho de 1,0 e 0,5 microns, contando assim, com um controle automático de 



saturação dos filtros, que através de três transmissores de pressão está instalado 

um na entrada antes do primeiro filtro (PIT01), outro após o primeiro filtro (PIT02) e 

por fim um após o segundo filtro antes de alimentar (PIT03) e o TK- 01. Entretanto, 

com os transmissores é possível programar um limite pela IHM, logo ao ultrapassar 

os parâmetros configurados, é acionado um alarme na Interface homem máquina, e 

com isso aparece uma pop-up indicando a necessidade da troca dos filtros.  

O TK-01 (tanque pulmão de armazenamento de água potável para geração de 

água purificada), aonde a água seccionada e a água ainda potável com valor de 

cloro alto estão armazenados, com o auxílio de bomba dosadora controlada 

automaticamente pela automação, ocorre a injeção da solução de metabissulfito de 

sódio para retirar o cloro existente na água antes de entrar no sistema de osmose 

reversa no EDI (Eletrodeionizador), pois as membranas da Osmose reversa e o EDI 

não podem ter contato com cloro, por serem sensíveis ao cloro que reage e satura 

os sistemas. Com isso para segurança da Osmose, encontra-se instalado um 

transmissor de cloro, caso venha identificar a substância química Cl2 na linha é 

acionado um alarme na IHM e ao mesmo tempo é acionada uma válvula de dreno, 

que faz a água retornar para o reservatório, e um transmissor de redox. Após a 

injeção da solução de metabissulfito de sódio. 

Osmose reversa é um robusto de alta qualidade em filtragem, tratamento de 

água que trabalha com membranas em conjunto com o processo de arraste, sendo 

que 50% de permeado e 50% de rejeito, desviando o fluxo e retorno ao reservatório 

dois, para ser tratada e reutilizada posteriormente. 

Após passar a água pela osmose reversa, o permeado passa por um filtro 

bacteriológico 0,22 microns absoluto, posteriormente passando pelo EDI que é um 

polidor de água que trabalha com placas eletrônicas. A Lâmpada UV que fica após o 

EDI, que através de raios ultravioletasdestrói algum tipo de bactéria se por ventura 

os outros sistemas anteriores não foram capazes de eliminar, assim que a mesma 

ultrapassa a UV 03, a mesma encontra-se tratada e conhecida como água 

purificada, seguindoo fluxo de armazenamento no TK 03 do Looping para ser usada 

e distribuída para produção. 

 

6. Resultados 

No Looping com a automação é possível ter um controle automático de vazão e 

retirar possíveis pontos de contaminações, como o sistema trabalha com duas 



bombas em paralelo, uma reserva da outra antes da automação, com uma delas 

parada, sendo assim, um ponto morto no Looping onde é possível existir uma 

contaminação biológica,  porém com osistema automatizado, foi permitido que as 

duas fiquem ligadas em controle automático de velocidade queé controlada com dois 

medidores de vazão um na saída do Looping e outro no retorno, sendo que na saída 

a vazão não pode ser  <14Kgf/cm²  e o de retorno  <7Kgf/cm²  e dois transmissor de 

pressão onde um na saída com o limite é>4Kgf/cm² e outro no retorno com limite de 

>0,5Kgf/cm², o programa faz uma comparação quando está chegando perto do 

limite,que assim faz com que seja aumentado a velocidade das bombas assim 

consequentemente a vazão e pressão também.Um transmissor de pressão foi 

programado para não ultrapassar 4Kgf/cm², caso não conseguir chegar nos limites 

de vazão e pressão e acionado um alarme e o Looping e parado automaticamente. 

No Looping também foi instalado um sensor de temperatura, com o objetivo de 

monitorar o limite de temperatura de 15 a 23ºC, caso exista alguma anomalia, um 

alarme é acionado na central de automação, que inseri água gelada caso a 

temperatura seja maior, e vapor da caldeira caso seja menor. 

O medidor de PH com limite de 5 a 7ph monitora o sistema, que quando 

ultrapassa o limite é acionado um alarme e outro transmissor de condutividade com 

limite de <1,3µs/cm².  Onde também quando ultrapassa o limite é acionado no 

Loopinguma válvula para dreno caso esses valores cheguem ao limite, descartando 

assim a água que é considerada imprópria para fabricação. 

 

Figura 02 – Supervisório de Automação. 

 

Fonte: Imagem retirada do sistema de automação. 

 



A Ozonização foi automatizada também hoje é possível ajustar o horário e o 

tempo que o sistema ficará ozonizando, pela IHM o operador não precisa ficar 

fazendo manualmente, é programado o sistema em horários alternativos, que 

também possibilita fazer a qualquer momento com um botão virtual criado na IHM. 

Na ozonização automática sempre é programada para ser realizada na madruga 

como o intuito que de tempo das lâmpadas UV quebrar o ozônio para que seja 

possível ter um controle. Para melhor precisão, um transmissor faz a medição desse 

ozônio quando está acima de 82ppb, que fora do horário programado é acionado um 

alarme caso o operador não consiga resolve, e o valor chegue a 250ppb o Looping é 

desligado para não ter consumo dessa água. 

 

7. Considerações Finais 

Em suma, com todo o estudo apresentado e comprovado, é de extrema 

importância enfatizarmos, que a automação industrial é uma das principais 

ferramentas para o aumento de produtividade, redução de custos, melhoria na 

qualidade, segurança no processo e controle total para sistemas de purificação de 

água para uso industrial farmacêutico. Como conseguimos observar, são grandes os 

benefícios oferecidos, que atualmente vem sendo estudado constantemente para o 

maior amadurecimento das soluções tecnológicas, tornando assim o controle e 

automação uma alternativa mais atraente. 
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