
SOLUÇÕES PARA  
DESINFEÇÃO, LIMPEZA 
E PURIFICAÇÃO DE AR

WE BET ON UVc 
TECHNOLOGY 

TO BEAT THE VIRUS

ELIMINAÇÃO SEGURA DE VÍRUS E BACTÉRIAS

· DESINFEÇÃO EM 
INSTALAÇÕES  
DE CLIMATIZAÇÃO  
E VENTILAÇÃO

· DESINFEÇÃO  
E LIMPEZA EM 
ESPAÇOS  
EXTERIORES

· PURIFICAÇÃO  
DE AR EM  
ESPAÇOS  
INTERIORES
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SOLUÇÕES PARA 
DESINFEÇÃO E LIMPEZA 
EM INSTALAÇÕES DE 
CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO  
JÁ EXISTENTES
Com o tempo e anos de utilização, as instalações de climatização e 
ventilação convertem-se em possíveis focos de bactérias, fungos e outros 
microrganismos que podem ser prejudiciais para a saúde das pessoas.

Para evitar este risco, aconselha-se a utilização de equipamentos com 
câmara germicida por radiação ultravioleta UVc, com ou sem filtro, segundo 
necessidades da instalação. Os filtros são aconselháveis para a retenção 
das partículas inativadas, sempre e quando houver uma boa manutenção 
e a perda de carga da instalação o permita.

QUALIDADE DO AR INTERIOR
Para assegurar uma boa qualidade do ar interior e evitar que o ar transporte 
os microrganismos depositados nas condutas, superfícies ou filtros 
dos sistemas de climatização, é indispensável a instalação de câmaras 
germicidas para a eliminação de qualquer patógeno que possa provocar 
doenças, alergias ou outros problemas de saúde.
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CONDIÇÕES HIGIÉNICAS ADEQUADAS
São muitos os negócios ou centros de serviços nos quais são indispensáveis condições higiénicas extremas 
e que os contaminantes que circulam pelo ar possam provocar graves problemáticas às pessoas ou aos 
produtos que se processam nestas atividades. Alguns exemplos importantes podem ser Hospitais, Cozinhas 
de Restaurantes, Salas de processamentos de alimentos, Supermercados, etc.

A contaminação por microrganismos nocivos para a saúde ou para os alimentos pode ser uma causa importante 
de doenças ou perdas importantes para o negócio.
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CÂMARAS GERMICIDAS COM RADIAÇÃO 
ULTRAVIOLETA AVALIADAS POR ASHRAE E POR IUVA

As câmaras germicidas com radiação ultravioleta UVc são apropriadas juntamente com outras tecnologias, para 
garantir que qualquer patógeno que não tenha sido captado por outro método anterior, como a filtragem, seja por 
fim inativado com a tecnologia UVc.

Segundo a ASHRAE, a irradiação germicida utiliza a energia ultravioleta de onda curta UVc para inativar os 
organismos virais, bacterianos e fúngicos de forma que não possam replicar-se e causar doenças.  A energia UVc 
perturba o ácido desoxirribonucleico (ADN) de uma vasta gama de microrganismos, tornando-os inofensivos. 
As lâmpadas padrão de UVc nos sistemas comerciais são as lâmpadas de vapor de mercúrio de baixa pressão 
que emitem principalmente uma UVc quase ótima de 256 nm para uso germicida através do ar.

A aplicação da UVc está a tornar-se 
cada vez mais frequente à medida 
que a preocupação com a qualidade 
do ar interior aumenta. Utilizando-se para 
interromper a transmissão de organismos 
patogénicos como o Mycobacterium 
tuberculosis (TB), os vírus da gripe ou o bolor, 
conseguindo através da aplicação de UVc 
melhorar a qualidade do ar interior (QAI) e, 
por conseguinte, a saúde, a comodidade e 
a produtividade dos ocupantes.
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Com base na evidência da utilização da radiação UVc utilizada durante 40 anos para 
eliminar vírus e bactérias das águas residuais e produtos farmacêuticos, incluindo os 
coronavírus. Alguns vírus ou bactérias podem ser mais suscetíveis do que outros à 
desinfeção por UVc, mas todos eles podem ser inativados com doses adequadas.

A luz UVc utiliza-se em técnicas hospitalares, médicas e científicas, fazendo 
sempre referência específica à UV Germicida (UVc de 200-280 nm) e que, em condições 
controladas de laboratório, demonstrou cientificamente que inativa dois coronavírus 
próximos do SARS-CoV-2, como o SARS-CoV-1 e o MERS-CoV.

A International Ultraviolet Association (IUVA) garante que as tecnologias de desinfeção UVc desempenham um papel 
importante nas múltiplas ações aplicadas para reduzir a transmissão do vírus que causa a COVID-19, baseando-
se em dados de desinfeção e em provas empíricas. A radiação UVc é um desinfetante conhecido para o ar, a água 
e as superfícies, que pode ajudar a reduzir o risco de contágio da COVID-19 quando é aplicado corretamente. 

DOSES de UVc

Alguns exemplos de 
dose eficaz para a 

inativação de vírus e 
bactérias

—
Para mais informação 

pode consultar:
www.iuva.org

* Tabela segundo a IUVA 
(International Ultraviolet 

Association)

TIPO NOME
DOSE DE INATIVAÇÃO (mJ/cm2)

REFERÊNCIA
1.ª (90 %) 2.ª (99 %)

BACTÉRIA

Legionella pneumophila 3,1 5,0 Wilson et al. 1992

Salmonella enteritidis 5,0 7,0 Tosa and Hirata 1998

Salmonella typhimurium 3,0 11,5 Maya et al. 2003

Shigella dysenteriae 0,5 2,0 Wilson et al. 1992

Shigella sonnei 3,2 4,9 Chang et al. 1985

Vibrio cholerae 0,8 1,4 Wilson et al. 1992

Citrobacter diversus 5,0 7,0 Giese and Darby 2000

Mycobacterium tuberculosis 2,2 4,3 Collins 1971

Listeria monocytogenes 2,2 3,0 Collins 1971

PROTOZOA

Cryptosporidium parvum <2 <2 Clancy et al. 2004

Giardia lamblia <10 ~10 Campbell et al. 2002

Giardia muris <2 <2 Mofidi et al. 2002

Encephalitozoom intestinalis, microsporidia 3,0 5,0 Marshall et al. 2003

VÍRUS

Adenovirus 40 55,0 105,0 Thurston-Enriquez et al. 2003

Echovirus II 7,0 14,0 Gerba et al. 2002

Hepatite A 5,1 13,7 Wilson et al. 1992

Poliovírus Tipo 1 5,7 11,0 Wilson et al. 1992

Rotavírus SA11 8,0 15,0 Sommer et al. 1989
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BENEFÍCIOS DO SISTEMA DE DESINFEÇÃO  
POR LUZ ULTRAVIOLETA UVc E FILTROS

— Sistema avaliado por organismos internacionais e por evidências científicas

—  Sistema muito utilizado como desinfetante nos sistemas sanitários 
durante muitos anos

—  Destruição de vírus, bactérias, mofo, fungos e outros patógenos que 
possam provocar doenças e alergias

—  Retenção de micropartículas nocivas, redução de pó e eliminação de 
odores

— Melhora a qualidade do ar interior aumentando a produtividade

—  Trabalho durante 24 horas para a limpeza do ar, baixando os custos de 
manutenção e a limpeza das instalações de ventilação e climatização.



7

VANTAGENS IMPORTANTES SEGUNDO APLICAÇÃO

SETOR
HOSPITALAR

Eliminação de vírus e bactérias  
reduzindo a exposição e expansão  
de possíveis doenças.

SETOR
ALIMENTAR

Eliminação de fungos, mofo e bactérias 
aumentando a conservação dos alimentos 
e reduzindo a possibilidade de alergias e 
intoxicações.

SETOR
HOTELEIRO E 
RESTAURAÇÃO

Eliminação de vírus e bactérias  
reduzindo a exposição e expansão  
de possíveis doenças.

SETOR
INDUSTRIAL E 
AMBIENTES DE 
TRABALHO

Eliminação de vírus e bactérias  
reduzindo a exposição e expansão  
de possíveis doenças.
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SOLUÇÕES PARA  
DESINFEÇÃO E LIMPEZA

CGR-UVc
Câmara germicida sem 
ventilador para 
condutas retangulares 

SEM VENTILADOR

CG/LP-UVc
Câmara germicida sem 
ventilador para 
condutas circulares 

CG/FILTER/UVc
Unidades purificadoras  
de ar para condutas  
circulares 

SV/FILTER-CG
Unidades purificadoras 
de ar com câmara 
germicida UVc

CJK/FILTER/EC
Unidades purificadoras 
de ar para condutas  
circulares

COM VENTILADOR

EQUIPAMENTOS DE DESINFEÇÃO E  LIMPEZA EM INSTALAÇÕES  
DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO

EQUIPAMENTOS DE DESINFEÇÃO E LIMPEZA EXTERIOR

DISINFECT-500
Máquina de desinfeção 
industrial com sistema 
de nebulização

DISINFECT-500-R
Máquina de desinfeção 
industrial com sistema de 
nebulização equipada 
com reboque
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AIRDOG
Purificador de ar com sistema 
patenteado para eliminar vírus 
e bactérias

SV/FILTER-CG
Unidades purificadoras de ar, 
com câmara germicida UVc, 
em linha para condutas

CJK/FILTER/EC
Unidades purificadoras de ar 
para condutas circulares

UPH-EC
Unidades purificadoras 
de ar móveis

UPM-EC
Unidades purificadoras 
de ar móveis

UPA
Unidades especificamente 
desenhadas para a limpeza 
e purificação de ar interior

PURIFICADORES DE AR

SOLUÇÕES PARA 
PURIFICAR O AR EM ESPAÇOS INTERIORES

Ar puro durante todas

as fases da sua vida
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Salas de espera

Spa

CJK/FILTER/EC

Farmácias

Centros médicos  
e dentários

Lares de  
terceira idade

AIRDOG

Escritórios

Comércio

Bares e  
Cafetarias

Restaurantes

Hotéis 

Ginásios

SV/FILTER-CG

PURIFICADORES DE AR

Modelo m2*

200 20-50
250 50-100
315 50-140
350 100-140

*Superfície aconselhada com local de 3 metros de altura. 

Modelo m2*

220 50-100
250 100-140
310 140-200
400 200-250
500 250-300

Modelo m2*

310 50-100
400 100-140
500 140-350

Modelo m2*

X5 20-50
X8 50-100

Escolas e  
centros de 
formação

Universidades
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Indústria 
tecnológica  

4.0

Indústria 
hospitalar

Indústria 
farmacêutica

Laboratórios

Indústria 
alimentar

Data centersHotelaria
Indústria de 

produção

Armazéns em 
geral

Naves  
de logística

Salas de espera 
em Aeroportos

Salas de espera 
em Hospitais

Indústria 
automóvel

UPM/EC

Modelo m2*

310 100-200
400 140-250
500 250-350

Modelo m2*

310 50-100
400 100-200
500 200-350

UPA

Modelo m2*

1500 200-350
3000 300-450
4500 450-900

Modelo m2*

1500 200-350
3000 300-450
4500 450-900

UPH/EC

Modelo m2*

220 50-100
250 100-140
310 140-200
400 200-250

Modelo m2*

310 50-100
400 100-140
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www.sodeca.com

PORTO
Rua Veloso Salgado 1120/1138  
4450-801 Leça de Palmeira
Tel. +351 229 991 100
geral@sodeca.pt
 
LISBOA
Pq. Emp. da Granja Pav. 29 
2625-607 Vialonga  
Tel. +351 219 748 491
geral@sodeca.pt

ALGARVE
Rua da Alegria, 33
8200-569 Ferreiras
Tel. +351 289 092 586
geral@sodeca.pt

PORTUGAL
Sodeca Portugal, Unip. Lda.

www.sodeca.pt


