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1. INTRODUÇÃO 

O arrefecimento de um edifício ou de um processo industrial pode ser realizado, de entre outros 

equipamentos, através de torres de arrefecimento ou de condensadores evaporativos. Devido às 

caraterísticas de funcionamento estes dois tipos de equipamentos podem constituir um foco de 

proliferação de microrganismos, nomeadamente da Legionella. 

A torre de arrefecimento evaporativo é um equipamento que permite arrefecer, por transferência de calor 

para o ar atmosférico, através do contacto direto entre a água e o ar. Parte do caudal de água evapora, 

fazendo com que a água arrefeça.  

Nas torres de arrefecimento evaporativo, a água a arrefecer é distribuída no cimo do equipamento, 

normalmente sobre um meio de enchimento, entrando ar pela base que sai pelo topo. À medida que o ar 

sai da torre de arrefecimento transporta aerossóis para o ambiente.  

A água arrefecida é recolhida num tanque na base da torre e encaminhada para utilização. Para compensar 

a fração de água que se evapora, é adicionada, ao reservatório de água fria, uma quantidade igual de água 

(água de compensação).  

Um condensador evaporativo funciona de forma semelhante ao das torres de arrefecimento, no entanto, 

no seu interior não existe material de enchimento e a água de refrigeração é distribuída sobre uma série de 

tubos que contêm fluido refrigerante.  

A exaustão de uma torre de arrefecimento e de um condensador evaporativo contém: 

▪ Ar atmosférico que, com a adição de vapor de água cedido durante o processo de evaporação, é muito 

húmido e próximo do ponto de saturação. Uma vez que o vapor de água é um gás, não contem 

microrganismos; 

▪ Pequenas gotas de água (aerossol) libertadas pelos injetores, que são arrastadas para o exterior da 

unidade juntamente com o caudal de ar húmido rejeitado. O aerossol pode conter microrganismos 

designadamente a Legionella ou substâncias que se encontrem presentes na água a arrefecer. 

Os aerossóis libertados que estejam contaminados podem colocar em risco a população que se encontra na 

sua proximidade (por exemplo, através da admissão de ar novo dos sistema de ar condicionado de edifícios 

localizados na proximidade).  

Uma correta operação e manutenção de rotina, incluindo limpeza e desinfeção, são importantes não só 

para assegurar a eficiência de transferência de calor e prolongar a vida do equipamento, mas também para 

evitar a disseminação no ambiente de microrganismos que possam ser prejudiciais à saúde. 

O presente documento, dirigido aos profissionais de Saúde Pública, tem como objetivo efetuar uma breve 

descrição destes equipamentos, de forma a auxiliar na identificação de eventuais riscos para a população 

provenientes destes equipamentos. 
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2. TORRES DE ARREFECIMENTO 

Atualmente, e de acordo com o método de transferência de calor utilizado no processo de arrefecimento, 

existem basicamente três tipos de torres de arrefecimento: 

▪ Torres de arrefecimento evaporativas (Wet Cooling Towers);  

▪ Torres de arrefecimento híbridas (Wet-Dry Cooling Towers); 

▪ Torres de arrefecimento secas (Dry Cooling Towers). 

As duas primeiras são as que apresentam risco de disseminação de aerossóis contaminados com Legionella 

no meio ambiente, uma vez que as torres de arrefecimento a seco apenas permitem um arrefecimento 

seco, isto é, utilizam somente o ar. 

 

As torres de arrefecimento evaporativas podem possuir várias formas e tamanhos, podem ser de pequena 

dimensão com cerca de 1,0m de altura, ou até cerca de 200m de altura. Podem ser classificadas de diversas 

maneiras, em função de critérios como o tipo de extração do ar, do mecanismo de permuta de calor entre 

o fluido a arrefecer e a água, do escoamento de ar-água, da localização do sistema de ventilação. 

  

As torres de arrefecimento podem-se agrupar em dois grupos de acordo com o princípio de 

funcionamento:  

▪  Natural - se a convecção é natural. O movimento do ar na torre baseia-se na diferença de densidades 

entre o ar quente (menos denso) dentro da torre e o ar frio, exterior, (mais denso). Normalmente este 

tipo de torres é utilizada em centrais térmicas que necessitam de uma grande quantidade de água 

arrefecida. 

▪ Mecânica - se a convecção é forçada. Utilizam-se ventiladores para forçar (por insuflação ou extração) a 

passagem de ar pela água circulante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Torre de arrefecimento de convecção natural  

 

 

Eliminador de gotas 

Sistema de distribuição de água 

Enchimento 
 Tanque 
 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.wikienergia.pt/~edp/index.php?title=Central_do_Ribatejo&ei=L_JZVeLZA82p7AaA-oHADg&bvm=bv.93564037,d.d24&psig=AFQjCNGO8bcwG0Yws6wxbM89nrRPsRZCMw&ust=1432044453054733


 
 

Torres de arrefecimento e condensadores evaporativos 
 

 

 

Departamento de Saúde Pública   3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Torre de arrefecimento de convecção forçada (mecânica)  

 

No caso das torres de arrefecimento de convecção forçada (mecânica), distinguem-se dois tipos de 

equipamentos, com base no mecanismo de permuta de calor entre o fluido a arrefecer e a água: 

▪ Torre de arrefecimento de circuito aberto - contacto direto - o único fluido que pode ser arrefecido é a 

água, em contacto direto com o ar. 

▪ Torre de arrefecimento de circuito fechado - contacto indireto - o fluido a arrefecer, pode não ser a 

água, o qual circula no interior de uma serpentina, sendo esta arrefecida por um fluxo de água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Guidelines for Managing Water in Cooling System, 2008 

Figura 3 - Esquema de uma torre de arrefecimento evaporativo mecânica de circuito aberto (esq.) e de uma 

de circuito fechado (dta)  

 

Do ponto de vista da circulação relativa entre os caudais de água e de ar, as torres de arrefecimento 

podem ser de: 

▪ Contra-corrente - os caudais de água e de ar circulam em correntes paralelas (têm a mesma direção: 

ambos na vertical) mas em sentidos opostos – a água no sentido descendente e o ar no sentido 

ascendente. 
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▪ Correntes cruzadas - os caudais de água e de ar circulam em correntes perpendiculares. 

 

As torres de arrefecimento mecânicas podem-se distinguir quanto à localização do sistema de ventilação, 

podendo ser: 

▪ Forçadas – insuflação foçada de ar - o sistema de ventilação localiza-se à entrada da torre, injetando ar 

exterior para o seu interior.  

▪ Induzidas - extração forçada de ar - o sistema de ventilação fica situado à saída, extraindo o ar de dentro 

da torre para o exterior. O ventilador está no topo da torre de arrefecimento. 

 

Nas figuras seguintes são apresentados vários exemplos de torres arrefecimento evaporativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://docs.health.vic.gov.au 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 4 - Esquema de funcionamento e exemplos de uma torre de arrefecimento evaporativo com 

insuflação forçada de ar, em contra-corrente  
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Fonte: http://docs.health.vic.gov.au 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5 - Esquema de funcionamento e exemplos de torre de arrefecimento com insuflação forçada de ar, 

em corrente-cruzada  
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Fonte: http://docs.health.vic.gov.au 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Esquema de funcionamento e exemplos de torre de arrefecimento com extração forçada de ar, 

em contra-corrente  
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Fonte: http://docs.health.vic.gov.au 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Esquema de funcionamento e exemplos de torre de arrefecimento com extração forçada de ar, 

em corrente-cruzada  
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As torres de arrefecimento híbridas são semelhantes às torres de arrefecimento evaporativas indiretas, 

pois também permitem o funcionamento a seco. A diferença, está no facto destas torres de arrefecimento 

terem duas zonas, uma molhada e outra seca, ao contrário do que acontece com as indiretas em que o 

arrefecimento a seco e molhado ocorrem na mesma zona, mas não em simultâneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: adaptado de https://www.baltimoreaircoil.eu   Fonte: adaptado de http://wetcooling.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de https://www.baltimoreaircoil.eu 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Esquemas de funcionamento e exemplos de torre de arrefecimento híbrida   
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3. CONDENSADORES EVAPORATIVOS 

Os condensadores evaporativos podem-se distinguir, à semelhança das torres de arrefecimento, quanto à 

localização do sistema de ventilação, podendo ser: 

▪ Forçados - insuflação foçada de ar - aqueles cujo sistema de ventilação se localiza à entrada da torre, 

injetando ar exterior para o seu interior.  

▪ Induzidos - extração forçada de ar - aqueles em que o sistema de ventilação fica situado à saída, 

extraindo o ar de dentro da torre para o exterior. O ventilador está colocado no topo do condensador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.evapco.com      Fonte: www.decsa.eu 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Esquema de funcionamento e exemplos de condensador evaporativo de insuflação foçada de ar  
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Fonte: www.evapco.com      Fonte: www.decsa.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 - Esquema de funcionamento e exemplos de condensador evaporativo extração forçada de ar 
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4. COMPONENTES DE UMA TORRE DE ARREFECIMENTO  

Na constituição das torres de arrefecimento e condensadores evaporativos podem-se ter os seguintes 

componentes:  

1. Meio de enchimento - uma das partes mais 

importantes da torre de arrefecimento evaporativo de 

circuito aberto pois é aí que ocorre o arrefecimento da 

água. Tem como objetivo acelerar a dissipação de calor 

na torre, aumentando a área e o tempo de contacto 

entre o ar e a água. Os materiais utilizados para estes 

meios, variam em função das utilizações das torres de 

arrefecimento.   

2.  Sistema de distribuição de água - tem como função 

distribuir uniformemente a água sobre o enchimento. 

3. Eliminador de gotas - está inserido entre os tubos de 

distribuição de água e a saída da torre. Tem, como 

principal objetivo, reter as gotas de água e evitar que 

sejam arrastadas para o exterior da torre pelo 

escoamento de ar. 

4. Ventilador - utilizado para aumentar o escoamento de 

ar dentro da torre de modo a arrefecer a água em 

circulação. São, normalmente, utilizados dois tipos de 

ventiladores nas torres: axiais e centrífugos. 

5. Grelhas - As grelhas tem como objetivo reter a água de arrefecimento dentro da torre, bem como 

uniformizar o escoamento de ar no enchimento. Evitam o contacto da luz solar com a água de 

arrefecimento, o que diminui o desenvolvimento de algas, bactérias, fungos e outros microrganismos 

que, a existirem, para além de diminuírem a eficiência da transferência de calor na torre, propiciam as 

condições ideais ao desenvolvimento da bactéria Legionella. 

6. Tanque de recolha de água fria - localizado na base da torre, tem como função recolher a água 

arrefecida antes de retornar ao processo de arrefecimento. 
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Figura 11 - Componentes de uma torre 

de arrefecimento 
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5. IDENTIFICAÇÃO DE FATORES DE RISCO 

As condições de operação de uma torre de arrefecimento e de um condensador evaporativo providenciam 

um ambiente ótimo para a proliferação de microrganismos como protozoários, algas, fungos e bactérias, 

tais como:  

▪ A temperatura da água (no intervalo entre os 29ºC e os 35ºC, no entanto pode ir abaixo de 21ºC e ser 

superior a 49ºC)[1]; 

▪ O contacto com a atmosfera; 

▪ O pH da água; 

▪ A concentração de nutrientes; 

▪ A incidência solar a que podem estar expostos; 

▪ A eventual estagnação de água.  

 

O crescimento de microrganismos pode levar à formação de biofilme nas superfícies do sistema, o que 

pode provocar [9]: 

▪ Redução da transferência de calor; 

▪ Condições ótimas para o desenvolvimento de Legionella; 

▪ Corrosão microbiana localizada; 

▪ Interferência com a ação dos inibidores de corrosão; 

▪ Fixação de matéria particulada, aumentado os problemas de incrustação; 

▪ Interrupção da distribuição de água no interior da torre.  

 

As caraterísticas da água utilizada, os procedimentos de operação e manutenção e as propriedades de 

alguns produtos do tratamento podem favorecer fenómenos de corrosão ou de incrustação que podem 

danificar os componentes do sistema, conforme as identificadas nas figuras seguintes. 

 

 

 

  

Figura 12 - Problemas de incrustação  
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Figura 13 - Problemas de corrosão  

 

 

  
 

Figura 14 - Problemas de formação de biofilme  

 

A libertação de aerossóis contaminados para o ambiente a partir de uma torre de arrefecimento ou de um 

condensador evaporativo pode constituir um fator de risco para a população que se encontra na sua 

proximidade. Assim, na análise de um equipamento deste género deve ser avaliado, nomeadamente, o 

seguinte: 

▪ Regime de funcionamento; 

▪ Local onde se encontra instalado; 

▪ Caraterísticas do equipamento;  

▪ Origem e qualidade da água utilizada no arrefecimento; 

▪ Procedimentos de operação e de manutenção (incluindo o tratamento da água, limpeza e desinfeção).  

Para avaliação dos eventuais fatores de risco destes equipamentos elaborou-se uma ficha de caraterização 

que se encontra no anexo I, sendo de seguida discriminados os principais aspetos a avaliar. 
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5.1 Regime de funcionamento  

Uma torre de arrefecimento ou condensador evaporativo deve ser mantido em funcionamento contínuo, 

sempre que possível. O funcionamento intermitente pode constituir um fator de risco se não for 

acautelado um adequado tratamento da água que possa permanecer estagnada no tanque e a limpeza do 

equipamento.  

Um equipamento que seja colocado fora de serviço por mais de uma semana até um mês, deve manter em 

funcionamento o tratamento da água com biocida, efetuando-se a sua circulação por todo o sistema, pelo 

menos semanalmente. Se o equipamento ficar parado por mais de um mês, deve ser realizada a drenagem 

do sistema e antes do reinício do funcionamento e deve proceder-se à sua limpeza e desinfeção. 

 

5.2 Local de instalação do equipamento 

Na análise do local onde o equipamento se encontra instalado deve ter-se em consideração não só o facto 

de o equipamento poder constituir um foco de contaminação para o ambiente exterior ou interior, mas 

também, se existe algo na proximidade que o possa contaminar (atividades que possam produzir poeiras, 

resíduos, árvores que possam libertar folhas, flores, pólen, etc.).  

A definição da distância mínima entre a exaustão da torre de arrefecimento e a admissão de ar ou um vão 

com possibilidade de abertura, deve ser estabelecida caso a caso, de acordo com a dimensão e forma da 

própria torre de arrefecimento, os caudais, os ventos predominantes e a configuração dos espaços 

circundantes.[10] A norma ASHRAE 62.1-2013 define uma distância mínima de 7,5 m, e a norma espanhola 

UNE 100030, uma distância mínima de 10 m, na horizontal, apresentando no seu Anexo A uma fórmula de 

cálculo, em função do caudal e da velocidade de saída do ar. 

Assim, na avaliação do local de instalação deve ser avaliado, nomeadamente, o seguinte: 

▪ Existência de admissões de ar de equipamentos de ar condicionado ou de ventilação, ou vãos com 

possibilidade de abertura.  

▪ Existência de edifícios com pessoas com maior suscetibilidade de contrair doença dos legionários, 

designadamente unidades de saúde, equipamentos de terceira idade. 

▪ Proximidade de um grande número de pessoas, de fácil acesso ao público (zonas comerciais, de 

escritórios, etc.). 

▪ Existência de obras a decorrer na proximidade, tráfego intenso, vegetação, outras torres de 

arrefecimento ou condensadores evaporativos, fontes ornamentais, ou outros equipamentos que possam 

constituir um foco de contaminação (contribuirão eventualmente para um aumento da concentração de 

nutrientes e/ou de microrganismos). 

Para além destes aspetos, deve ser avaliado se o local de instalação da torre de arrefecimento ou do 

condensador evaporativo permite um fácil e seguro acesso a todas as partes do equipamento que 

necessitam de inspeção e manutenção. 
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5.3 Caraterísticas do equipamento  

A conceção/construção e os materiais utilizados numa torre de arrefecimento ou condensador evaporativo 

podem propiciar condições de risco devido à possibilidade de acumulação de nutrientes, com o 

consequente desenvolvimento microbiano e sua possível  dispersão no ambiente, pelo que deve ser 

avaliada a existência de: 

▪ Possibilidade de aceder às superfícies molhadas do equipamento (designadamente ao meio de 

enchimento, ao eliminador de gotas, ao tanque) para inspeção e fácil realização de procedimentos de 

manutenção, limpeza e desinfeção (p.e. existência de um painel amovível que permita o fácil acesso e 

inspeção do seu interior).  

▪ Materiais porosos na sua constituição, os quais podem favorecer o desenvolvimento de bactérias e 

fungos, nomeadamente madeira e/ou derivados de celulose. Os materiais de todos os componentes do 

equipamento devem ser resistentes à ação dos produtos de desinfeção e serem de fácil limpeza e 

desinfeção. 

▪ Eliminador de gotas. Caso esteja instalado verificar se é facilmente removível para limpeza e avaliar se 

parece ser eficaz na retenção dos aerossóis (não é visível a libertação de uma “pluma” de aerossóis). 

▪ Locais com água estagnada ou com má circulação hidráulica, no circuito da torre. Esta situação pode 

ocorrer devido à falta de válvulas de descarga, ao facto do tanque não possuir uma pendente para um, ou 

mais, pontos de drenagem, à presença de juntas cegas e ao próprio funcionamento intermitente da torre. 

▪ Diferentes superfícies húmidas da torre desprotegidas da exposição solar 

▪ Entradas de ar protegidas, evitando salpicos e a entrada de folhas e de outros resíduos para o interior do 

equipamento. 

A operação e manutenção a que o equipamento é sujeita pode propiciar condições de risco, devendo ser 

avaliada a existência de componentes com sinais de corrosão, incrustação, acumulação de biofilme e de 

componentes danificados. 

 

5.4 Origem e qualidade da água utilizada no arrefecimento  

A água utilizada no sistema de arrefecimento pode constituir um fator de risco se for uma fonte de 

nutrientes, microrganismos, ou se for uma água com caraterísticas agressiva ou incrustante.  

Se for proveniente da rede de distribuição pública, apenas será de avaliar a possibilidade de ser uma água 

com caraterísticas incrustante ou agressiva (informação obtida através dos resultados do controlo analítico 

da entidade gestora da rede de distribuição pública).  

Quando se recorre a água da rede de distribuição pública deve ser identificada a existência de acessórios de 
segurança (válvulas de retenção e de seccionamento, válvulas anti-poluição) de forma a ser evitado o retorno da 
água para a rede. 

Se a origem de água for uma captação privada, deve ser avaliada a necessidade de se realizar tratamento, 

por forma a adequar as caraterísticas ao funcionamento do equipamento e deve ser alvo de avaliação 
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periódica da sua qualidade. 

A captação deve estar licenciada para o fim a que se destina, de acordo com o estabelecido na Lei n.º 58/2005 de 
29 de dezembro e no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

 

5.5 Procedimentos de operação, manutenção e tratamento da água 

Os procedimentos de operação e de manutenção de uma torre de arrefecimento e condensador 

evaporativo têm como objetivo garantir o desempenho térmico ideal do equipamento e também minimizar 

a disseminação de contaminação para o ambiente envolvente, através de uma combinação de manutenção 

mecânica preventiva, limpeza e desinfeção do equipamento.  

Os procedimentos devem abranger o tratamento regular de água, inspeções e limpeza, devendo ser 

implementado logo que o equipamento inicie o seu funcionamento. 

Os procedimentos de operação e de manutenção preventiva a serem implementados carecem de uma 

rotina definida pelas caraterísticas específicas do equipamento instalado, devendo ser aferidos em função 

do desempenho do sistema e dos resultados obtidos na monitorização. Devem ser descritos com precisão, 

com orientações claras sobre o que precisa ser feito, quem vai fazê-lo e quando. 

Deve ser realizada uma seleção adequada do pessoal encarregado para operacionalização dos diferentes 

procedimentos, providenciando os meios para que se possa efetuar as operações com eficácia e com o 

mínimo de riscos para a saúde. A estes profissionais deve ser dada formação contínua. 

Os procedimentos de tratamento da água a implementar têm como objetivo evitar o crescimento 

microbiano, a incrustação, a corrosão e a deposição de substâncias sólidas (orgânicas ou inorgânicas) em 

superfícies onde ocorre transferência de calor. Um adequado tratamento da água de uma torre de 

arrefecimento e de um condensador evaporativo pode envolver uma gama de produtos e de operações e 

processos para o controlo da corrosão, incrustação e do desenvolvimento microbiano, devendo ocorrer 

uma monitorização regular que assegure a sua eficácia.  

A introdução dos produtos de tratamento deve ser realizada de forma automática através de bomba 

doseadora, devendo-se ter sempre em consideração: 

▪ A qualidade da água;  

▪ A compatibilidade entre os diferentes produtos;  

▪ As caraterísticas dos materiais que constituem o equipamento.  

Para além do tratamento da água, deve ser realizada purga periódica do tanque, com reposição de água 

nova e limpeza regular do equipamento. Este procedimento tem como objetivo: 

▪ Controlar a concentração de sólidos dissolvidos na água;  

▪ Reduzir a quantidade de nutrientes disponíveis para o crescimento microbiano, designadamente da 

Legionella;  

▪ Aumentar a eficácia dos produtos químicos utlizados no tratamento da água.  
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Devem ser evitadas purgas excessivas, uma vez que pode promover a perda ou diluição da concentração de 

produtos químicos de tratamento de água, e assim, reduzir a sua eficácia. Preferencialmente deve estar 

instalado um sistema de controlo de purgas (o regime de purgas pode ser realizado utilizando medidores 

de condutividade indutivos). 

A documentação relacionada com o equipamento e com os diferentes procedimentos a serem 

implementados deve estar em local de fácil acesso. Daquela devem constar os seguintes elementos:  

▪ Caraterização e especificação do(s) equipamento(s) instalado(s), onde estejam identificados: 

- Os diferentes materiais que o compõem; 

- O diagrama esquemático do seu funcionamento; 

- A identificação e avaliação dos eventuais pontos críticos do sistema;  

- A identificação dos pontos de controlo/inspeção e de monitorização. 

▪ Procedimentos de operação e de manutenção preventiva - onde deve constar, entre outra informação: 

- A periodicidade de controlo/inspeção e manutenção dos diferentes componentes que constituem o 

equipamento para garantir o seu correto funcionamento;  

- A definição de um programa de tratamento e de limpeza de toda a instalação para assegurar que o 

equipamento funciona em condições de segurança microbiológica, identificando os produtos a utilizar, 

doses, precauções a ter em conta e periodicidade de cada atividade;  

- Os procedimentos em função do regime de funcionamento esperado para o equipamento.  

▪ Procedimentos de operação e de manutenção corretivas nas situações em que for detetada 

contaminação microbiológica.  

▪ Análises efetuadas aquando de uma situação de surto de doença dos legionários com origem em torres 

vizinhas, uma vez que estas poderão promover a contaminação destes equipamentos (ter em 

consideração a distância ao equipamento implicado, a direção e velocidade do vento). 

▪ As fichas de dados de segurança de todos os produtos utilizados (sendo colocado no local de utilização, as 

informações mais relevantes sobre o produto numa folha de dimensão, pelo menos A4, no mínimo a 

seguinte informação, nome do produto, os riscos associados, manuseamento, procedimentos em caso de 

acidente). 

▪ Impressos de registos dos diferentes procedimentos (manutenção e de monitorização) a realizar, com a 

indicação da data, de quem fez e o que fez. 

▪ Impressos de registos das avaliações da qualidade da água e dos resultados analíticos laboratoriais. 

▪ Registo das ações corretivas e resposta a incidentes e falhas. 

 

Relativamente ao sistema de tratamento instalado deve ser avaliado o seguinte: 

▪ Existência de doseamento automático de produtos para tratamento da água, tais como: 

- Biocidas oxidantes (p.e. cloro, bromo, dióxido de cloro, etc.); 

- Biocidas não oxidantes (p.e. compostos de amónio quaternário, compostos organosulfurosos, etc.); 
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- Inibidores de corrosão;  

- Inibidores de incrustação; 

- Biodispersantes.  

▪ Instalação dos diferentes equipamentos do sistema de tratamento em local de fácil acesso para inspeção 

e manutenção; 

▪ Avaliação da existência de comprovativos de manutenção e/ou calibração periódicas dos equipamentos. 

 

No anexo II apresenta-se a periodicidade de alguns procedimentos de manutenção (preventiva e corretiva), 

de limpeza regulares, quando é detetada a presença de Legionella. 
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6. MONITORIZAÇÃO 

A eficácia do tratamento instalado deve ser avaliada periodicamente através da monitorização de 

parâmetros físicos, químicos e microbiológicos da água do sistema de arrefecimento, de acordo com o 

quadro referido no anexo III, no qual se apresenta os parâmetros e frequências de monitorização 

recomendadas. 

Em função dos resultados obtidos da avaliação da qualidade da água e da avaliação visual dos diferentes 

componentes do sistema de arrefecimento, deve, eventualmente, ser reequacionada a reformulação da 

periodicidade de avaliação e serem aferidas as diferentes ações de manutenção e de tratamento da água.  

Os locais onde devem ser realizadas as colheitas de água para análise devem ser representativos da 

qualidade da água do circuito de arrefecimento, recomendando-se os seguintes:  

 Tabuleiro inferior da torre de arrefecimento, no local mais afastado do doseamento do biocida, 

recolhendo-se amostra de água e do biofilme ou sedimentos, se existentes. 

 Circuito de retorno da água de arrefecimento.  

Quando as amostras são colhidas a partir de torneiras, devem ser seleccionadas as que não contêm 

acessórios, como mangueiras, etc. Antes da colheita deve deixar-se correr durante, pelo menos, 

30 segundos [18]. 
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Anexo I 

Ficha de caraterização  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Orientação Técnica

Data: 01/2015

Estabelecimento:

1. EQUIPAMENTO - ANO DE INSTALAÇÃO SIM NÃO OBSERVAÇÕES

1.1

1.2

1.3 Ano de instalação:

2. REGIME DE FUNCIONAMENTO SIM NÃO OBSERVAÇÕES

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5 Período de funcionamento

3. LOCAL DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO SIM NÃO OBSERVAÇÕES

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4. CARATERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO SIM NÃO OBSERVAÇÕES

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5. SITUAÇÕES DE RISCO SIM NÃO OBSERVAÇÕES

5.1

5.2

5.3

5.4

1/3Departamento de Saúde  Pública

Legionella  - Avaliação Ambiental

Parte III - Avaliação de Torres de 

Arrefecimento e Condensadores Evaporativos

Localizado perto da tomada de ar de sistemas de ar condicionado da zona 

envolvente

Torre de arrefecimento

Condensador evaporativo

Próximo de unidades de saúde, equipamentos para a terceira idade

Próximo de  grande número de pessoas (zonas comerciais, de escritórios, 

etc.)

Próximo de fontes ornamentais, outras eventuais fontes de contaminação

 Se sim, é eficiente

Interior acessível

Existência de eliminador de gotas

A área imediatamente abaixo da torre é fechada para evitar a entrada de 

sujidade

Possibil idade de drenagem de todo o sistema

Tanque e outras superfícies molhadas expostas à radiação solar directa

É visível a existência de algas ou limo e de resíduos acumulados

Água turva

Existência de materiais porosos na constituição do(s) equipamento(s)

Operação intermitente [funciona periodicamente, mas tem paragens 

superiores a uma semana]

Util ização sazonal [normalmente só funciona nos meses de verão, e muito 

pouco tempo no inverno]

O enchimento e eliminadores de gotas estão localizados em local de fácil  

acesso para l impeza e eventual substituição

Tomadas de ar protegidas  [não possibil itam a entrada de folhas e outros 

resíduos do exterior]

Util ização de múltiplas torres, mas algumas células poderão não estar 

sempre em funcionamento

Próximo de outras torres de arrefecimento/condensadores evaporativos

Contínuo 
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5. SITUAÇÕES DE RISCO (continuação) SIM NÃO OBSERVAÇÕES

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10 Outras situações detetadas:

6. ORIGEM E QUALIDADE DA ÁGUA UTILIZADA SIM NÃO OBSERVAÇÕES

6.1

6.2

6.3

7. PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DA ÁGUA SIM NÃO OBSERVAÇÕES

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13 Outro sistema de tratamento instalado:

7.14

NOTA: De  7.9 a 7.12 ri scar o que não interessa  em cada questão (no preenchimento do ficheiro excel 

apagar o que não interessa)

Foi efectuada a identificação dos pontos críticos

Existe um programa de tratamento da água

São efetuadas purgas periódicas/purgas automáticas

Periodicidade

2/3

Adição automática/manual de inibidores de corrosão

Departamento de Saúde Pública

Adição automática/manual de desinfetante

É realizada limpeza do equipamento

Adição automática/manual de inibidores de incrustação

Água proveniente da rede de distribuição pública

Água proveniente de captação privada

Existem registos das operações realizadas e de ocorrências

Legionella  - Avaliação Ambiental

Parte III - Avaliação de Torres de 

Arrefecimento e Condensadores Evaporativos

Existe um responsável pela manutenção dos equipamentos

Existência de manchas castanhas avermelhadas ou de depósitos no 

tanque de água, indicando a presença de produtos de corrosão

É conhecida a qualidade da água util izada

Existe um plano manutenção preventiva no qual esteja contempladas a 

revisão e a inspeção de todas as partes da instalação

Existe um programa de limpeza e desinfeção de toda a instalação

Nota: Quando a  origem de água é da  rede públ ica , veri ficar se são conhecidos  os  resultados  

anal íticos  da  entidade gestora, quando se trata  de captação privada, veri ficar a  exis tência  de 

anál ises  de controlo anal ítico

Existe um plano manutenção corretiva para atuação em situações de 

emergência, designadamente quando se verificam a presença de  

Legionella  (> 100 ufc/L)

Os ventos predominantes podem originar a contaminação do equipamento 
(se existem nas imediações focos de contaminação como torres, árvores, etc)

Os ventos predominantes estão na direção de locais de risco

Existência de incrustações no tanque de água

Dispersão de aerossóis a partir do(s) equipamento(s)

Adição automática/manual de 
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8. MONITORIZAÇÃO SIM NÃO OBSERVAÇÕES

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Se sim, periodicidade

8.7

Se sim, quando

8.8

NOTA: Anexar cópia dos registos e/ou boletins analíticos 

8.2 e 8.3 riscar o que não interessa em cada questão (no preenchimento do ficheiro 

excel apagar o que não interessa)

3/3

Os resultados analiticos estão arquivados em local de fácil  acesso

É realizado o controlo automático/manual do biocida

Existe um programa de controlo analitico

Legionella  - Avaliação Ambiental

Parte III - Avaliação de Torres de 

Arrefecimento e Condensadores Evaporativos

É realizado o controlo automático/manual do pH

Departamento de Saúde Pública

É realizada a revisão periódica do sistema e monitorização da 

temperatura da água

É realizado o controlo da condutividade e dos sólidos dissolvidos

É efetuada com regularidade a pesquisa de Legionella

Foi detetada a presença de Legionella
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Procedimentos manutenção e operação 
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PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO DE TORRES DE ARREFECIMENTO E CONDENSADORES EVAPORATIVOS 

Os procedimentos de operação e de manutenção preventiva a serem implementados carecem de uma 

rotina definida pelas caraterísticas específicas do equipamento instalado, devendo ser aferidos em função 

do desempenho do sistema e dos resultados obtidos na monitorização. Recomendam-se, de entre outros, a 

realização dos procedimentos discriminados no quadro seguinte. 

 
Quadro I – Procedimentos de manutenção preventiva 

Periodicidade Procedimento 

Em contínuo 

 Doseamento automático de produtos químicos, adequados aos materiais que 

constituem os diferentes componentes do equipamento e compatíveis entre 

si, de forma a evitar fenómenos de incrustação ou corrosão e 

desenvolvimento microbiológico excessivo (biocidas oxidantes, biocidas não 

oxidantes, inibidores de corrosão e de incrustação, biodispersantes). 

Semanal a trimestral 

(ver quadro I anexo II) 

 Monitorização da qualidade da água de forma a avaliar a eficácia do sistema 

de tratamento instalado. 

Mensal a trimestral 

(Dependerá de entre outros 
factores, dos materiais que o 
constituem, do estado em que se 
encontram e do local onde o 
equipamento está instalado) 

 Inspeção dos diferentes componentes do sistema: 

- Sistema de purga;  

- Sistema de distribuição da água;  

- Eliminador de gotas;  

- Meio de enchimento;  

- Tanque;  

- Ventiladores e atenuadores acústicos (quando instalados);  

- Válvulas. 

para verificação da ausência de deterioração, de corrosão/incrustações e de 

eventual contaminação,  e avaliar a necessidade de limpeza e desinfeção. 

 Manutenção do equipamento de medição e aferição do sensor de 

condutividade, se instalado. 

Semestralmente 

(Preferencialmente no começo 
da primavera e do outono) 

 Limpeza e desinfeção de todos os componentes da torre de 

arrefecimento/condensador evaporativo. (tanque de recolha de água, todas as 

superfícies húmidas - o enchimento - e os eliminadores de gotas) 

Fonte: Adaptado de EWGLI e norma espanhola UNE: 100030 IN 

 

A limpeza e desinfeção preventiva também devem ser realizadas nas seguintes situações: 

▪ Antes do arranque do funcionamento da instalação, evitando-se a possível contaminação que ocorreu 

durante a sua montagem. 

▪ Quando reinicia o funcionamento após uma paragem de um mês ou superior (paragens inferiores a um 

mês podem eventualmente carecer de lavagem e desinfeção, dependendo do local de instalação e da 

altura do ano, pelo que se deve proceder a uma avaliação do estado do equipamento antes do seu 

arranque). 

▪ Se o equipamento ou parte do equipamento sofrer uma alteração substancial. 
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PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO PREVENTIVA  

Recomendam-se os procedimentos de limpeza e desinfeção constantes no documento “Prevenção e 

Controlo da Legionella nos Sistemas de Água” do Instituto Português da Qualidade e do Real 

Decreto 853/2003, que a seguir se discriminam: 

1. Cloragem da água do sistema com pelo menos 5 mg/L de cloro residual livre, utilização de 

biodispersantes capazes de atuar sobre o biofilme e anticorrosivos compatíveis com o cloro e com os 

biodispersantes, em quantidade adequada, mantendo um pH entre 7 e 8. No caso do pH da água ser 

superior a 8, deve aumentar-se o nível de cloro residual livre para 15-20 mg/L. 

Nota: O dióxido de cloro é uma alternativa à desinfeção usual por cloro, que, além do poder elevado de 
desinfeção, não potencia os fenómenos de corrosão dos materiais. Tem algumas vantagens, nomeadamente a 
de se manter estável o residual de desinfetante, de promover a destruição dos agentes patogénicos e a 
eliminação do biofilme, de ser independente do pH da água, utilizar menores concentrações de desinfetante. 

Na seleção dos diferentes reagentes, é importante verificar sempre a sua compatibilidade com os materiais dos 
diferentes componentes que estão instalados. 
 

2. Recircular o sistema durante 3 horas, com os ventiladores desligados e, sempre que possível, as 

aberturas fechadas para evitar as saídas dos aerossóis. Medir o nível de cloro residual livre pelo menos 

de hora a hora, repondo-se a quantidade perdida.  

3. Neutralizar o cloro (com p. ex. tiossulfato, evitando-se agressões em termos ambientais), esvaziar o 

sistema e lavar com água sob pressão.  

4. Limpar as superfícies, de modo a eliminar as incrustações e aderências e lavar.  

5. Encher com água e adicionar o desinfetante de manutenção. Quando o desinfetante é o cloro devem 

manter-se os níveis de 2 mg/L de cloro residual livre e adicionar um anticorrosivo compatível com o 

cloro, em quantidade adequada.  

As peças desmontáveis devem ser limpas e submersas, durante 20 minutos, numa solução que contenha 

15 mg/L de cloro residual livre, lavando-se posteriormente com água fria abundante. Os elementos difíceis 

de desmontar ou de difícil acesso devem ser pulverizados com a mesma solução durante o mesmo tempo.  

O procedimento de limpeza e desinfeção para equipamentos que não podem interromper o seu 

funcionamento e em caso de utilização de cloro, será o seguinte:  

1. Ajustar o pH entre 7 e 8, para melhorar a ação do cloro.  

2. Adicionar cloro em quantidade suficiente para manter a água da bandeja numa concentração máxima 

de cloro residual livre de 5 mg/L.  

3. Adicionar em quantidade adequada o biodispersante para que atue sobre o biofilme, assim como o 

inibidor de corrosão específico para cada sistema.  

4. Recircular durante 4 horas mantendo os níveis de cloro residual livre. Realizar determinações de cloro 

residual livre de hora a hora, para assegurar o conteúdo do cloro residual previsto. Utilizar doseadores 

automáticos.  



 
 

Torres de arrefecimento e condensadores evaporativos 
 

 

 

Departamento de Saúde Pública   3 
 

 

Uma vez finalizada a operação de limpeza e no caso da qualidade da água não ser aceitável, poderá 

renovar-se a totalidade da água do circuito, abrindo a purga ao máximo possível e mantendo o nível do 

tanque.  

 

PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO CORRETIVA 

A limpeza e desinfeção corretivas devem ser realizadas quando: 

▪ Se se verificar uma acumulação significativa de sedimentos, crescimento de algas, incrustações e 

formação de biofilme;   

▪ Se a monitorização demonstrar que existe contaminação microbiológica, incluindo a presença de 

Legionella. 

 

Recomenda-se a realização dos procedimentos constantes no documento “Prevenção e Controlo da 

Legionella nos Sistemas de Água” do Instituto Português da Qualidade e do Real Decreto 853/2003, que a 

seguir se discriminam: 

1. Desligar o ventilador. 

2. Colher amostras para avaliação laboratorial antes de qualquer intervenção. 

3. Clorar a água do sistema até se conseguir pelo menos 20 mg/L de cloro residual livre e adicionar 

biodispersantes e anti-corrosivos compatíveis, em quantidade adequada, mantendo os ventiladores 

desligados e, quando for possível, as aberturas fechadas para evitar a saída de aerossóis.  

4. Recircular o sistema durante 3 horas, medir o nível de cloro residual livre pelo menos de hora a hora, 

repondo-se a quantidade perdida. 

5. Neutralizar o cloro e proceder à recirculação de água de igual forma à do ponto anterior.  

6. Esvaziar o sistema e lavar com água sob pressão.  

7. Limpar as superfícies do sistema com detergentes e água sob pressão e lavar.  

8. Introduzir no fluxo de água cloro em quantidade suficiente para alcançar o nível de 20 mg/L de cloro 

residual livre, adicionando anticorrosivos compatíveis com o cloro em quantidade adequada. Manter 

durante 2 horas verificando o nível de cloro residual livre, cada 30 minutos, repondo a quantidade 

perdida.  

9. Recircular a água por todo o sistema mantendo os ventiladores desligados e as aberturas fechadas.  

10. Neutralizar o cloro.  

11. Esvaziar o sistema, limpar e adicionar o desinfetante de manutenção. Quando o desinfetante é o cloro 

deve manter-se o nível de 2 mg/L de cloro residual livre e adicionar um anticorrosivo compatível com o 

cloro, em quantidade adequada.  

12. Colher amostras para pesquisa. 
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As peças desmontáveis devem ser limpas e submersas numa solução que contenha 20 mg/L de cloro 

residual livre, durante 20 minutos, lavando-se posteriormente com água fria abundante. Os elementos 

difíceis de desmontar ou de difícil acesso, devem ser pulverizados com a mesma solução durante o mesmo 

tempo.  

 

Durante a limpeza e desinfeção de uma torre de arrefecimento ou condensador evaporativo, é importante: 

▪ Minimizar a criação de aerossóis. 

▪ Sempre que possível, remover os eliminadores de gotas, inspecionar o meio de enchimento proceder à 

limpeza e reparação ou substituição se necessário. 

▪ Limpar os filtros de água e filtros associados com o sistema de distribuição, quando existentes. 

▪ Verificar o sistema de distribuição de água e proceder à limpeza e reparação ou substituição se 

necessário. 

▪ Avaliar a compatibilidade dos produtos a utilizar com as caraterísticas dos diferentes materiais que 

constituem o equipamento. 

Os profissionais envolvidos nestes procedimentos têm de estar devidamente protegidos com equipamento 

de proteção individual adequado, conforme recomendado no quadro II 

Devem-se tomar as devidas precauções, de forma a não afetar pessoas que possam encontrar-se nas 

proximidades das instalações. 

Todos os procedimentos realizados devem ser registados em impressos criados para o efeito, os quais 

devem incluir a data e a assinatura do responsável. 

 

Quadro II - Equipamento de proteção individual recomendados para diferentes tarefas 

Tarefa Factor de risco 
Equipamento de protecção individual 

Proteção respiratória Roupa de proteção 

Revisão/inspeção Aerossol 
Máscara autofiltrante de 

partículas 
Não é necessária 

Limpeza e tratamento 
químico em espaço 
bem ventilado 

Aerossol e concentração baixa de 
cloro ou de outros agentes 
químicos

(1)
 

Máscara com filtro de 
partículas, gases e vapores 

Fato completo resistente a 
agentes químicos, com 
protecção da cabeça, luvas, 
botas e óculos 

Limpeza e tratamento 
químico em espaço 
ventilado, sem 
movimento de ar 

Aerossol e concentração não muito 
alta de cloro ou de outros agentes 
químicos

(1)
 

Máscara completa com filtro 
de partículas, gases e vapores 

Fato completo resistente a 
agentes químicos, com 
protecção da cabeça, luvas, 
botas e óculos 

Limpeza e tratamento 
químico em espaço 
confinado 

Aerossol e concentração alta de 
cloro ou de outros agentes 
químicos

(1)
; possível falta de 

oxigénio 

Equipamento de respiração 
autónomo, com adaptador 
facial tipo máscara completa 

Fato completo resistente a 
agentes químicos, com 
protecção da cabeça, luvas, 
botas e óculos 

Nota: Deve ser consultada a ficha de dados de segurança dos produtos utilizados no tratamento 

 Fonte: Norma espanhola UNE: 100030 IN 
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MONITORIZAÇÃO DE TORRES DE ARREFECIMENTO E CONDENSADORES EVAPORATIVOS 

A periodicidade de monitorização deve ser aferida em função dos resultados que se forem obtendo e da 

avaliação do estado do equipamento. Os parâmetros a avaliar e a frequência da monitorização, no mínimo, 

deve ser a apresentada no quadro seguinte:  

 

Quadro I - Parâmetros e periodicidade de monitorização recomendada 

PARÂMETRO 

Periodicidade 

Água do sistema de 
arrefecimento 

Água de reposição [1] 

Biocida oxidante (mg/L) [2] 

Semanal 

- 

pH  Trimestral 

Condutividade (µS/cm) ou sólidos dissolvidos totais (mg/L) [3] Mensal 

Número de colónias (ufc/mL a 30ºC por 48H) 

Mensal 

 

Trimestral 

Temperatura - 

Dureza de cálcio (mg/L CaCO3) Mensal 

Dureza de magnésio (mg/L CaCO3) Mensal 

Dureza total (mg/L CaCO3) Mensal 

Cloretos (mg/L Cl) Mensal 

Fator de concentração [4] - 

Índice de Saturação de Langelier [5]  

Alcalinidade total (mg/L CaCO3) Trimestral 

Sulfatos (mg/L SO4) 

Trimestral 

Trimestral 

Sólidos suspensos (mg/L) Trimestral 

Temperatura (ºC) - 

Ferro total (mg/L Fe) Trimestral 

Legionella - 

Fonte: Adaptado de EWGLI e norma espanhola UNE: 100030 IN 

Nota: [1] Estas análises devem ser realizadas caso a água de reposição seja proveniente de uma captação privada e/ou seja sujeita 
a qualquer tipo de tratamento. Se a origem da água de reposição for a rede de distribuição pública e não for sujeita a 
tratamento (por exemplo de amaciamento) deve ser solicitada à entidade gestora os resultados do seu controlo analítico. 

  [2] Halogéneos como cloro ou bromo são utilizados como biocidas oxidantes, sendo a sua eficácia comprometida por níveis 
de pH elevados, com exceção do dióxido de cloro. O seu doseamento deve permitir alcançar as seguintes concentrações 
de residual livre: 
▪ Cloro residual livre 0,5-1,0 mg/L 
▪ Bromo residual Livre 1,0-2,0 mg/L 

  [3] Deve estar compreendida entre os limites que permitam uma adequada composição química (dureza, alcalinidade, 
cloretos e sulfatos, etc.) para que não se produzam fenómenos de incrustação ou de corrosão. O sistema de purga deve 
ser automatizado em função da condutividade máxima permitida no sistema de tratamento da água adotado. 

  [4] Medição do aumento do teor mineral da água de arrefecimento em comparação com a da água de reposição. Pode ser 

calculado por comparação de parâmetros, tais como condutividade ou sólidos dissolvidos totais, dureza de magnésio no 
sistema de água de arrefecimento com os respectivos níveis na água de reposição.  

É um parâmetro utilizado para controlar o programa de tratamento. O fator de concentração abaixo do nível de controlo 
representa um desperdício de energia, água e de produtos químicos, enquanto um fator de concentração elevado pode 
levar à corrosão acelerada ou incrustação. 
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  [5] A água não deverá ter caraterísticas agressivas nem incrustantes, pelo que se recomenda calcular o índice de Langelier 

- O Índice de Saturação de Langelier (LSI) permite prever, a partir da composição química da água, se esta é agressiva ou 
incrustante. Através de método gráfico ou por uma fórmula matemática é calculado o índice de saturação por 
comparação entre o pH medido e o pH de saturação calculado. Para este cálculo é necessário conhecer a alcalinidade, o 
pH e a concentração de cálcio. 

LSI<0 -  água com caraterísticas agressivas; LSI=0 – água considerada neutra; LSI>0 – água com caraterísticas incrustantes 

 

 

Em função dos resultados deve ser avaliado o sistema de tratamento de forma a aferir a sua eficácia. No 

que se refere aos resultados do número de colónias e de Legionella, o quadro seguinte apresenta a atuação 

a ser realizada em função dos valores obtidos. 

 

Quadro II - Atuação em função dos resultados obtidos 

Número de 
colónias (ufc/mL 
a 30ºC por 48H) 

Contagem de 
Legionella 

(ufc/L) 
Acção proposta 

<10 000  >100  
 <1 000  

 Rever o programa de manutenção e realizar as correções necessárias. 
Proceder a nova amostragem após 15 dias  

>10 000  
<100 000 

>1 000 
<10 000  

 Rever o programa de manutenção, a fim de estabelecer ações 
corretivas que diminuam a concentração de Legionella;  

 Proceder a nova colheita de amostra. Se o resultado de Legionella for 
<100 UFC/L, deve colher-se nova amostra após um mês. Se o resultado 
da segunda amostra for <100 ufc/L continua-se com a manutenção 
prevista.  

 Se uma das amostras anteriores regista valores de Legionella >100 
ufc/L, deve rever-se o programa de manutenção e introduzir-se as 
alterações estruturais necessárias.  

 Se o resultado de Legionella ultrapassa os 1 000 ufc/L, deve proceder-
se a uma limpeza e desinfeção segundo o descrito nos procedimentos 
de limpeza (anexo II) e realizar uma nova amostragem ao fim de 15 
dias.  

>100 000 >10 000   Parar o funcionamento da instalação e proceder a uma avaliação do 
sistema. Se necessário, esvaziar o sistema. Limpar e realizar um 
tratamento profundo de acordo com o definido no anexo II, antes de 
reiniciar o funcionamento.  

 Realizar uma nova colheita de amostras ao fim de 15 dias  

Fonte: Adaptado de EWGLI, 2011, Real Decreto 865/2003 e ISQ, 2010 

 

 

 


