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 DOYA AMBIENTAL 
 ACTIVIDADES PRINCIPAIS 

 

 Tratamento de Águas de Circuitos 
 

 Torres de Refrigeração 

 

 



 DOYA AMBIENTAL 
 ACTIVIDADES PRINCIPAIS 

 

 Tratamento de Águas de Circuitos 
 

 Circuitos fechados de refrigeração 

 



 DOYA AMBIENTAL  
 ACTIVIDADES PRINCIPAIS 

 

 Tratamento de Águas de Circuitos 
 

 Sistemas de climatização 



DOYA AMBIENTAL  

 Desinfecção de choque contra a Legionella spp 

 



 DOYA AMBIENTAL  
    Limpeza química de permutadores e condensadores 

 



 DOYA AMBIENTAL  
 

 Desinfecção de evaporadores de câmaras frigoríficas 



DOYA AMBIENTAL 
 Reparação de torres de refrigeração 

 



DOYA AMBIENTAL  
 Outros equipamentos de controlo e tratamento de águas 

 



DOYA AMBIENTAL  
 Tratamento preventivo 



DOYA AMBIENTAL 
 PREVENÇÃO DA DOENÇA DO LEGIONÁRIO 

 

 

  



DOYA AMBIENTAL 
 MEDIDAS A ADOPTAR EM TORRES DE REFRIGERAÇÃO/CONDENSADORES 

 
 Tratamento preventivo em contínuo da água dos circuitos com torres e condensadores 

 

 Análises regulares à água para detecção da bactéria Legionella spp 

 

 Desinfecção e limpeza das torres e condensadores.  

 

QUANDO? 

 

 - Entrada em funcionamento pela 1ª vez 

 - Depois de uma paragem superior a 1 mês 

 - Após uma reparação ou modificação estrutural 

 - Presença da bactéria Legionella spp superior a 1000 ufc 



DOYA AMBIENTAL 
 Desinfecção e limpeza das torres e condensadores.  

 

COMO? 



DOYA AMBIENTAL 
 Desinfecção e limpeza das torres e condensadores.  

 

COMO? 



DOYA AMBIENTAL 
 Desinfecção e limpeza das centrais humidificadoras industriais.  

 



DOYA AMBIENTAL 
 Desinfecção e limpeza das centrais humidificadoras industriais.  

 

COMO? 

 



DOYA AMBIENTAL 
 PREVENÇÃO DA DOENÇA DO LEGIONÁRIO 

 

 

  



DOYA AMBIENTAL 
 MEDIDAS A ADOPTAR EM INSTALAÇÕES DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA (AQS) 

 
 Tratamento preventivo em contínuo da água da rede de AQS 

 

 Análises regulares à água para detecção da bactéria Legionella spp 

 

 Desinfecção e limpeza da rede de AQS.  

 

QUANDO? 

 

 - Entrada em funcionamento pela 1ª vez 

 - Periodicidade mínima anual 

 - Após uma paragem superior a 1 mês 

 - Após uma reparação ou modificação estrutural 

 - Presença da bactéria Legionella spp superior a 1000 ufc 



DOYA AMBIENTAL 
 Desinfecção e limpeza da rede de água quente sanitária.  

 

COMO? 



DOYA AMBIENTAL 
ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE PREVENÇÃO E CONTROLO DA Legionella spp 

 

 
OPERAÇÃO A REALIZAR   DIÁRIA SEMANAL MENSAL TRIMESTRAL ANUAL RESPONSÁVEL 

Desinfecção de choque     
      x DOYA 

Revisão geral do funcionamento da instalação e elementos da mesma, incluindo todos 

os elementos, reparando ou substituindo elementos defeituosos 

  

      x MANUTENÇÃO 

Revisão geral de conservação e limpeza de acumuladores   
    x   MANUTENÇÃO 

Purga de válvulas de drenagem de tubagem   
  x     MANUTENÇÃO 

Determinação de Legionella em pontos representativos da instalação.   
      x DOYA 

Revisão do estado de conservação e limpeza em um número representativo, rotacional 

ao longo do ano, de torneiras e duches (ao final de 1 ano deve-se ter revisto todos os 

pontos terminais) 

  

  x     MANUTENÇÃO 

Purga de fundo dos acumuladores, torneiras e duches não utilizados   
x       MANUTENÇÃO 

Comprovação rotacional de temperaturas em um número representativo de torneiras e 

duches (não deve ser inferior a 50ºC) de tal forma que ao finalizar o ano se tenham 

comprovado todos os pontos terminais 

  

  x     MANUTENÇÃO 

Comprovação de temperatura no acumulador (não deve ser inferior a 60ºC) x 
        MANUTENÇÃO 



DOYA AMBIENTAL 
 PREVENÇÃO DA DOENÇA DO LEGIONÁRIO 

 

 

  



DOYA AMBIENTAL 
 MEDIDAS A ADOPTAR EM INSTALAÇÕES COM REDES DE ÁGUA FRIA 

 
 Tratamento preventivo em contínuo da água da rede de água fria (se necessário) 

 

 Análises regulares à água para detecção da bactéria Legionella spp 

 

 Manutenção da temperatura da água abaixo dos 20º C 

 

 Desinfecção e limpeza de depósitos 

 

 Comprovação dos níveis de cloro livre na água  

 

QUANDO? 

 

 - Entrada em funcionamento pela 1ª vez 

 - Periodicidade mínima anual 

 - Após uma paragem superior a 1 mês 

 - Após uma reparação ou modificação estrutural 

 - Presença da bactéria Legionella spp superior a 1000 ufc 



DOYA AMBIENTAL 
 Desinfecção e limpeza da rede de água fria.  

COMO? 



DOYA AMBIENTAL 

FIM 
 

 

OBRIGADO PELA VOSSA ATENÇÃO! 


