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1- Índice de Langelier (ISL) ou de Saturação (IS)
A tendência da água de formar incrustacões calcárias e o seu oposto o potencial de
corrossividade, são duas características importantes que podem ser avaliadas pelo Índice de
Saturação (IS) ou Índice de Langelier (ISL) (IDEGIS, 2003; DUARTE, 2002; HANNAINST, 2003).
O cálculo de IS leva em consideração cinco fatores o pH, alcalinidade a bicarbonatos,
dureza cálcica, temperatura e sólidos totais dissolvidos. O índice de saturação foi desenvolvido
pelo Dr. Wilfred Langelier em 1936 (HANNAINST, 2003).
Existem duas formas de se calcular o ISL:
a- Utilização de equações matemáticas desenvolvidas por Wilfred Langelier em 1936, que
exigem conhecimento químico e matemático, pois os cálculos envolvem equações logartímicas.
b- A segunda forma de cálculo do ISL é com base em uma fórmula cujas variáveis já estão
com valores tabelados, já pré-calculados em função das características da água.
1.1-

Cálculo do Índice de Langelier (ISL) com base nas equações de Wilfred Langelier

O índice de saturação do carbonado de cálcio é baseado na constante de equilíbrio do
produto de solubilidade do carbonato de cálcio (Ks), que está relacionado com a atividade iônica
(mol/L) na saturação (WOJTOWICZ, 2001).
Segundo WOJTOWICZ (2001):
CaCO3(s)  Ca2+ + CO32-

{Ca2+} x {CO32-}
Ks = ----------------------{CaCO3}
{ } = atividade iônica
Como a atividade de sólidos é considerada igual 1, a {CaCO3} não aparece no denominador.
2+

2-

Ks = {Ca } x {CO3 }

O grau de saturação da solução (S) é obtido pela razão entre o produto da atividade iônica e
o produto de solubilidade do CaCO3 (Ks ou Kps).
2+

2-

S = {Ca } x {CO3 } / Kps

A atividade iônica do carbonato, dependendo do pH, pode ser calculada pela atividade
iônica do bicarbonato e do hidrogênio, conforme equação a seguir (WOJTOWICZ, 2001):
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HCO3 (s)  CO3 + H
-

2-

2-

+

+

-

K2 = {CO3 } x {H } / {HCO3 }
2-

-

+

{CO3 } = K2 x {HCO3 } / {H }

O K2 é a segunda constante de ionização do ácido carbônico (H2CO3).
Como S = {Ca2+} x {CO32-} / Kps.
Logo, substituindo na equação a {CO32-}:
S = {Ca2+} x K2 x {HCO3-} / {H+} x Kps
Como pH = log 1 / {H+}, aplicando logaritmo, o log S = SI.
Log S = log {Ca2+} + log {HCO3-} + log 1/{H+} + log K2 / Kps
SI = pH + log {Ca2+} + log {HCO3-} + log K2/Kps
K2 = segunda constante de ionização do ácido carbônico (H2CO3)
KS ou Kps = produto de solubilidade carbonato de cálcio

É a atividade dos íons e não a concentração analítica dos íons que governa todos os
princípios e fenômenos em que há a participação de íons. As concentrações em mol/L podem ser
substituídas pela atividade iônica.
As concentrações em mol/L podem substituir as atividades iônicas de acordo com as
relações a seguir.
{Ca2+} = [Ca2+] x Ca2+
2+

[Ca ] = concentração em mol/L
Ca2+= coeficiente de atividade iônica

{HCO3-} = [HCO3-] x HCO

13

-

[HCO3 ] = concentração em mol/L
HCO = coeficiente de atividade iônica
13

SI = pH + log [Ca2+] + log [HCO3-] + log Ca2+ + log HCO + log K2/Kps
13

A alcalinidade total é calculada pela equação a seguir, quando se tem ácido cianúrico
(CYA), no meio aquoso, ressaltando que o CYA se decompõe em H2Cy- (cianurato) e H+
(WOJTOWICZ, 2001).
-

2-

-

-

+

ALCTOTAL = [HCO3 ] + 2[CO3 ] + [H2Cy ] + [OH ] – [H ]

Numa água com características das utilizadas em piscina, a concentração de [OH-] e [H+]
são consideradas como negligenciáveis, além disso, a concentração de íon carbonato é muito
pequena, em função do pH considerado. A alcalinidade referente aos íons cianuratos pode ser
substituída (H2Cy-) pela alcalinidade referente ao íon bicarbonato (WOJTOWICZ, 2001).
SI = pH + log [Ca2+] + Log [Alc] + log Ca2+ + log HCO31- + log K2/Kps
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Segundo WOJTOWICZ (2001) o Langelier (1936) calculou pH de saturação em uma água
não estabilizada usando a equação abaixo, considerando S=1; ele substituiu a alcalinidade pela
concentração em bicarbonatos e converteu atividade iônica para concentrações introduzindo os
coeficientes de atividade iônica.
2+

3–

+

S = {Ca }K2{HCO } / {H }Kps
2+

-

pHS = - log [Ca ] - log [HCO3 ] - log K2/Kps
K2 = segunda constante de ionização do ácido carbônico (H2CO3)
KS ou Kps = produto de solubilidade carbonato de cálcio

O Langelier calculou o SI através da diferença algébrica entre o pHA, denominado atual,
que é medido na amostra de água a ser avaliada e o pH de saturação (pHS), ou seja, o pH que
possui a amostra de água que está em equilíbrio com a existência de alcalinidade e dureza.
SI = pHA – pHS
De acordo com Wojtowicz (2001) o Langelier superestimou a força iônica por ter utilizado
limites da lei de Debye-Huckel, para aplicações com força iônica abaixo de 0,005; isto é,
log  = -0,5.z2.µ; onde  é o coeficiente de atividade, z é carga iônica e µ a força iônica da água.
Langelier calculou a força iônica utilizando a µ = 0,5.c.z2, onde c é a concentração individual de
cada ion em mol/L.
Langelier indicou que µ = 2,5 x 10-5.TDS, onde TDS é o total de sólidos dissolvidos em
ppm. Incluiu ainda, uma tabela de valores para log K2/KS como função da temperatura e TDS,
conforme o seu artigo original, mas baseiou-se em dados antigos para K2 e KS (WOJTOWICZ,
2001).
A versão revisada da tabela, utilizada por Langelier foi apresentada no artigo publicado por
LARSON, BUSWELL (1942) e na temperatura de 32ºF (0ºC), o valor do log K2/KS = -2,45.
A modificação na equação de Langelier por LARSON, BUSWELL (1942), que alterou a
equação SI = pHA – pHS, inseriu na equação a seguir, fatores apropriados para converter mol/L
para ppm (-4,70 para alcalinidade e -4,60 para o teor de cálcio) e ainda um termo para a correção
da força iônica, resultando em outra equação.
2+

-

pHS = - log [Ca ] - log [HCO3 ] - log K2/Kps
2+

-

SI = pH + log [Ca ] + log [HCO3 ] + log K2/Kps + C

Onde, C = -9,3 - 2,5µ / (1 + 5,3µ +5,5µ); o KS (produto constante de solubilidade), tendo
como referência a calcita, uma das formas cristalina de carbonato de cálcio encontrada na
natureza. O valor da força iônica, utilizado, foi µ = 2,5 x 10-5 x ppm de TDS. Ressalta-se que
LARSON, BUSWELL (1942) criou uma lista de valores para K2 e KS em diferentes temperaturas e
optaram por utilizar o valor para log K2/KS de -2,60 a 0ºC.
SI = pH + log [Ca2+] + log [HCO3-] + log K2/Kps - 9,3 - 2,5µ / (1 + 5,3µ +5,5µ)
C = 2,5µ / (1 + 5,3µ + 5,5µ) = 2,5. 2,5x10-5 / (1 + 2,5x10-5 + 5,5.2,5 x 10-5)
C = 2,5 x 5 x 10-3 / (1 + 5 x 10-3 + 1,375 x 10-4) = 12,5 x 10-3 / 1,0051375 C = 0,0124361

Logo, pode-se considerar que 9,3 – 0,0124361 = 9,287563  9,3.
SI = pH + log [Ca2+] + log [HCO3-] + log K2/Kps -9,3
Ressalta-se que, com a introdução do fator temperatura que se correlaciona com os
sólidos totais dissolvidos, com as constantes de solubilidade e com o valor do log K2/KS, no ajuste
dos dados, levou a equação a seguir.
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LSI = pH - pHs
pHs = (9,3 + S + T) - (D + A)
S = (Log [TDS] - 1)/10
o
T = -13,12 x Log ( C + 273,15) + 34,55
2+ -1
D = Log [mg de Ca .L como CaCO3] – 0,4
-1
A = Log [alcalinidade mg.L como CaCO3]

Em função do resultado encontrado para o IS, considera-se (TCHOBANOGLAUS,
BURTON, STENSEL, 2003):
Água estabilizada (I.S. = 0)
Água com tendência corrosiva (I.S. < 0)
Água com tendência a formar incrustações calcáreas (I.S. > 0)

A tabela 1, 2 e 3 apresentam propostas de classificação da água em função dos valores
encontrados para o Índice de Langelier.

TABELA 1- Proposta de classificação da água em função dos valores encontrados para o Índice de
Langelier.
Valores do LSI
Inidicação
= -2,0
Corrosão acentuada
de 0 a -0,5
Levemente corrosiva
= 0,0
Água balanceada (*)
de 0 a 0,5
Levemente incrustante, mas não corrosiva
de 0,5 a 2
Água Incrustante, não corrosiva.
=2
Água altamente inscrustante e não corrosiva
Fonte: RAFFERTY, 1999.

TABELA 2- Apresentação dos valores para LSI e correspondente consequência.
Valor LSI
Indicação
4
Incrustação severa
3
Incrustação moderada
2
Inscrutação leve a moderada
1
Incrustação leve
0,5
Incrustação muito suave
0
Balanceada
-0,5
Nenhuma corrosão ou muito suave
-1
Corrosão suave
-2
Corrosão moderada
-3
Corrosão moderada
-4
Corrosão severa
-5
Corrosão severa
Fonte: ORAM, 2010.

TABELA 3- Classificação dos valores obtidos com a aplicação do LSI, adaptado de Grades (2004).
Valor LSI
Indicação
>4
Incrustação severa
3a4
Incrustação moderada
1a3
Incrustação suave
0,5 a 1
Incrustação muito suave
-0,5 a 0,5
Balanceado
-0,5 a -2
Corrosão suave
-2 a -5
Corrosão moderada
< -5
Corrosão severa
Fonte: GRADES (2004) apud CAVAZZANA, LASTORIA, GABAS, BEZERRA, 2012.
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Para alguns tipos de água a classificação não é tão rígida, autores consideram que
resultados para IS entre –0,3 e +0,3 como ótimo e valores entre -0,5 e +0,5 como aceitáveis,
entendem que essa faixa não representa uma tendência muito grande para depositar CaCO3
sobre superfícies ou que tenha um caráter acentuadamente corrosivo (IDEGIS, 2003).
Exemplos:
Dados:
pH = 7,5
-1
TDS = 320 mg.L
-1
Dureza cálcica = 150 mg.L (ppm) como CaCO3
-1
Alcalinidade = 34 mg.L como CaCO3
Calcule o LSI para 25ºC e 82ºC.
LSI = pH - pHs
pHs = (9,3 + S + T) - (D + A)
S = (Log [320] - 1)/10 = (2,5051 – 1) / 10 = (1,5051) / 10 = 0,15
Para t = 25ºC
T = -13.12 x Log (25 + 273,15) + 34.55
T = -13,12 x 2,4744 + 34,55 = -32,4646 + 34,55 = 2,0854  2,09
+2

D = Log [Ca as CaCO3] – 0,4
D = Log [150] – 0,4 = 2,1760 – 0,4 = 1,7760 = 1,78
A = Log [Alcalinidade como CaCO3]
A = Logo [34] = 1,53
pHs = (9,3 + 0,15 + 2,09) - (1,78 + 1,53) = 8,2
LSI = 7,5 – 8,2 = - 0,7

Conclusão: Água com tendência a ser corrosiva e não formar incrustações.
Para t = 82ºC
T = -13,12 x Log (82 + 273,15) + 34,55
T = -13,12 x 2,5504 + 34,55 = -33,4614 + 34,55 = 1,088  1,09
pHs = (9,3 + 0,15 + 1,09) - (1,78 + 1,53) = 7,2
LSI = 7.5 – 7,2 = + 0,3

Conclusão: Água pode ser considerada estabilizada. Se avaliarmos o valor positivo, sem
nenhuma margem de erro, esta água seria considerada com tendências a formar incrustações.

1.2- Cálculos do Ìndice de Langelier com base em uma fórmula cujas variáveis já estão com
valores tabelados

1.2.1- Informações da relação condutividade (CE) e sólidos totais dissolvidos (TDS ou STD)
A condutividade ou condutância específica, CE, representam a mesma propriedade.
Existe uma relação entre os valores da condutividade e o total de sólidos dissolvidos (TDS),
no caso de possuir informações do valor da condutividade é possível calcular o STD (sólidos totais
dissolvidos) através da multiplicação do valor da condutividade (CE) vezes um fator.
Segundo KURITA (1999) a melhor relação é TDS (mg/L)  CE (µS/cm) x (0,70 a 0,75), 25ºC.
A referência AQUAAMBIENTE (2004) indica que, para as águas desalinizadas é mais
correto multiplicar o valor de CE por 0,5 (valores de 0,51 e 0,5 são mais exatos).
A referência bibliográfica LIBÂNIO (2005) indica que para o pH entre 6,5 e 9,5 e
concentração se sólidos totais dissolvidos (STD) menor que 500 mg.L-1, o pHS pode ser calculado,
com boa aproximação pela equação simplificada a seguir.
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STD = 0,64.CE
STD = Sólidos Totais Dissolvidos
T = Temperatura da água em ºC
-1
Ca = Concentração de cálcio (mg CaCO3.L )
-1
Alc = Alcalinidade total (mg CaCO3.L )
CE = condutividade elétrica (µS/cm)

A referência ASANO, BURTON, LEVERENZ, TSUCHIHASHI, TCHOBANOGLOUS (2007)
propõe as seguintes relações:
para CE < 5 (dS/cm)  TDS (mg/L)  CE (dS/cm) x 640
para CE > 5 (dS/cm)  TDS (mg/L)  CE (dS/cm) x 800
A relação empírica seguinte, é citada por APHA/AWWA/WPCF (1992), entre condutividade
(C, µmho/cm) e a concentração de sólidos totais dissolvidos (STD, mg/L), para, na prática, estimar
um parâmetro em função do outro (OLIVEIRA, SILVA, ATHAYDE JÚNIOR, SILVA, 1999).
STD = 0,640 x CE ou CE =1,5625 x STD
Como a condutividade é diretamente proporcional a temperatura, quando em amostras é
avaliada a condutividade e o instrumento possui uma compensação de temperatura o resultado
apresentado já corrigido para 25ºC, mas, se o equipamento utilizado não possui a compensação
de temperatura, ela deverá ser calculada de acordo com a equação específica com relação a
temperatura de 25ºC (HYDROLOGY PROJECT, 1999; APHA/AWWA/WEF, 2012).
Como referência de valores foram realizadas várias determinações dos valores da
condutividade, da água torneira, destilada e deionizada, no ínicio do dia (1ª Avaliação) (água que
estava estocada pelo menos por 12 horas) e água produzida no mesmo dia (2ª Avaliação), em
várias datas e horários diferentes, as análises foram realizadas nas dependências do Laboratório
Dinâmico de Análise Ambiental (LADINAA), que pertence ao NAGEA - Núcleo de Análise Geo
Ambiental da Faculdade de Engenharia da UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora). Os
valores apresentados para a água da torneira podem variar de região para região, mas os valores
para água deionizada e destilada, para condições de normais de utilização do deionizador e do
destilador, os valores deverão ficar próximos aos apresentados na Tabela 4 (MACEDO, 2013).
TABELA 4- Valores da Condutividade, em μS/cm, temperatura ambiente, próximo aos 25ºC, média de 5
repetições.
TORNEIRA
1ª avaliação
48,80
42,39
44,97
49,31
48,41
47,12

2ª avaliação
45,77
41,63
43,31
45,40
46,70
45,30

DEIONIZADA
1ª avaliação
2ª avaliação
1,83
1,60
1,63
1,58
1,74
1,63
1,50
1,41
1,59
1,50
1,60
1,52

DESTILADA
1ª avaliação
2ª avaliação
3,68
2,80
3,37
3,22
3,28
3,10
3,62
3,53
3,39
3,21
3,47
3,30

OBS.: A coleta de dados foi realizada pela Lorraine Silveira Andrade, graduanda no Bacharelado em Química, e pelo Técnico de
Laboratório Randázio Furtado de Oliveira, durante o mês de setembro de 2012.

Fonte: MACEDO, 2013.

A Tabela 5 apresenta uma relação proposta entre condutividade de sólidos totais
(CORROSION-DOCTORS, 2004; SUMIOWATER, 2015), mostra que os valores da relação se
alteram em função da concentração de TDS.
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TABELA 5- Relação da “Condutividade” com o “Total de Sólidos Dissolvidos” (TDS).
Condutividade (mho.cm-1)
TDS (mg.L-1 como CaCO3)
1
0,42
10,6
4,2
21,2
8,5
42,4
17,0
63,7
25,5
84,8
34,0
106,0
42,5
127,3
51,0
148,5
59,5
169,6
68,0
190,8
76,5
212,0
85,0
410,0
170,0
610,0
255,0
812,0
340,0
1008,0
425,0
Fonte: CORROSION-DOCTORS, 2004; SUMIOWATER, 2015.

A Tabela 6 apresenta valores típicos aproximados, a 25ºC, para diversos tipos de água.

TABELA 6- Valores típicos aproximados, a 25ºC, para diversos tipos de água.
Amostra
Água Tipo I (ultrapura)
Água destilada
Água Potável
Água Mineral
Água do Mar

Condutividade típica aproximada a 25ºC
0,055 μS/cm
1,0 μS/cm
50 μS/cm
200 μS/cm
53000 μS/cm
Fonte: QUIMLAB, sd.

A Tabela 7 apresenta uma proposta de relação da condutividade elétrica e sólidos dissolvidos.

TABELA 7- Proposta de relação da condutividade elétrica e sólidos dissolvidos.
Condutividade (µS cm-1 ou µnhos. cm-1)
Sólidos dissolvidos (ppm)
< 1000
0,68 x condutividade
1000 - 4000
0,75 x condutividade
4000 - 10000
0,82 x condutividade
Fonte: VIEIRA PINTO (2006); OLIVEIRA, 2009.

1.2.2- Cálculo da IL ou LSI (SLI) para águas de piscinas para alcançar os níveis de
concentração de uma água balanceada.
A água balanceada apresenta características físico-químicas que não são alteradas
facilmente, o que implica em consumo menor de produtos químicos e menor desgaste da
estrutura de alvenaria da área do tanque, o que leva a um menor custo de manutenção. Essas
características químicas em equilíbrio e dentro das faixas indicadas não provocam irritação nos
olhos, alergias na pele e mucosas dos usuários, não causa corrosão em
equipamentos/tubulações, no cimento e/ou argamassas, não acarreta incrustações sobre as
superfícies em contato com a água e dificilmente altera o pH, em função da propriedade tampão
do meio aquoso, alcançada pelo equilíbrio entre as características químicas.
Para obter a água balanceada leva-se em consideração o pH, a alcalinidade total e a
dureza cálcica dentro das faixas ideais, cujo equilíbrio harmônico é obtido através de um gráfico,
que denominado de ábaco, que é constituido por três gráficos com três escalas que relacionam a
alcalinidade bicarbonato, o pH e a dureza cálcica que será apresentado a seguir. Outras
denominações são usadas para esse gráfico como Diagrama de Hoover-Langelier, Monograma de
7
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Hoover-Riehl, Water Balance Chart, Pool Balance Watergram. Para se conseguir uma água
denominada estabilizada o chamado Índice de Saturação de Langelier (LSI ou I.S) é igual a zero
(0).
Para facilitar os cálculos, principalmente para a área de piscinas a equação utilizada,
segundo VAN WATERS, ROGERS (1964), tem finalidade facilitar os cálculos do índice de
saturação é apresentada a seguir, onde todos os fatores são tabelados.
SI = pH + CF + AF + TF – 12,1
AF = log da Alcalinidade ao carbonato (ppm CaCO3)
CF = log da dureza cálcica (ppm de Ca)
TF = fator relativo a temperatura.

O fator 12,1 tem como referência LARSON, BUSWELL (1942), é formado pela soma do 9,3 mais o valor do log K2/KS que é -2,60 (Tabela 8) a 0ºC, mais o fator de correção da força
iônica de -0,20 (-9,3 - 2,60 – 0,20 = -12,1).
TABELA 8- Valores referente a razão log K2/KS, fator em função da faixa de temperatura.
Temp
(ºC)
Fator

01
2,6

26
2,5

79
2,4

1013
2,3

1417
2,2

1821
2,1

2227
2,0

2831
1,9

3237
1,8

3843
1,7

4450
1,6

5155
1,5

5664
1,4

6571
1,3

7281
1,2

K2 = segunda constante de ionização do ácido carbônico (H2CO3) // KS ou Kps = produto de solubilidade carbonato de cálcio

Fonte: KURITA, 1999; Adaptado TAGHIPOUR, SHAKERKHATIBI, POURAKBAR, BELVASI, 2012.

Segundo o Langelier (1936) o seu índice foi desenvolvido para ser utilizado em água com
valores de pH entre 6,5 e 9,5, o que permite predizer se uma determinada água haverá ou não
precipitação de carbonato de cálcio, indicando a fórmula a seguir.
0,0125 x STD
593
pHS = --------------------------- + ---------- + 9,30 – log (0,4 x Ca) - logAlc
1 + 0,005 x STD
273 +T

Uma definição técnica, do ponto de vista químico, para o Índice de Saturação de Langelier
(LSI), também chamado Índice de Estabilidade de Langelier, é que ele indica um número que
permite predizer a estabilidade de carbonato de cálcio na água; que significa informar, se em meio
aquoso precipitará, dissolverá ou se o meio estará em equilíbrio o carbonato de cálcio. Langelier
desenvolveu um método para predizer o pH no qual a água é saturada em carbonato de cálcio
(chamou pHs). O ISL (ou LSI) é expresso como a diferença entre o pH do sistema atual e o pH de
saturação (EDSTROM, 2003; CORROSION-DOCTORS, 2003).
LSI = pH - pHs
pHs = (9,3 + S + T) - (D + A)
S = (Log [TDS] - 1)/10
o
T = -13,12 x Log ( C + 273) + 34,55
2+ -1
D = Log [mg de Ca .L como CaCO3] – 0,4
-1
A = Log [alcalinidade mg.L como CaCO3]

Deve ser realizada uma análise quantitativa dos parâmetros físico-químicos na água da
piscina através dos kits de análises vendidos no mercado e/ou encaminhar para um laboratório a
amostra de água.
Para determinação de cada um dos componentes citados na determinação do LSI (ISL) as
metodologias laboratoriais são apresentadas no Livro Métodos Laboratoriais de Análises
Físicoquímicas e Microbiológicas – 4ª. Edição, nos itens especificados a seguir.
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a) O fator “S” está vinculado ao teor de sólidos totais.
- Para maiores informações sobre a metodologia para determinação desse parâmetro veja no
Livro Métodos Laboratoriais de Análises Físicoquímicas e Microbiológicas – 4ª. Edição no
item 9- Determinação de Sólidos, 9.2.1- Total de sólidos secos a 103-105ºC ou Sólidos Totais
(ST).
b) O fator “D” está vinculado ao teor de cálcio, expresso em mg/L em CaCO3.
- Para maiores informações sobre a metodologia para determinação desse parâmetro veja no
Livro Métodos Laboratoriais de Análises Físicoquímicas e Microbiológicas – 4ª. Edição no
item 5- Determinação de cálcio, magnésio e alumínio, bismuto e chumbo, níquel em soluções
aguosas, 5.4- Determinação do teor de cálcio expresso em mg Ca2+/L ou mg CaCO3/L.
c) O fator “A”, em função do pH, está vinculado a alcalinidade a bicarbonato, expresso em mg/L
em CaCO3.
- Para maiores informações sobre a metodologia para determinação desse parâmetro veja no
Livro Métodos Laboratoriais de Análises Físicoquímicas e Microbiológicas – 4ª. Edição no
item 3- Determinação da alcalinidade, 3.3.1– Método Titulométrico amostra possui alcalinidade a
fenolftaleína (Presença de OH- e/ou CO32- e/ou HCO3-) ou 3.3.2- Método Titulométrico amostra
não possui alcalinidade a fenolftaleína (Presença somente de HCO31-).
Como já citado, no caso de águas para piscinas, para facilitar os cálculos para usuários
leigos, o valor de “S”, é considerado fixo, cujo valor fixo é resultante na união com outros fatores,
sendo ainda utilizado o valor 12,1; ressalta-se que várias referências indicam que o 12,1 tem
somente relação com a concentração de TDS (sólidos totais dissolvidos), que é dependente da
temperatura para a maioria das piscinas, consideram vários autores, que está em um máximo de
até 1000 mg.L-1 (OSINSKI, 2003; CCHD, 2001; PESTED, 2003). Apesar de existir referência que
considera o TDS, no caso de piscinas, com valores acima de 1000 mg.L-1 como causa de
corrosão (POOLANDSPA, 2003).
Para calcular o índice de saturação por cálcio (Índice Langelier), emprega-se somente à
parte da alcalinidade ao bicarbonato (HCO3-) que contribui para a alcalinidade total, em função da
faixa de pH.
ÍNDICE DE LANGELIER (ISL) = pH + A + D + T – 12,1
A Tabela 9 apresenta os valores tabelados para as variáveis D, A, T e Fator TDS para
cálculo do Índice de Langelier, ressaltando que, é importante informar que já existe uma proposta
de alteração do valor -12,1 para -12,29, apresentada por WOJTOWICZ (2001), mas a grande
maioria das publicações, não científicas, ainda mantém o valor de 12,1.
Ressalta WOJTOWICZ (2001) que o fator de cálculo do LSI necessita ser ajustado, pois o
valor do produto de solubilidade do carbonato de cálcio apresenta uma dependência bastante
significativa da temperatura, outro fator, é que em função das metodologias modernas o valor da
força iônica utilizado por Langelier, Larson e Buswell apresentam diferenças dos valores atuais.
Um cálculo mais apurado do Ks (constante de solubilidade do CaCO3) para a forma calcita
do carbonato de cálcio, segundo PLUMMER, BUSENBERG (1982) apud WOJTOWICZ (2001), o
cálculo deve ser realizado, com a temperatura em graus Kelvin, de acordo com a equação a
seguir.
Log Ks = -171,9065 – 0,077993T + 2839,319/T + 71,595.LogT
O carbonato de cálcio (CaCO3), ocorre primariamente na forma de calcita e aragonita, é
um dos componentes predominantes na terra. O carbonato de cálcio não é o único componente
do mármore, calcário e dolomita, ele também é encontrado em ossos e dentes bem como
exosqueleto de crustáceos, corais, músculos, caracóis e protozoários. Uma modificação futura de
CaCO3 é o mineral vaterite, que se forma em soluções supersaturadas na forma de cristais
microscópicos.
Logo, o carbonato de cálcio pode cristalizar em três distintas formas, cujas solubilidades
variam da seguinte forma: Calcita <Aragonita <Vaterita. A calcita é a forma comumente
encontrada em linhas de distribuição de água e também encontrada em piscinas.
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Indica WOJTOWICZ (2001) que:
C = log K2/KS – 9,7 + log Ca2+ + log HCO31K2 = segunda constante de ionização do ácido carbônico (H 2CO3)
KS = produto de solubilidade carbonato de cálcio

Sendo o log K2/KS = -2,25 (em 32ºF) e o fator total de correção da força iônica igual a
-0,34, logo, -9,7 - 2,25 - 0,34 = -12,29.

ÍNDICE DE LANGELIER (ISL) = pH + A + D + T – 12,29
Vamos apresentar os cálculos utilizando o valor 12,29, como já citado, apesar de que,
uma grande maioria das bibliografias não científicas ainda mantém o valor 12,1 como referência
de cálculos. Existe referência bibliográfica que indica/está utilizando em seus documentos
técnicos o fator para TDS como 12,5 (HANNA, sd, 2014, 2015). A referência AQUARE (2018)
utiliza o valor de 12,3 como constante indicada para os cálculos.
A pesquisa de FERRAZ (2007) indica que o índice possui suas limitações, pois somente é
observado a diferença de pH na água. Isto apenas não é suficiente para previsão da tendência de
incrustações nas tubulações. Os fatores como ação mecânica e velocidade de circulação do fluido
devem ser observados para uma melhor análise.
A Tabela 9 apresenta os valores para as variáveis D, A, T e Fator TDS para cálculo do
Índice de Langelier.

TABELA 9– Valores para as variáveis D, A, T e Fator TDS para cálculo do Índice de Langelier.
ALCALINIDADE A
DUREZA
BICARBONATOS (HCO3-)
TEMPERATURA
FATOR TDS (S)
ppm
ppm
ppm
Fator
oC
(mg.L-1)
D
(mg.L-1)
A
ºF
T
(mg.L-1)
(S)
5
0,305
10
1,006
5
41
0,130
0
12,00
10
0,606
20
1,307
10
50
0,257
<1000
12,10
15
0,782
30
1,484
15
59
0,376
1000
12,19
25
1,004
35
1,551
17
62,6
0,422
2000
12,29
50
1,306
40
1,609
19
66,2
0,466
3000
12,35
75
1,482
45
1,660
20
68
0,487
4000
12,41
100
1,607
50
1,706
21
69,8
0,509
5000
12,44
125
1,704
55
1,747
22
71,6
0,529
6000
12,48
150
1,784
60
1,785
23
73,4
0,550
175
1,851
65
1,820
24
75,2
0,570
200
1,909
70
1,852
25
77
0,590
225
1,960
75
1,882
26
78,8
0,610
FATOR CYA
250
2,006
80
1,910
27
80,6
0,629
(F)
275
2,047
85
1,937
28
82,4
0,648
pH
Fator (F)
300
2,085
90
1,961
29
84,2
0,667
7,0
0,23
350
2,152
95
1,985
30
86
0,685
7,2
0,27
400
2,210
100
2,007
31
87,8
0,703
7,4
0,31
450
2,261
105
2,028
32
89,6
0,721
7,6
0,33
500
2,307
110
2,049
33
91,4
0,738
7,8
0,35
550
2,348
120
2,087
34
93,2
0,755
8,0
0,36
600
2,386
130
2,121
35
95
0,772
650
2,421
140
2,154
36
96,8
0,789
700
2,453
150
2,184
37
98,6
0,805
800
2,511
200
2,309
38
100,4
0,820
900
2,563
250
2,406
39
102,2
0,836
1000
2,608
300
2,485
40
104
0,851
Fonte: MACEDO, 2003; Adaptado de IDEGIS, 2003; Adaptado de HANNAINST, 2003; Adaptado de OSINSKI, 2003;
Adaptado de CCHD, 2001; Adaptado de HTH, 2003; Adaptado FILTRAGUA, 2010; COLOMBIA, 2010; ANSI/APSP,
2009; Adaptado LOWRY, 2012.
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Apesar de existir na Tabela 9 proposta informando fatores de multiplicação para o fator S
(TDS) em função da concentração de sólidos totais de dissolvidos, vamos utilizar como fator geral
e de referência o valor de -12,29 que foi indicado por uma publição científica, WOJTOWICZ
(2001).
Exemplos:
Determine o ISL da água de uma piscina, com as seguintes características:
1) pH = 7,8;
Alcalinidade = 240 ppm;
Dureza cálcica = 310 ppm;
Temperatura = 18,5ºC
ÍNDICE DE LANGELIER (ISL) = pH + A + D + T – 12,29

ISL = 7,8 + 2,406 + 2,085 + 0,466 – 12,29 = 0,657 > 0
ISL =12,757 – 12,29 = = 0,467 > 0
A água da piscina poderá causar incrustações.
2) pH = 7,6
Temperatura= 21°C
Dureza cálcica = 100 ppm
Alcalinidade total = 100 ppm
ÍNDICE DE LANGELIER (ISL) = pH + A + D + T – 12,29

ISL = 7,6 + 2,007+ 1,607 + 0,509 – 12,29
ISL = 11,723 – 12,29 = -0,567 < 0
A água da piscina poderá causar corrosão.
3) pH = 8,5
Temperatura= 29°C
Dureza cálcica = 800 ppm
Alcalinidade total = 300 ppm
ÍNDICE DE LANGELIER (ISL) = pH + A + D + T – 12,1

ISL = 8,5 + 2,485 + 2,511 + 0,667 – 12,29
ISL =14,163 – 12,29 = 1,873 > 0
A água da piscina poderá causar incrustações.

Existe uma nova proposta do LOWRY (2012) para o cálculo do índice de Langelier (IS ou
IL), que leva em consideração a interferência da presença do ácido cianúrico (CYA) na
alcalinidade. Veja essa interferência em tópico específico.

SI = pH + CH +[TA–(CYA x F)] + TF– TDSF
CH = Fator dureza cálcica (calcium hardness)
TA = Total alcalilnidade
CYA = teor de ácido cianúrico
F = fator de interferência do ácido cianúrico
TF = fator da temperatura
TDSF = fator dos sólidos totais dissolvidos (TDS)

Exemplo 1:
pH = 7,4 TA = 120 ppm CYA = 50 ppm CH = 300 ppm Temperatura = 80° F = 26,66ºC
TDS = 900 ppm
TA = 120 – (50 x 0,31) = 104,5 ppm
SI = 7,4 + 2,085 + 2,02 + 0,619 – 12,10  SI = 0,024  0 (a água da piscina está estabilizada)
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SI = pH + CH +[TA–(CYA x F)] + TF– TDSF
Exemplo 2:
pH = 7,8 TA = 240 ppm CYA = 70 ppm CH = 310 ppm Temperatura = 65,30°F = 18,5ºC
TDS = 1850 ppm
TA = 240 – (50 x 0,35) = 222,5 ppm
SI = 7,8 + 2,09 + 2,35 + 0,44 – 12,29  SI = 0,39 > 0 (A água da piscina poderá causar incrustações)
Exemplo 3
pH = 7,6 TA = 100 ppm CYA = 60 ppm CH = 100 ppm Temperatura= 69,8ºF = 21°C
TDS = 2000 ppm
TA = 100 – (60 x 0,33) = 80,2 ppm
SI = 7,6 + 1,607 + 1,910 + 0,509 – 12,29  SI = -0,66 < 0 (A água da piscina poderá causar corrosão)

2- Não conformidades no Gráfico (Ábaco, Monograma, Diagrama, Water Balance Chart,
Pool Balance Watergram, Balanza de Taylor), indicado para cálculo dos parâmetros
dureza, pH e alcalinidade.

É importante ressaltar nesse momento a Lei nº 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998
(BRASIL, 1998) que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras
providências, que em seu Art. 1º preconiza que esta Lei regula os direitos autorais, entendendo-se
sob esta denominação os direitos de autor e os que lhes são conexos.
Em seu Art. 7º, no §3º ressalta que no domínio das ciências, a proteção recairá sobre a
forma literária ou artística, não abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo
dos direitos que protegem os demais campos da propriedade imaterial.
Ressalta ainda, no Art. 8º o qual determina que não são objetos de proteção como
direitos autorais de que trata esta Lei, dentre os não protegidos o que se preconiza em item VII o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras.
Logo informações que envolvem tratamento químico de água de piscina, por exemplo,
como níveis de dureza, a dosagem de dureza, determinação e indicação dos níveis considerados
ideais, não estão sobre a égide de direito autorais, pois são conteúdo científico e/ou técnico e
são conhecimentos de domínio público há mais de 20 anos.
Considera-se que a água está balanceada se o ISL para uma água de piscina é igual a
zero.
O Department of Health NSW da Austrália publica o documento Public Swimming Pool
and Spa Pool Guidelines, em junho de 1996, na página 30 apresenta um ábaco (gráfico) com
eixos que contêm o valor do pH correspondente a alcalinidade e a dureza. Apresentou ábaco
(gráfico), que é constituido por três gráficos com três escalas que relacionam a alcalinidade
bicarbonato, o pH e a dureza cálcica. Este gráfico permite calcular o melhor ajuste entre estes
parâmetros para uma água de uma piscina apenas traçando uma linha reta que une três pontos
da escala de cada coluna, permitindo que se determine qual a concentração de cada parâmetro
para que a água esteja balanceada e/ou estabilizada.
A tabela 10 apresenta a relação entre os valores de alcalinidade, dureza cálcica, os valores
dos logaritmos correspondentes aos valores de alcalinidade e dureza cálcica com o pH utilizados
para construir o gráfico.
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TABELA 10- Valores de alcalinidade, dureza cálcica, valores dos logaritmos correspondentes aos valores de
alcalinidade e dureza cálcica e pH.
Alcalinidade
20
25
30
35
40
50
55
60
70
80
90
100
120
140
150
175
200
225
250
300
350
400
500
600
700
800
900
1000

Dureza
20
25
30
35
40
50
55
60
70
80
90
100
120
140
150
175
200
225
250
300
350
400
500
600
700
800
900
1000

A = Log Alcalinidade
1,301030
1,397940
1,477121
1,544068
1,602060
1,698970
1,740363
1,778151
1,845098
1,903090
1,954243
2,000000
2,079181
2,146128
2,176091
2,243038
2,301030
2,352183
2,397940
2,477121
2,544068
2,602060
2,698970
2,778151
2,845098
2,903090
2,954243
3,000000

D = (Log Dureza_) – 0,4
0,901030
0,997940
1,077121
1,144068
1,202060
1,298970
1,340363
1,378151
1,445098
1,503090
1,554243
1,600000
1,679181
1,746128
1,776091
1,843038
1,901030
1,952183
1,997940
2,077121
2,144068
2,202060
2,298970
2,378151
2,445098
2,503090
2,554243
2,600000

pH
9,30
9,10
8,95
8,81
8,70
8,50
8,42
8,34
8,21
8,09
7,99
7,90
7,74
7,61
7,55
7,41
7,30
7,20
7,10
6,95
6,81
6,70
6,50
6,34
6,21
6,09
5,99
5,90

Esse ábaco (gráfico) apresentado pela NSW (1996) alcançou todo o mundo, inclusive a
esse Autor que o considerou à época como coerente para o seu uso em função da indicação ser
Department of Health NSW da Austrália e também pela sua utilização por empresa(s) da área que
fornece produtos químicos para tratamento de água de piscina. Esse autor o citou na primeira
edição do Livro Piscina - Água & Tratamento & Química, lançado em 2003.
A apresentação atual que é adaptada do original recebe também o nome de Diagrama
(Balanza) de Taylor (ALKOR DRAKA, 2000; GENUX, 2013; UVTECH, 2015; PISCINASNORTE,
2015; FILTRACION, 2018; AQUARE, 2018; ASTRAPOOL, 2018; ASSURPISCINAS, 2018;
PISCINALINER, 2018). Em função da quantidade de referências/fontes bibliográficas
apresentadas abaixo da Figura 1, nota-se que o gráfico (monograma) é considerado, ainda hoje,
uma referência no Brasil e no exterior. Nessa nova revisão bibliográfica não identifiquei no formato
atual o seu uso em publicações/referências científicas.
A forma que esse gráfico foi apresentado à época está errada, não se manteve a
distância original entre os três eixos e também a ordem dos eixos foi alterada, quando comparado
com o original Diagrama/Monograma de Hoover Langelier e/ou Hoover Riehl. As alterações
levaram a uma distorção na faixa ideal de dureza cálcica para a água da piscina, pelo gráfico
indicado pela NSW (1996) deveria ficar entre 200 a 400 mg CaCO3/L, valor esse reproduzido por
inúmeras referências por mais de 20 anos, ressaltando mais uma vez, inclusive por esse Autor em
2003.
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Fonte: Adaptado NSW, 1996; POOL-LIFE, 2000; MACEDO, 2003; LISBOA, 2004, 2010; Adaptado QUEENSLAND, 2004;
PISCINASIPEUNA, 2011; POOLPISCINA, 2017; UNICHEM, 2018; ANGELFIRE, 2018; Adaptado CASCADE, 2018;
Adaptado SPACEINDUSTRIES, 2018; ALKOR DRAKA, 2000; GENUX, 2013; UVTECH, 2015; PISCINASNORTE, 2015;
FILTRACION, 2018; AQUARE, 2018; ASTRAPOOL, 2018; ASSURPISCINAS, 2018; PISCINALINER, 2018.

FIGURA 1- Ábaco [Gráfico, Diagrama (Balanza) de Taylor] indicado para avaliação do balanceamento de
água de piscina, com não conformidades com relação à posição do gráfico da dureza e distância entre os
eixos.

Cabe ressaltar que uma informação importante é que o Department of Health NSW no
material Public Swimming Pool and Spa Pool Advisory Document de 2013 (NSW, 2013) não
apresenta a proposta do chamado “Water Balance Chart” indicado no documento de 1996, o
que pelo menos indica que há uma discordância com a publicação de 1966.
Ressalta-se que, o Autor não encontrou nesse lapso de tempo, de 15 anos, no Brasil,
qualquer piscina que a água estivesse com dureza na faixa de 200 – 400 ppm, não recebeu
de nenhuma empresa e/ou encontrou qualquer informação de que uma empresa da área
específica estava ajustando suas piscinas nessa faixa de dureza. Algumas empresas sequer citam
a importância de ajustar a água da piscina nessa faixa de dureza, ou seja, o assunto dureza é
tratado de forma superficial em função de que a sua redução é apenas com a troca da água da
piscina.
Embora o critério classificatório para água em função do teor de Ca2+ seja bastante
variável de região para região, as classificações genéricas podem ser tomadas como referência.
Levando em consideração os teores de sais de cálcio e magnésio, expressos em mg de
CaCO3/L, a água pode ser classificada em função da chamada dureza (Tabela 11), veja que, a
água da piscina na faixa de 200 a 400 ppm é uma água dura e até muito dura, com todas as
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suas consequências, como as incrustações em tubulações, principalmente em aquecedores,
ressecamento dos tecidos (vestimenta dos banhistas), cabelos ficariam ressecados, aumento da
turbidez, irritação nos olhos e pele, reduz eficiência do processo de desinfecção, que devido as
incrustações facilita a formação de biofilmes, etc.....
Existem diversas publicações que indicam, quanto ao processo de tratamento de água de
uma piscina, que a desinfecção é a etapa mais importante, com a ressalva de que águas duras
dificultam a ação dos derivados clorados e que o parâmetro químico dureza é muito difícil de ser
ajustado. Em resumo, o processo de desinfecção, que garante segurança microbiológica a saúde
dos usuários, está completamente prejudicado em função dos níveis altos de dureza. Mas,
estranhamente é indicado que o usuário mantenha a dureza na faixa de 200 a 400 ppm.
Como se não bastasse, como já citado anteriormente, a água dura também pode provocar
a precipitação de insolúveis na água que geralmente aparecem como um pó branco no fundo da
piscina bem como nas tubulações e nos equipamentos.
TABELA 11- Classificação da água em função do grau de dureza com a concentração expressa em mg
CaCO3 /L.
Água mole
Água moderadamente dura
Água dura
Água muito dura

mg/L
Até 75
75 a 150
151 a 300
Acima de 300

mg/L (USGS, 2011)
0 a 60
61 a 120
121 a 180
> 180

USGS - United States Geological Survey
* 1 Grau Francês = 10,0 mg CaCO3 / L // * 1 Grau Alemão = 17,8 mg CaCO3 / L

Fonte: PETERS, 1980; Adaptado de RICHTER, NETO, 1991; Adaptado MACEDO, 2007, 2003; Adaptado ANDRADE e
MACÊDO, 1996.

O que deve ser utilizado como referência para encontrar os valores de equílibrio é o
original Diagrama/Monograma de Hoover Langelier e/ou Hoover Riehl, inicialmente proposto
por Langelier em 1936 (Figura 2). Nota-se de modo claro no monograma publicado pela NSW
(1996) (Figura 1) as modificações na distância entre os eixos e na ordem dos eixos. O
monograma modificado, como já citado, é ainda hoje utilizado como referência por inúmeras
fontes bibliográficas.
Em função da época do estudo do Langelier, 1936, as distâncias e posições desses eixos
foram determinadas por experimento, de forma empírica, utilizando tentativa e erro como forma de
ajustar a ordem dos eixos e a distância entre os eixos as faixas ideais de cada característica
química. Na publicação original a unidade indicada para dureza (III) é mg Ca2+/L, para alcalinidade
(V) é mg CaCO3/L.
É importante ressaltar, com base no monograma original, que a manutenção e uso apenas
dos gráficos III (Alcalinidade - mg CaCO3/L), IV (pH) e V (dureza mg Ca2+/L) para águas de
piscinas, com manutenção da escala e distância entre os eixos, não leva a erro, pois para águas
de piscinas considera-se como fixa a temperatura (24/25ºC) e também o nível de STD (TDS),
tanto que utilizamos apenas um fator fixo para representá-lo.
A forma de expressar a concentração da dureza pode ser em mg Ca2+/L ou mg CaCO3/L
A relação entre essas formas de concentração é determinada por (WHEAT, 2000;
ANDRADE, MACEDO, 1996; MACEDO, 2003; MACEDO, 2013; SCIENTIFICSENTENCE, 2018a):
CaCO3 MM = (40,078 x 1) + (12,0107 x 1) + (15,9994 x 3) = 100,0869 g/mol
100,0869 g de CaCO3 - 40,078 g de Ca2+
X
1 g de Ca2+
X = 2,4973 g de CaCO3  2,5 g de CaCO3
1 g de Ca2+  2,5 g de CaCO3
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Fonte: LANGELIER (1936) apud RODIER, 1990; BROCHURE, 2018; JAVIER, LA CRUZ, ANDRÉS, MALLEBRERA,
2018; FCCA, 2017; Adaptado ELAGUAPOTABLE, 2018; Adaptado SCIENTIFICSENTENCE, 2018; Adaptado
SISTEMAJPII, 2018.

FIGURA 2 – Diagrama de Hoover Langelier.

A seguir vamos apresentar dois exemplos de cálculos envolvendo o balanceamento de
uma água de piscina com base no monograma/diagrama original, identificando a dureza, o pH e a
alcalinidade necessárias para o equilíbrio. Não esquecendo que as escalas são logaritímicas e
esses ajustes são aproximados e tem como finalidade definir para quem trata da água da piscina
referências de parâmetros que estão em equilíbrio.
Exemplo1:
 Uma amostra de água da piscina foi enviada ao laboratório e determinou-se que o STD é
de 750 mg/L e a dureza da água de 250 mg Ca2+/L (625 mg CaCO3/L). A temperatura da
água era de 19ºC.
 No ponto 1 do eixo horizontal, marcou-se o valor do TDS. Traçar uma linha desse ponto
até encontrar a curva de temperatura que representa 19ºC (Ponto 2), que nesse caso está
um pouco acima da curva de 20ºC.
 Do ponto 2, traçar uma reta até encontrar o eixo vertical (I) (Ponto 3) referente a constante
que envolve temperatura e sólidos totais dissolvidos.
 Do ponto 3, traçar uma linha até encontrar o eixo da dureza (III), o valor de 250 mg Ca2+/L
(625 mg CaCO3/L), que será o ponto 4.
 No ponto 5, cruzamento no denominado eixo piloto (II) também chamado de “linea pivot”,
é importante ressaltar que, esse eixo II é apenas uma referência de cruzamento, da
intersecção no eixo II traçar uma linha reta encontrando o eixo do pH (IV) dentro da faixa
de 7,2 a 7,6 e que também alcance o eixo da alcalinidade (V) dentro da faixa ideal, que é,
considerada, de 80 a 120 mg CaCO3/L, mas, nesse exemplo escolhi a referência como
150 mg CaCO3/L. Entendo que, esse valor extremo, da faixa ideal, para alcalinidade possa
ser considerado, até 150 mg CaCO3/L não se indica qualquer problema para a qualidade e
equílibrio físico-química da água.
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FIGURA 3 – Diagrama de Hoover Langelier para identificar pH, alcalinidade e dureza para balanceamento
da água de uma piscina com STD de 750 mg/L e dureza de 250 mg Ca2+/L (625 mg CaCO3/L).

Logo, as características químicas ideais e balanceadas para a água da piscina avaliada,
com base no gráfico da Figura 3, são: Dureza: 44-45 mg Ca2+/L (110-112,5 mg CaCO3/L); pH =
7,3-7,4; Alcalinidade = 150 mg CaCO3/L. Nesse caso teremos com certeza de reduzir a dureza da
água da piscina para alcançarmos o balanceamento proposto e se necessário, ajustar o pH e a
alcalinidade com função dos resultados das análises laboratoriais.
Algumas observações devem ser ressaltadas:
1O eixo da dureza não poderia estar do lado direito como no gráfico da NSW (1996),
tal posição implica sempre em valor de Ca2+ muito alto na água balanceada, o que é um
problema, pois não existe forma de reduzir a dureza posteriormente com tratamento químico, ou
seja, a única forma de alterar a dureza é trocar parte da água, o que tem custo alto em piscinas
de grandes volumes.
2A quantidade de água a ser substituída pode ser determinada através da relação
apresentada a seguir, onde V é volume.
VÁGUA

A SUBSTITUIR

VÁGUA DA PISCINA x (DUREZAÁGUA DA PISCINA – DUREZADESEJADA)
= -----------------------------------------------------------------------------(DUREZAÁGUA DA PISCINA – DUREZAÁGUA DE REPOSIÇÃO)

3Os ajustes para balanceamento da água devem ser realizados sempre que possível
no pH e Alcalilnidade que são mais simples de serem ajustados, pois permitem por tratamento
químico para aumentar ou diminuir os valores.
4Ressalto
novamente
sobre
a
alcalinidade,
que,
já
existem
indicações/recomendações de valores específicos, em função da substância química utilizada no
processo de desinfecção, indicações/recomendações para faixa ideal com valores de 60 a 180
ppm (mg CaCO3/L) (WOJTOWICZ, 2004; CDC, 2006; ANSI/APSP, 2009; MAINE,
2010;.LOUDOUN COUNTY, 2018; NOVASCOTIA, 2018).
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Existem indicações para a alcalinidade na faixa ideal de 80 to 100 ppm quando se
utiliza hipoclorito de cálcio, hipoclorito de lítio e hipoclorito de sódio, a faixa ideal de 100 a 120
ppm quando se utiliza os clorados orgânicos (dicloro e tricloro), o cloro gás e derivados bromados
(ANSI/APSP, 2009; NOVASCOTIA, 2018; NSW, 2013; WOJTOWICZ, 2004). A referência PWTAG
(2013) e BRECKLAND COUNCIL (2018) recomendam que os níveis de alcalilnidade devem ser
mantidos acima de 75 mg CaCO3/L até um valor máximo de 150 mg CaCO3/L; AQUARE (2018)
indica a faixa de 80 a 150 ppm. A referência ARKO, BARTLETT, CAMPBELL, LOCKETT,
PETTYJOHN, SPARKMAN (2009) e NITT (2018) indica como faixa ideal para alcalinidade de 80
to 140 ppm; a referência NSW (2013) indica como referência a faixa de 60 a 200 mg CaCO 3/L,
QUEENSLAND (2004) indica a faixa de 80 a 200 ppm.

Exemplo2:
 Uma amostra de água da piscina foi enviada ao laboratório e determinou-se que o STD é
de 220 mg/L e a dureza da água de 100 mg Ca2+/L (250 mg CaCO3/L). A temperatura da
água era de 25ºC.
 No ponto 1 do eixo horizontal, marcou-se o valor do TDS. Traçar uma linha desse ponto
até encontrar a curva de temperatura que representa 25ºC (Ponto 2).
 Do ponto 2, traçar uma reta até encontrar o eixo vertical (I) (Ponto 3) referente a constante
que envolve temperatura e sólidos totais dissolvidos.
 Do ponto 3, traçar uma linha até encontrar o eixo da dureza (III) o valor de 100 mg Ca2+/L
(250 mg CaCO3/L), que será o ponto 4.
 No ponto 5, cruzamento no denominado eixo piloto (II) também chamado de “linea pivot”,
importante ressaltar que, esse eixo II é apenas uma referência de cruzamento, da
intersecção no eixo II, traçar uma linha reta encontrando o eixo do pH (IV) dentro da faixa
de 7,2 a 7,6 e que também alcance o eixo da alcalinidade (V) dentro da faixa ideal, que é,
considerada atualmente, de 80 a 120 mg CaCO3/L. Entendo que, esse valor extremo para
alcalinidade possa ser, sem nenhum problema, considerado 150 mg CaCO3/L.
 Veja que tracei a Reta 1, respeitando a faixa de pH (em 7,2) alcancei a alcalinidade de 200
mg CaCO3/L que está fora da faixa IDEAL, logo tive que traçar uma nova Reta 2 que
considerando o pH em 7,6, alcanço a faixa ideal para a alcalinidade (80 mg CaCO3/L).

FIGURA 4 – Diagrama de Hoover Langelier para identificar pH, alcalinidade e dureza para balanceamento
da água de uma piscina com STD de 220 mg/L e a dureza da água de 100 mg Ca2+/L (250 mg CaCO3/L).
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Logo, as características químicas ideais e balanceadas para a água da piscina avaliada,
com base no gráfico da Figura 4, são: Dureza: 38-40 mg Ca2+/L (95-100 mg CaCO3/L); pH = 7,6;
Alcalinidade = 80 mg CaCO3/L.
O ideal nesses ajustes é sempre se afastar das extremidades da faixa ideal, poderíamos
traçar outra reta que, por exemplo, alcançando a alcalinidade de 100 mg CaCO3/L.

IMPORTANTE:
1- A preferência inicial para escolha dos parâmetros químicos a serem ajustados é
sempre em função do pH (faixa ideal de 7,2 – 7,6) e da alcalilnidade a bicarbonato
(faixa ideal de 80 a 120/150 mg CaCO3/L), a faixa da dureza cálcica ideal será proposta
a seguir.
2- Para propor uma nova faixa da dureza cálcica ideal para as águas de piscina utilizei o
monograma original, traçamos duas retas que saíram dos extremos da faixa de
alcalinidade, optei por uma alcalinidade máxima de 150 mg CaCO3/L, sobre a qual não
existe questionamentos e passamos também pelos pontos extremos da faixa de pH
ideal (7,2-7,6). Com base na Figura 5 chegamos aos valores propostos e apresentados
a seguir.
3- Vamos repetir novamente o cálculo. A forma de expressar a concentração da
dureza pode ser em mg Ca2+/L ou mg CaCO3/L. A relação entre essas formas de
concentração é determinada por (WHEAT, 2000; ANDRADE, MACEDO, 1996;
MACEDO, 2003, 2013; SCIENTIFICSENTENCE, 2018a):
CaCO3 MM = (40,078 x 1) + (12,0107 x 1) + (15,9994 x 3) = 100,0869 g/mol
100,0869 g de CaCO3 - 40,078 g de Ca
X
1 g de Ca
X = 2,4973 g de CaCO3  2,5 g de CaCO3
1 g de Ca2+  2,5 g de CaCO3

Os valores a seguir têm como base as informações da Figura 5.
Alcalinidade de 150 mg CaCO3/L  pH 7,1-7,2   60 mg mg Ca2+/L ou 150 mg CaCO3/L
Alcalinidade de 150 mg CaCO3/L  pH 7,6 

 35 mg mg Ca2+/L ou 87,5 mg CaCO3/L

Alcalinidade de 80 mg CaCO3/L  pH 7,1-7,2   70 mg mg Ca2+/L ou 175 mg CaCO3/L
Alcalinidade de 80 mg CaCO3/L  pH 7,6 

 40 mg mg Ca2+/L ou 100 mg CaCO3/L

A referência CDC (2012) (Centers for Disease Control and Prevention/Public Health
Service US Department of Health and Human Services) indica que, considerando-se o índice de
Langelier ajustado para o intervalo de -0,5 a +0,5, o pH na faixa de 7,2 a 7,6, a alcalilnidade na
faixa de 80-120 mg/L o valor da dureza cálcica deve ser ajustado de 150 a 200 ppm (mg/L)
para uma piscina ou spa de alvenaria, de 80 a 200 ppm (mg/L) para piscina de vinil ou fibra de
vidro. Indica a referência CDC (2014), se o índice de Langelier ajustado para o intervalo de -0,3 a
+0,3, o pH na faixa de 7,2 a 7,6, a alcalilnidade na faixa de 60-180 mg/L o valor da dureza cálcica
deve ser ajustado de 200 a 400 ppm (mg/L) para uma piscina ou spa de alvenaria, de 80 a 200
ppm (mg/L) para piscina de vinil ou fibra de vidro.
Considerando as referências bibliográficas nota-se claramente que existem contradições,
pois o que define o processo de inscrutação ou corrosão são os parâmetros físico-químicos da
água e não o tipo de acabamento do tanque da piscina. Na visão do autor o valor da dureza não
deve ultrapassar 200 mg/L o que vai confirmar a proposta indicada pelos cálculos com a base no
Diagrama de Hoover Langelier original.
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Figura 5 – Gráfico representativo da definição da faixa ideal para a característica química dureza.

Logo, a faixa ideal proposta para a dureza para água de piscinas, com base no
diagrama original de Hoover Langelier, varia de 87,5-88 mg CaCO3/L a 175 mg CaCO3/L.
Esses valores propostos se enquadram exatamente dentro da faixa ideal, para que os
níveis de dureza possam formar biofllmes de proteção às estruturas da piscina (metálicas e/ou
alvenaria) sem que haja precipação do CaCO3, desde que seja respeitada a faixa ideal de pH 7,27,6.
A estabilização ou balanceamento ocorre quando a água que contém CaCO3 permite a
formação de filmes de proteção nas paredes de tubulação, das estruturas de alvenarias e as
protege da corrosão sem que ocorra precipitação de CaCO3. Para prevenir a corrosão em
estruturas de alvenarias e tubulações de metal, a água deve estar levemente saturada com
CaCO3. A pesquisa de PEREZ (2011) informa/recomenda a alcalinidade superior a 50 mg
CaCO3.L-1 e também concentração de Ca2+ maior que 20 mg.L-1 (50 mg CaCO3.L-1), como forma
de garantir uma camada protetora de carbonato.
Segundo a referência MALAMOS (2015) considera o intervalo mais desejável para dureza
de 180-220 mg CaCO3/L. A PWTAG (2013) e BRECKLAND COUNCIL (2018) recomendam que
os níveis de dureza devem ser mantidos acima de 75 mg CaCO3/L (para prevenir a corrosão) até
no máximo de 150 mg CaCO3/L.
A faixa ideal segundo CDC (2006) de dureza da água para uma piscina de alvenaria é de
200 a 275 ppm (mg CaCO3/L), para piscinas de superfície de vinil, pintura ou fibra de vidro a faixa
ideal é de 175 a 225 ppm. Para ZACUZZI (2018) a faixa ideal é 200 a 260 mg CaCO3.L-1. Esses
valores propostos acima de 200 ppm nos Estados Unidos é função de que, 70% do acabamento
das piscinas é realizado um produto denominado “Plaster”, um cimento arenoso, uma massa
impermeabilizante de acabamento que é mais barata que o azulejo. O plaster é muito mais
sensível ao processo corrosivo pelas alterações do pH da água que os ajuzelos comuns.
Já existe empresa que indica como faixa ideal valores entre 100 a 250 mg CaCO3/L,
afirmando que concentração de dureza superiores a 250 ppm provoca manchas e incrustações,
com as consequências características da presença de cálcio como o entupimento de filtros,
tubulações e aquecedores. Logicamente indica que concentrações inferiores a 100 ppm vai
provocar a corrosão nas áreas de alvenaria dos tanques, como nos rejuntes.
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Segundo MERRILL, SANKS (1977) apud ZABALA (2014) concentrações maiores que 40
mg CaCO3/L são suficiente para a formação da película de carbonato de cálcio, o que confirma
que os valores abaixo de 200 ppm de dureza conseguem criar o filme de proteção contra a
corrosão.
A Figura 5 representa o Diagrama/Monograma de Hoover Langelier como deveria ser
apresentado com base nas informações da pesquisa original, onde se mantêm a escala, a ordem
dos eixos e a distância proporcional entre eles, a reta traçada pelos 3 pontos permitirá identificar
qual o pH, a alcalinidade e dureza para balanceamento da água de uma piscina

Fonte: Adaptado LANGELIER (1936) apud RODIER, 1990; Adaptado JAVIER, LA CRUZ, ANDRÉS, MALLEBRERA,
2011; Adaptado FCCA, 2017; Adaptado ELAGUAPOTABLE, 2018; Adaptado BOTELLA, 2014.

FIGURA 5- Representa o Diagrama/Monograma de Hoover Langelier como deveria ser apresentado com
base nas informações da pesquisa original, onde se mantêm as escalas, a ordem dos eixos e a distância
proporcional entre eixos.
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IMPORTANTE:
Após a análise das características químicas (no laboratório e/ou por kit de análise) a
preferência inicial para escolha dos parâmetros químicos a serem ajustados é sempre em função
do pH (faixa ideal de 7,2 – 7,6) e da alcalinidade a bicarbonato (faixa ideal de 80 a 120/150 mg
CaCO3/L), a dureza cálcica será sempre a última opção de ajuste.
OBS.: Não esquecendo que as escalas são logaritímicas e esses ajustes são aproximados
e tem como finalidade definir para quem trata da água da piscina valores, os mais próximos
possíveis, para parâmetros que estão em equilíbrio.
Se o monograma proposto de 3 (três) eixos estiver correto, com os valores definidos pelo
exemplo 1 (Figura 3) e exemplo 2 (Figura 4) será possível traçar retas representativas passando
pelos referidos valores (Figura 6).
EXEMPLO 1 - Gráfico da Figura 3, são: Dureza: 44-45 mg Ca2+/L (110-112,5 mg CaCO3/L); pH =
7,3-7,4; Alcalinidade = 150 mg CaCO3/L
EXEMPLO 2- Gráfico da Figura 4, são: Dureza: 38-40 mg Ca2+/L (95-100 mg CaCO3/L); pH = 7,6;
Alcalinidade = 80 mg CaCO3/L.

FIGURA 6- Gráfico representativo dos valores encontrados no exemplo 1 (Figura 3) e exemplo 2 (Figura 4).
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3- Conclusões
3.1- Sem nenhuma dúvida o valor 12,1 deve ser substituído por 12,29 na fórmula do Índice de
Langelier (ISL).
Essa mudança de valor se justifica, pois o valor do produto de solubilidade do carbonato de
cálcio apresenta uma dependência bastante significativa da temperatura, o cálculo do valor da
constante Ks será para a forma calcita do carbonato de cálcio, a mais encontrada em águas de
piscinas. A unidade de temperatura para realizar os cálculos deverá ser em graus Kelvin e por
uma nova fórmula. Outro fator, é que em função das metodologias modernas o valor da força
iônica utilizado por Langelier, Larson e Buswell apresentam diferenças dos valores atuais.
Sendo o log K2/KS = -2,25 (em 32ºF) e o fator total de correção da força iônica igual a 0,34, logo, -9,7 - 2,25 - 0,34 = -12,29.
K2 = constante de ionização do ácido carbônico
KS = produto de solubilidade carbonato de cálcio

ÍNDICE DE LANGELIER (ISL) = pH + A + D + T – 12,29
3.2- Sem nenhuma dúvida a faixa ideal de alcalinidade deve passar de 80 a 120 mg CaCO3/L
para 80 a 150 mg CaCO3/L. A referência MACÊDO (2000) já indicava como nível máximo de
concentração de alcalinidade a bicarbonatos o valor de 150 mg CaCO3.L-1.
O pH da água da piscina na faixa de 7,2-76 apresenta somente a alcalinidade a
bicarbonato (HCO3-) e quanto maior o pH maior a quantidade de bicarbonado no meio.
H2CO3
pH = 4,4



HCO3- + H+
pH = 8,3

Esse aumento do valor final da alcalinidade vai provocar um efeito tampão maior, o que vai
dificultar a alteração do pH, mantendo-se na faixa ideal de 7,2 – 7,6.
Outra interferência com concentrações maiores de alcalinidade é a maior dificuldade do
crescimento de algas.
No caso das piscinas, a redução da alcalinidade a bicarbonatos modifica o equilíbrio gás
carbônico-bicarbonato. O equilíbrio é deslocado para o lado do gás carbônico. Com a maior
formação de CO2. Inicialmente o pH sofrerá uma redução, com o consumo do CO2 pelas algas e a
sua perda para o ambiente, o pH tende a subir, chegando a alcançar valores próximos de 8,0
(MONTEIRO, 1984). Como já citado nivel de alcalinidade mais baixo possibilita a maior presença
de CO2, favorece o crescimento de algas. A maior presença de CO2 disponível, com a redução
da alcalinidade a bicarbonatos leva a um processo denominado eclosão de algas, crescimento
exagerado, este processo torna a água esverdeada.
3.3- Sem nenhuma dúvida o monograma atualmente utilizado para indicação dos níveis de
alcalinidade, pH e dureza para alcançarmos o equilíbrio de uma água de piscina, está
completamente errado, no que tange a ordem dos eixos e na distância entre os eixos se
comparado com o Diagrama/Monograma original de Hoover Langelier.
3.4- Sem nenhuma dúvida a faixa de dureza da água 200 a 400 mg CaCO3/L está muito acima
do que é necessário para conseguirmos uma água em equilíbrio (balanceada).
3.5- Sem nenhuma dúvida a faixa de dureza da água 200 a 400 mg CaCO3/L se ajustada para a
água de um piscina vai causar incrustações em tubulações, principalmente em aquecedores,
ressecamento dos tecidos (vestimenta dos banhistas), cabelos ficariam ressecados, aumento da
turbidez, irritação nos olhos e pele, reduz eficiência do processo de desinfecção, que devido as
incrustações facilita a formação de biofilmes.
3.6- Sem nenhuma dúvida com base no Diagrama/Monograma original de Hoover Langelier
e/ou Hoover Riehl a faixa ideal proposta para a dureza para água de piscinas é de 90 mg
CaCO3/L (36 mg Ca2+/L) a 175 mg CaCO3/L (70 mg Ca2+/L), desde que seja respeitada a
faixa ideal de pH 7,2-7,6.
23

PISCINA ÁGUA & TRATAMENTO & QUÍMICA
Disponível em: www.aguaseaguas.com/downloads/reviews

Março/2018/v.2

JORGE MACÊDO, D.Sc.
contato@aguaseaguas.com

Referências Bibliográficas
ALKOR DRAKA. Mantenimiento de las piscinas/Teoría & práctica. Tenerife Arona: S.B.B. AMMER
Canarias S.L. 13p. 2000. Disponível em: <http://www.sbb-ammer.com/images/alkore.pdf>. Acesso em 03 de
fevereiro de 2018.
ANDRADE, N. J.; MACÊDO, J. A. B. Higienização na Indústria de Alimentos. São Paulo: Livraria Varela
Ltda. 182p. 1996.
ANGELFIRE.
Chemistry
of
Swimming
Pool
water
treatment.
Disponível
em:
<http://www.angelfire.com/home/eradicator/page/chemistry_wt.html>. Acesso em 15 de janeiro de 2018.
ANSI/APSP. ANSI/APSP-11 2009 – For Water Quality in Public Pools and Spas. Washington, DC:
ANSI -American National Standard for Water Quality in Public Pools and Spas/ APSP - Association of Pool
& Spa Professionals. 62p. 15 June 2009.
th

APHA/AWWA/WPCF. Standard methods for the examination of water and wastewater, 18 edition.
Washington DC.: APHA – American Public Health Association; AWWA – American Water Works
Association, WPCF- Water Pollution Control Federation. sp. 1992.
AQUAAMBIENTE. Tratamento de águas potáveis. Disponível em: <http://mariorebola.com/home/wpcontent/uploads/2011/09/AquaAmbiente-Tratamento-de-%C3%81gua-Pot%C3%A1vel.pdf>. Acesso em 23
de dezembro de 2004.
AQUARE. Sistema de esterilización con minerales. Disponível em: <http://www.aguarenaeuropa.com/es/
calidad-del-agua/>. Acesso em 3 de fevereiro de 2018.
ARKO, T.; BARTLETT, S.; CAMPBELL, K.; LOCKETT, R.; PETTYJOHN, L.; SPARKMAN, S. The Book on
Effective Water Treatment - For Pools, Spas & Hot Tubs. Bothell/USA: HaloSource, Inc. 58p. 2009.
ASANO, T.; BURTON, F. L.; LEVERENZ, H. L.; TSUCHIHASHI, R.; TCHOBANOGLOUS, G.. Water Reuse
– Issues, Technologies, and Applications. New York: Mc Graw Hill. 1570p., 2007.
ASSURPISCINAS. Arranque de la piscina 3: tratamiento químico inicial del agua. Disponível em:
<http://www.assurpiscinas.com/drpiscina.php?id=10>. 03 de fevereiro de 2018.
ASTRAPOOL.
Tratamento
de
piscinas.
Disponível
em:
<http://www.alg.pt/wpcontent/uploads/2016/07/Piscinas-Manual_Astralpool_e.pdf>. Acesso em 03 de fevereiro de 2018.
BOTELLA, N. B. Determinación de parámetros en aguas implicadas en procesos de desalación.
Calculo del indice de saturación de Langelier. Máster en Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua
Módulo 6: Recursos no convencionales. Universidad de Alicante. 23p. 2014. Disponível em:
<https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/37077/1/ISL_Aguas_desaladas_LABORATORIO.pdf>.
Acesso
em 17 de janeiro de 2018.
BRASIL, Lei n.9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre
direitos autorais e dá outras providências. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], Brasília, 20
de fevereiro de 1998. Seção 1.
BRECKLAND COUNCIL. Swimming pool and spa management guide. 28p. sd. Disponível em:
<https://www.breckland.gov.uk/media/1279/Swimming-Pool-and-Spas-Guidance-Leaflets/pdf/Pool_and_
Spa_Guide_>. Acesso em 24 de janeiro de 2018.
BROCHURE. Monograme Hoover-Langelier. Disponível em: < http://brochure.luisid.com/other/LangelierHoover_Monograme2.pdf >. Acesso em 16 de janeiro de 2018.
CASCADE. Water Balance Chart. Disponível em: <http://www.cascade.co.nz/downloads/watergra.pdf>.
Acesso em 17 de janeiro de 2018.
CAVAZZANA, G. H.; LASTORIA, G.; GABAS, S. G.; BEZERRA, C. M. P.. Análise de agressividade e
incrustação das águas subterrâneas na região urbana de Campo Grande – MS. Revista Águas
Subterrâneas. v.26, n.1, p.83-97, 2012.
24

PISCINA ÁGUA & TRATAMENTO & QUÍMICA
Disponível em: www.aguaseaguas.com/downloads/reviews

Março/2018/v.2

JORGE MACÊDO, D.Sc.
contato@aguaseaguas.com

CAVAZZANA, G. H. Análise da corrosividade e incrustação das águas subterrâneas na região urbana
de Campo Grande. 68p. Campo Grande. Dissertação [Mestre Tecnologias Ambientais] Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul. 2011.
CCHD - Collier County Health Department. Swimming Pool Operators Manual. April: Pool Operators
Manual, 29p. 2001.
CDC. Healthy housing reference manual. Atlanta: CDC- Centers for Disease Control and
Prevention/Public Health Service US Department of Health and Human Services. 231p. 2006.
CDC. Disinfection and Water Quality MAHC ANNEX Draft Posted For Public Comment. Atlanta: CDCCenters for Disease Control and Prevention/Public Health Service US Department of Health and Human
Services. 68p. 2012.
st

CDC. Model Aquatic Health Code, 1 Edition. . Atlanta: CDC- Centers for Disease Control and
Prevention/Public Health Service US Department of Health and Human Services. 362p. August 29, 2014.
COLOMBIA. Resolución n.00001618 de 07 de Mayo de 2010. Ministerio e La Protección Social. La
presente resolución tiene por objeto establecer las características físicas, químicas y microbiológicas con los
valores aceptables que debe cumplir el agua contenida en estanques de piscinas y estructuras similares de
recirculación, la frecuencia de control y vigilancia de la calidad del agua que debe realizar el responsable y
la autoridad sanitaria, así como el instrumento básico de la calidad de la misma. Diario Oficial [de la
República de Colombia]. Bogotá, D.C., 07 de Mayo de 2010.
CORROSION-DOCTORS. Langelier Saturation Index (LSI). Disponível na internet: <http://www.corrosiondoctors.org/ NaturalWaters/Langelier.htm>. Capturado em 12 de Março de 2003.
CORROSION-DOCTORS.
Total
Dissolved
Solids.
Disponível
em:
<http://www.corrosiondoctors.org/Cooling-Water-Towers/Index-Lang-TDS.htm>. Acesso em 20 de abril de 2004.
DUARTE, R. R. Equilíbrio químico da água. Revista Piscinas & Churrasqueiras. p.8-9, 5 de Agosto 2002.
CAVAZZANA, G. H.; LASTORIA, G.; GABAS, S. G.; BEZERRA, C. M. P. Análise de agressividade e
incrustação das águas subterrâneas na região urbana de Campo Grande – MS. Revista Águas
Subterrâneas. v.26, n.1, p.83-97, 2012.
EDSTROM.
Langelier
Saturation
Index
(LSI).
Disponível
<http://www.edstrom.com/Resources.cfm?doc_id=161> Acesso em: 12 de março de 2003.

em:

ELAGUAPOTABLE. Calculo grafico del equilibrio carbonico en el agua / Indice de Saturacion.
Disponível em: <http://www.elaguapotable.com/acondicionamiento.htm#INDICE DE SATURACION>. 18 de
janeiro de 2018.
ESPANHA. Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnicosanitarios de las piscinas. Boletín Oficial Del Estado / Ministerio De Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. Núm. 244. Pág. 83123. 11 de octubre de 2013 Sec. I.
FCCA. Corrosión - Método de Langelier (Gráfico de Hoover y Langelier). Ilhas Canárias: La Fundación
Centro
Canario
del
Agua
(FCCA).
Disponivel
em:
<http://fcca.es/documentos/05_documentos_por_temas/Estandares%20de%20calidad%20de%20las%20ag
uas%20Tablas%20de%20estandares(3)/Metodo_de_Hoover.pdf>. Acesso em 18 de janeiro de 2017.
FERRAZ, R. C.. Avaliação de sistema alternativo de proteção contra a corrosão em circuito de água
de refrigeração. 2007. 92p. Dissertação (Mestrado em Ciências em Engenharia Metalúrgica e de
Materiais). Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-graduação e Pesquisa de Engenharia, Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2007.
FILTRAGUA. Balance del agua. Disponível em: <http://www.filtragua.com/html/balance_del_agua.htm>.
Acesso em 12 de janeiro de 2010.

25

PISCINA ÁGUA & TRATAMENTO & QUÍMICA
Disponível em: www.aguaseaguas.com/downloads/reviews

Março/2018/v.2

JORGE MACÊDO, D.Sc.
contato@aguaseaguas.com

FILTRACION. Balanza de Taylor para medición y control del pH | La Web de la Filtración de Piscinas.
Disponível em: <http://www.filtracionpiscinas.es/tratamiento-de-agua/balanza-de-taylor-para-medicion-ycontrol-del-ph>. Acesso em 03 de fevereiro de 2018.
GENUX. Sumario – Inhaltsverzeichnis. Número de revisión Rev 001-2013-08-06. Disponível em:
<http://genux.fluidra.com/get-document/MAN01_60238-60240_DUAL%20PURE_v01_AP_2013-08-06-.pdf.pdf>. Acesso em 03 de fevereiro de 2018.
GRADES, E. A. Modelling and simulation of CO2 release in multiple-effect distillers for seawater
desalination. 108p. Jordanien. Dissertation (Doktor-Ingenieur). MathematischNaturwissenschaftlichTechnische Fakultät der MartinLuther-Universität Halle-Wittenberg in Tafilah. pp.78-84, 2004.
HANNA. Manual de matenimento de piscinas. Hanna Instruments. 32p. sd.
HANNA. Equilibrio del agua. Índice de Langelier. Disponível em: <http://www.hannainst.es/blog/equilibriodel-agua-indice-de-langelier/>. Acesso em 13 de Julho de 2014.
HANNA.
Newsletter
Lab
Cloro
e
Índice
de
Langelier.
Disponível
<http://www.hannainst.es/dpost/newsletter.php?id=570>. Acesso em 25 de agosto de 2015.

em:

HERNÁNDEZ-SUÁREZ, M. Guía para la remineralización de las aguas desaladas – Guideline for the
remineralisation of desalinated waters. 2ª Edición. Santa Cruz de Tenerife: Fundación Centro Canario del
Agua. 78p., agosto 2010.
HYDROLOGY PROJECT. Standard Analytical Procedures for Water Analysis. New Delhi: Government
of India & Government of The Netherlands. 28p., May 1999.
HTH. Dureza de Cálcio. Disponível em: <http://www.hth.com.br/ web_site/duvidas_frequentes/index.htm>
Acesso em 27 de fevereiro de 2003.
IDEGIS. Fundamentos sobre la Quimica del tratamiento del agua de piscina. Disponível em:
<http://www.idegis.org/Cell98.htm> Acesso em 25 de Fevereiro de 2003.
JACUZZI.
New
Pool
Owners
Operating
Guide.
32p.
Disponível
em:
<https://www.premiumpoolandspa.ca/wp-content/uploads/2016/02/pool-operating-guide.pdf>. Acesso em
24 de janeiro 2018.
JAVIER, F.; LA CRUZ, P.; ANDRÉS, M.; MALLEBRERA, U. Abastecimento de aguas – Tema 4 –
Caracteristicas fisicoquímicas del agua. Universidade Politécnica de Cartagena/Espanha. 2011.
Disponível
em:
<http://ocw.bib.upct.es/pluginfile.php/6015/mod_resource/content/1/
Tema_04_CARACT_FIS_QUIM.pdf>. Acesso em 18 de janeiro de 2018
KURITA. Kurita Handbook of Water Treatment. 2ª English Edition. Tokyo: Kurita Water Industries Ltd.
sp., 1999.
LANGELIER, W. F. The Analytical Control of Anticorrosion Water Treatment. Journal of American Water
Works Association. v.28, p.1500-1521, 1936.
LARSON, T. E.; BUSWELL, A. M. Calcium Carbonate Saturation Index and Alkalinity Interpretations.
Journal of the American Water Works Association. v. 34, p.1667–1684, 1942.
LISBOA, A. S. Guia completo para tratamento de águas de piscinas residenciais - 2a edição. São
Paulo: Genco Química Industrial Ltda. 35p. 2004.
LISBOA, A. S. Guia prático para tratamento de águas de piscinas residenciais – 5ª. Edição. São Paulo:
Genco Química Industrial Ltda. 63p. 2010.
LOUDOUN COUNTY. CHAPTER 838 Swimming Pool and Water Recreation Facilities. Loudoun County:
Loudoun County Health Department/ Environmental Division of the Loudoun County Health Department.
Disponível em: <https://www.loudoun.gov/DocumentCenter/View/130080>. Acesso em: 23 de janeiro de
2018.

26

PISCINA ÁGUA & TRATAMENTO & QUÍMICA
Disponível em: www.aguaseaguas.com/downloads/reviews

Março/2018/v.2

JORGE MACÊDO, D.Sc.
contato@aguaseaguas.com

LOWRY, R. W. Cyanuric Acid: It Controls Your Pool. Houston: Lowry Consulting Group, LLC. 12p.
2012.
MACÊDO, J. A. B. Águas & Águas. Belo Horizonte: ORTFOFARMA, 505p. 2000.
MACEDO, J. A. B. Piscina – Água & Tratamento & Química. Belo Horizonte: CRQ-MG. 180p. 2003.
MACEDO, J. A. B. Águas & Águas. ´3ª. Edição. Belo Horizonte: CRQ-MG. 1052p. 2007.
MACEDO, J. A. B. Métodos Laboratoriais de Análises Físicos-químicas e Microbiológicas. 4ª. Ed. Belo
Horizonte: CRQMG. 1056p. 2013.
MAINE. Rules relating to public pools and spas - 10-144 CMR/CHAPTER 202. State of Maine:
Department Of Health And Human Services / Maine Center For Disease Control And Prevention / Division Of
Environmental Health. 37p. September 1, 2010.
MALAMOS, A. The Ultimate Guide to Pool Water Balance. Disponível em: <http://blog.intheswim.com/theultimate-guide-to-pool-water-balance/>. Acesso em 29 de setembro de 2016.
MONTEIRO, C. E. Piscinas – Manutenção e Tratamento da Água. São Paulo: CETESB/ASCETESB,
78p., 1984.
NITT. Swimming Pool and Spa Water Chemistry. Tamil Nadu/India: National Institute of Technology,
Tiruchirappalli.
59p.
sd.
Disponível
em:
<https://www.nitt.edu/home/students/facilitiesnservices/
sportscenter/swimmingpool/Swim-pool-chemistry.pdf>. Acesso em 26 de janeiro de 2018.
NOVASCOTIA. Section 6: Pool Water Quality Management. Disponível em: <https://novascotia.ca/dhw/
environmental/documents/aquatic-guidelines/Aquatic-Guidelines-Section-6.pdf>. Acesso em 24 de janeiro
2018.
NSW. Public swimming pool and spa pool guidelines. Sydney/Au: Department Of Health NSW/
Australian Government. 33p. June 1996.
NSW. Public swimming pool and spa pool advisory document. Sydney/Au: Health Protection NSW/
Australian Government. 91p. 01 April 2013.
OLIVEIRA, R.; SILVA, S. A.; ATHAYDE JÚNIOR, G. B.; SILVA, S. T. A.. Relação entre condutividade e
sólidos totais dissolvidos em amostras de esgoto bruto e de lagoas de estabilização. IN: Congresso
Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, 20º, 1999, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: ABESDN, p.869-874, 1999.
OLIVEIRA, M. Água – Conceitos e tratamentos – água potável, caldeiras, refrigeração e piscinas. Belo
Horizonte: CRQ – MG. 174. 2009.
ORAM, B. Corrosivity Index -Langelier SaturationIndex.
research.net/corrosion.htm>. Acesso em 25 de janeiro de 2010.

Disponível

em:

<http://www.water-

OSINSKI, A. Pool Tip#43: Langelier Saturation Index. San Diego: Aquatic Consulting Services. 2003.
PEREZ, J. L. Investigação da qualidade e da estabilização química da água distribuída na cidade de
Brodowski – SP. 119p. Ribeirão Preto. Dissertaçã [Mestre em Tecnologia Ambiental] Universidade de
Ribeirão Preto – UNAERP. 2011.
PESTED.
Water
Chemistry
And
Pool
Water
Balance.
Disponível
em:
<http://www.pested.msu.edu/BullSlideNews/bulletins/pdf/2621/ E2621chap6.pdf> Acesso em 28 de fevereiro
de 2003.
PETERS, R. W. The simultaneous precipitation of calcium carbonate and magnesium hydroxide in
the water softening process. 451p. Iowa. Dissertation [Doctor of Philosophy Chemical and Biological
Engineering]. Iowa State University. 1980.

27

PISCINA ÁGUA & TRATAMENTO & QUÍMICA
Disponível em: www.aguaseaguas.com/downloads/reviews

Março/2018/v.2

JORGE MACÊDO, D.Sc.
contato@aguaseaguas.com

PISCINALINER.
Química
del
agua.
Disponível
em:
<http://www.piscinaliner.com/pdf/RENOLIT_Waterp_Pool_Maintenance_Chemistry_ES.pdf>. Acesso em 03
de fevereiro de 2018.
PISCINASNORTE. Tratamiento químico y equilibrio del agua. 18 mayo 2015. Disponível em:
<http://www.piscinasnorte.es/blog/post/tratamiento-quimico-y-equilibrio-del-agua/>. Acesso em 03 de
fevereiro de 2018.
PISCINASIPEUNA. Tratador de Piscinas - Como utilizar o gráfico do equilíbrio dureza caustica.
Disponível em: <http://piscinasipeuna.blogspot.com.br/2011/04/como-utilizar-o-grafico-do-equilibrio.html>.
Acesso 27 de junho de 2011.
POOLANDSPA. Useful information for swimming pool and spa bath owners. Disponível em:
<http//www.poolandspachemicals.co.uk/ poolgloss.htm#solids>. Acesso em 28 de Fevereiro de 2003.
POOL-LIFE. Aproveite o outono para balancear a água da piscina. Pool Life - Revista da Piscina. n.53.
pp.18-20. 2000.
POOLPISCINA. A dureza da água da piscina. Disponível em: <https://poolpiscina.com/dureza-da-agua-dapiscina/> Acesso em 19 de janeiro de 2017.
PUCKORIUS, P. R. Get a Better Reading on Scaling Tendency of Cooling Water. Power. p.79, September
1983.
PWTAG. Code of Practice - The Management and Treatment of Swimming Pool Water. UK - United
Kingdom: Pool Water Treatment Advisory Group (PWTAG). 58p. January 2013.
QUEENSLAND. Queensland Health Swimming and Spa Pool Water Quality and Operational
Guidelines. Brisbane/Au: Public Health Services / Queensland. 58p. October 2004.
QUIMLAB. Guia de variáveis de água e Informações analíticas. Jacareí: Quimlab Química & Metrologia.
108p., sd.
RAFFERTY, K. Scaling in geothermal heat pump systems. Klamath Falls: U.S. Department of Energy.
63p., 1999.
RICHTER, C. A.; AZEVEDO NETTO, J. M. Tratamento de água. São Paulo: Edgard Blucher. 332p. 1991.
RODIER, J. Análisis Del Agua. Madrid: Bien. Omega.1059 p. 1990.
RYZNAR, J. T. A new index for determining the amount of calcium carbonate scale formed by a water.
Journal of American Water Works Association, Denver, v.36, n.3, p.472-494, 1944.
SCIENTIFICSENTENCE. Chimie: Traitement d'une eau / Tendence d'une eau. Disponível em:
<http://scientificsentence.net/Chemistry/index.php?key=yes&Integer=_filtrationo>. Acesso em 17 de janeiro
de 2018.
SCIENTIFICSENTENCE.
Chimie:
Dureté
d'une
eau.
Disponível
em:
<http://scientificsentence.net/Chemistry/index.php?key=yes&Integer=_durete>. Acesso em 28 de janeiro de
2018a.
SISTEMAJPII. Indice de Langelier. Disponível em: <http://sistemajpii.blogspot.com.br/2017/10/indice-delangelier.html>. Acesso em 17 de janeiro de 2018.
SPACEINDUSTRIES.
Water Balance. Disponível em: <https://www.spaceindustries.co.nz/fnc/file/
70AD63FECE4D44A6B80C8B884DBB445F>. Acesso em 17 de janeiro de 2018.
SUMIOWATER. Índice de Saturación de Langelier. Disponível em: <http://www.sumiowater.com/indicede-saturacion-langelier/>. Acesso em 15 de junho de 2015.

28

PISCINA ÁGUA & TRATAMENTO & QUÍMICA
Disponível em: www.aguaseaguas.com/downloads/reviews

Março/2018/v.2

JORGE MACÊDO, D.Sc.
contato@aguaseaguas.com

TAGHIPOUR, H.; SHAKERKHATIBI, M.; POURAKBAR, M.; BELVASI, M. Corrosion and Scaling Potential in
Drinking Water Distribution System of Tabriz, Northwestern Iran. Health Promotion Perspectives. v.2. n.1.
pp.103-111. 2012.
TCHOBANOGLAUS, G.; BURTON, F. L.; STENSEL, H. D. Wastewater Engineering – Treatment and
Th
Reuse. 4 . Ed. Washington, DC: McGraw-Hill Higher Education. 1819p., 2003.
UNICHEM. Water Balance. Disponível em: <http://www.chlorine.co.nz/pool-care-guide/definitions/>.
Acesso em 17 de janeiro de 2018.
UVTECH.
Swimming
pool
Taylor
diagram.
June
2015.
Disponível
em:
<http://www.uvtech.ca/wa_files/DE9815511_20UK_20TAYLOR_20diagram.pdf>. Acesso em 03 de fevereiro
de 2018.
VAN WATERS & ROGERS. Scale Formation and pH Control in Swimming Pools. Technical Information
Bulletin FK 41464, 1964.
VIEIRA PINTO, B. Características químicas e físico-químicas de águas subterrâneas do Estado do
Rio de Janeiro. 146p. 2006. Dissertação [Mestrado em Química]. Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, 2006.
WHEAT, M. Factors affecting grout performance in swimming pools. IN: QUALICER 2000. pp.67-75.
Castellón/Spain. 2000.
WOJTOWICZ, J. A. A Revised and Updated Saturation Index Equation. Journal of the Swimming Pool
and Spa Industry. v.3, n.1, pp.28–34. 2001.
WOJTOWICZ, J. A. Swimming Pool and Spa Water Chemical Adjustments. Journal of the Swimming Pool
and Spa Industry.v.5. n.1. pp.39–56. 2004.
ZABALA, K. A. B. Evaluación del proceso de estabilización del pH del agua tratada del Río Cauca. 86p.
2014.
Trabajo de Investigación [Posgrado en Ingenieria Sanitaria Y Ambiental] Universidad del
Valle/Facultad de Ingeníeria. Santiago De Cali/Colômbia. 2014

29

