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NÍVEIS DE DUREZA x ÁGUAS DE PISCINAS x NÃO CONFORMIDADES
1- A ORIGEM
Em 1996 é publicado um ábaco (gráfico) pela NSW (1996) alcançou todo o mundo, veja as
imagens a seguir (Figura 1).
NSW. Public swimming pool and spa pool advisory document. Sydney: Health Protection NSW (New South Wales)/
NSW Government. 30p. June 1996.

Fonte: NSW, 1996.

FIGURA 1- Partes da publicação do Department of Health NSW – Public swimming pool
and spa pool advisory document, 1996.
Link https://aliaswater.com.au/NSW%20Dept%20of%20Health%20Guidelines.pdf
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O ábaco que alguns ainda utilizam corresponde a parte gráfico proposto pela NSW (1996)
para o ajuste do balanceamento da água é somente para água com temperatura de 40ºC,
denominada “Scale B”.
Inclusive esse Autor em função da indicação do “Department of Health NSW” da Austrália,
e, por ser também, indicado à época a sua utilização por diversas empresas da área, que
fornecem produtos químicos para tratamento de água de piscina, o citou na primeira edição do
Livro Piscina - Água & Tratamento & Química (MACEDO, 2003).
A forma que esse gráfico foi apresentado e divulgado à época está errada, além da
temperatura de 40ºC, não se manteve a escala original (que é logarítmica), não se manteve a
distância original entre os três eixos e também a ordem dos eixos foi alterada, o que levou a
uma distorção na faixa ideal de dureza cálcica para a água da piscina. Pelo gráfico indicado pela
NSW (1996), a faixa ideal, deveria ficar entre 200 a 400 mg CaCO3/L, valor esse reproduzido por
inúmeras referências, ressaltando mais uma vez, inclusive por esse Autor.
Cabe ressaltar, uma informação importante, 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” que constava no documento de 1996, sequer
cita/indica uma faixa para a dureza, o que demonstra uma discordância com a publicação de
1996 (Figura 2).

Fonte: NSW, 2013.

FIGURA 2- Partes da publicação do Department of Health NSW – Public Swimming Pool
and Spa Pool Advisory Document de 2013.
Link: https://www.health.nsw.gov.au/environment/Publications/swimming-pool-and-spa-advisory-doc.pdf
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Continuação da Figura 2.

Fonte: NSW, 2013.

FIGURA 2- Partes da publicação do Department of Health NSW – Public Swimming Pool
and Spa Pool Advisory Document, 2013.
Apenas como complemento de informação, a publicação “Queensland Health Swimming
and Spa Pool Water Quality and Operational Guidelines” (QUEENSLAND, 2004), apresenta o
mesmo ábaco de NSW (1996) (Figura 3), mas indica que:

A calcium level of 150mg/l will prevent the water etching the plumbing and heat exchanger and
assist prevent calcium leaching form the grouting or concrete pool structure.
Informa que: um nível de cálcio de 150 mg/L impedirá que a água cauterize (incruste) o
encanamento e o trocador calor e ajuda a prevenir a lixiviação de cálcio do rejunte da piscina ou
do concreto da estrutura.
Em resumo, não indica a faixa de 200 a 400 ppm para dureza cálcica, sequer cita/indica
qualquer faixa da dureza além dos 150 mg/L.
A referência bibliográfica QUEENSLAND (2004) cita o ábaco/monograma indicado pela
referência NSW (1996), mas, nos parâmetros químicos sequer indica a dureza (Figura 4).
A mesma referência bibliográfica QUEENSLAND (2019), não cita mais o referido
ábaco/monograma e, sequer cita/indica qualquer valor para a dureza (texto a seguir transcrito
ipsis litteris) (Figura 3).

Link: https://www.health.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0021/444612/water-quality-guidelines.pdf

FIGURA 3- Informação sobre nível de dureza.
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Fonte: QUEENSLAND, 2004.

FIGURA 4- Partes da publicação “Queensland Health Swimming and Spa Pool Water
Quality and Operational Guidelines”, 2004.
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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 1), a água da piscina
na faixa de 200 a 400 ppm é uma água dura e até muito dura, com todas as 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.....
TABELA 1- 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, 2020)
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, 1994, 2003, 2007, 2017, 2019;
USGS, 2020; Adaptado ANDRADE e MACÊDO, 1996.

Em função da quantidade de referências/fontes bibliográficas apresentadas na Figura 5,
nota-se que o gráfico (monograma) é considerado, ainda hoje, uma referência no Brasil e por
alguns no exterior. Nessa revisão bibliográfica não identifiquei no formato da Figura 5, a sua
indicação ou uso em publicações/referências científicas.

Fonte: Adaptado NSW, 1996; POOL-LIFE, 2000;
MACEDO, 2003; LISBOA, 2004, 2010; Adaptado
QUEENSLAND, 2004; PISCINASIPEUNA; 2011;
POOLPISCINA,
2017;
UNICHEM,
2018;
ANGELFIRE,
2018;
Adaptado
SPACEINDUSTRIES, 2018; Adaptado CASCADE,
2018.

FIGURA 5- Ábaco (gráfico) ainda indicado para avaliação do balanceamento de água de piscina,
com base na referência NSW (1996).
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O original é o Diagrama/Monograma de Hoover Langelier e/ou Hoover Riel, inicialmente
proposto por Langelier em 1936 (Figura 6). Nota-se de modo claro as modificações ocorridas no
monograma publicado pela NSW (1996) (Figura 1), no que tange a escala dos eixos, a distância
entre os eixos e a ordem dos eixos. O monograma modificado posteriormente foi 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 que a manutenção e uso apenas do monograma original, dos
gráficos III (Alcalinidade – mg Ca2+/L), IV (pH) e V (dureza mg Ca2+/L) para águas de piscinas,
não leva a erro, pois para águas de piscinas considera-se como fixa a temperatura (24/25ºC) e
também o nível de STD (TDS) que utilizamos apenas um fator fixo para o equilíbrio.
A dureza pode ser expressa em duas unidades: i) mg de CaCO3/L; ii) mg Ca2+/L
(MACEDO, 2019). A relação essas unidades é:
Dureza cálcica (mg CaCO3/L) = Dureza cálcica (mg Ca2+/L) x 2,5

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; BOTELLA, 2014; MELO, 1995.

FIGURA 6 – Diagrama original de Hoover Langelier.
Link de alguns sites que possuem o Diagrama de Hoover Langelier original:
 http://brochure.luisid.com/other/Langelier-Hoover_Monograme2.pdf
 http://zaguan.unizar.es/record/5353/files/TAZ-PFC-2010-344.pdf
 https://fcca.es/documentos/05_documentos_por_temas/Estandares%20de%20calidad%20de%20las%20aguas
%20Tablas%20de%20estandares(3)/Metodo_de_Hoover.pdf
 https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/37077/1/ISL_Aguas_desaladas_LABORATORIO.pdf
 https://core.ac.uk/download/pdf/32318911.pdf
 https://ocw.bib.upct.es/pluginfile.php/12608/mod_resource/content/1/Tema%2003%20CARACT%20F%C3%8D
S_QUIM.pdf
 https://scientificsentence.net/Chemistry/index.php?key=yes&Integer=_filtrationo
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No Brasil existe uma tese de doutorado defendida junto a USP em 1995, que utiliza o
diagrama original de Hoover-Langelier (Figura 7).

https://teses.usp.br/teses/disponiveis/44/44133/tde-12112015-144250/publico/Melo_Doutorado.pdf

Fonte: MELO, 1995.

FIGURA 7- Partes da Tese de Doutorado defendida junto a USP em 1995.
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A Figura 8 representa o Diagrama/Monograma de Hoover Langelier como deve ser
apresentado com base nas informações da pesquisa original, onde se mantêm a escala
logarítmica, a ordem dos eixos e a distância proporcional entre os eixos, a reta traçada pelos
3 pontos permitirá identificar qual o pH, a alcalinidade e dureza para balanceamento da água de
uma piscina.

Adaptado LANGELIER (1936) apud RODIER, 1990; Adaptado BROCHURE, 2018; Adaptado JAVIER, LA
CRUZ, ANDRÉS, MALLEBRERA, 2018; Adaptado FCCA, 2017; Adaptado ELAGUAPOTABLE, 2018;
Adaptado SCIENTIFICSENTENCE, 2018; Adaptado SISTEMAJPII, 2018; Adaptado BOTELLA, 2014;
Adaptado MELO, 1995.
Fonte: MACEDO, 2019.

FIGURA 8- Representa o Diagrama/Monograma de Hoover Langelier Adaptado para
balanceamento do equilíbrio químico de águas de piscinas, como deve ser
apresentado com base nas informações do monograma original, onde se mantêm as
escalas logarítmicas, a ordem e a distância proporcional entre eixos.
A seguir vamos apresentar dois exemplos de cálculos envolvendo o balanceamento de
uma água de piscina com base no monograma original (Figura 6), 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 no meio aquoso.
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Com os mesmos valores obtidos com a utilização do monograma original (Figura 6), em
seguida vai se traçar com os respectivos valores retas utilizando o monograma da Figura 8, para
confirmar que existe uma proporcionalidade na distância e na ordem que os eixos são
apresentados.
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). A temperatura da água 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, 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 Ca 2+/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 atualmente, de 80 a 120 mg CaCO3/L, nesse exemplo escolhi a referência como 150 mg CaCO 3/L. Entendo
que, o valor extremo, da faixa idela, para alcalinidade possa ser considerado até 150 mg CaCO 3/L, sem nenhum problema
para a qualidade do equilíbrio físico-químico da água.

Fonte: MACEDO, 2019.

FIGURA 9– 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
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 (Adaptado LISBOA, 2004, 2010).
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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.
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. 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.
 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 Ca 2+/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 CaCO 3/L.
 Traça-se 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).

Fonte: MACEDO, 2019.

FIGURA 10– 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 CaCO3/L.

Logo, as características químicas ideais e balanceadas para a água da piscina avaliada,
indicadas na Reta 2, 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, pode-se traçar
outra reta que, por exemplo, alcançando a alcalinidade de 100 mg CaCO3/L.
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2- PROPOSTA DE VALORES PARA A FAIXA DE DUREZA DE ÁGUAS DE
PISCINAS.
OBS.:
1- A preferência inicial para escolha dos parâmetros químicos a serem ajustados é sempre em função do
pH (faixa ideal de 7,2–7,6/7,8) e da alcalinidade 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 utiliza-se o monograma
original, traçamos duas retas que saíram dos extremos da faixa de alcalinidade, optou-se por uma
alcalinidade de 150 mg CaCO3/L, sobre a qual não existe questionamentos e passa também pelos
pontos extremos da faixa de pH ideal (7,2 – 7,6). Com base na Figura 10 chega-se aos valores
propostos e apresentados a seguir.
3- A forma de expressar a concentração da dureza pode ser em mg Ca 2+/L ou mg CaCO3/L. A relação
entre essas formas de concentração é determinada por:
CaCO3 tem 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

Dureza cálcica (mg CaCO3/L) = Dureza cálcica (mg Ca2+ /L) x 2,5
Alcalilnidade de 150 mg CaCO3/L ➔ pH 7,1-7,2 ➔  60 mg Ca2+/L ou
Alcalilnidade de 150 mg CaCO3/L ➔ pH 7,6 ➔
 35 mg Ca2+/L ou
Alcalilnidade de 80 mg CaCO3/L ➔ pH 7,1-7,2 ➔  70 mg Ca2+/L ou
Alcalilnidade de 80 mg CaCO3/L ➔ pH 7,6 ➔
 40 mg Ca2+/L ou

150 mg CaCO3/L
87,5 mg CaCO3/L
175 mg CaCO3/L
100 mg CaCO3/L

FIGURA 11– Gráfico representativo da definição da faixa ideal para a característica química
dureza.

Logo, a faixa ideal proposta para a dureza para o balanceamento de águas de
piscinas varia de:
35 mg Ca2+/L a 70 mg Ca2+/L ➔  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
(7,2-7,6).
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A estabilização ou balanceamento ocorre quando a água que contém CaCO 3 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 CaCO 3. 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.
A Figura 5 representa o Diagrama/Monograma de Hoover Langelier como deve ser
apresentado com base nas informações da pesquisa original, onde se mantêm a escala
logarítmica, 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

Adaptado LANGELIER (1936) apud RODIER, 1990; Adaptado BROCHURE, 2018; Adaptado JAVIER, LA CRUZ, ANDRÉS,
MALLEBRERA, 2018; Adaptado FCCA, 2017; Adaptado ELAGUAPOTABLE, 2018; Adaptado SCIENTIFICSENTENCE,
2018; Adaptado SISTEMAJPII, 2018; Adaptado BOTELLA, 2014; Adaptado MELO, 1995.Fonte: MACEDO, 2019.
Fonte: MACEDO, 2019.

FIGURA 12- Representa o Diagrama/Monograma de Hoover Langelier como deve 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 parâmetros o
mais próximo possível do ponto de equilíbrio.
Para testar a proposta do novo monograma de 3 (três) eixos, se estiver correto os
índices definidos pelo exemplo 1 (Figura 9) e exemplo 2 (Figura 10) será possível traçar retas
representativas passando pelos referidos valores (Figura 13).
EXEMPLO 1- Gráfico da Figura 9: Dureza: 45 mg Ca2+/L (112,5 mg CaCO3/L); pH = 7,3-7,4; Alcalinidade =
150 mg CaCO3/L.
EXEMPLO 2- Gráfico da Figura 10: Dureza: 38-40 mg Ca2+/L (95-100 mg CaCO3/L); pH = 7,6-7,7;
Alcalinidade = 80 mg CaCO3/L.

Fonte: MACEDO, 2019.

FIGURA 13- Gráfico representativo dos valores encontrados no exemplo 1 (Figura 8) e exemplo 2
(Figura 9) utilizando o Monograma original de Hoover Langelier, são representados
no monograma adaptado para balanceamento de águas de piscinas.
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3- CONCLUSÕES
a) Existem disponíveis pelo menos 16 faixas diferentes de valores indicados e definidos
para a característica química dureza de diferentes países, cidades, instituições e legislações, de
épocas diferentes.
b) Essa variedade de valores comprova, sem nenhuma dúvida, que ninguém até o momento
consegue justificar os valores indicados como aqueles que seriam sustentados por referência(s)
bibliográfica(s) independentes de interesses comerciais.

c) Independente do acabamento estrutural da tanque da piscina (ser vinil, fibra e/ou
alvenaria) os problemas causados pela presença da dureza são vinculados as características
físico-químicas da água, sendo as principais a concentração de Ca2+, o pH e a temperatura e
independente do acabamento do tanque se em desequílibrio os problemas irão ocorrer.

d) Finalmente, se confirma que a faixa de dureza do cálcio de 200 - 400 ppm (mg / L) não é
cientificamente comprovada como a ideal, pois, a publicação “Centers for Disease Control and
Prevention/Public Health Service US Department of Health and Human Services” (CDC (2018)
afirma que essa faixa é a PREFERIDA para saturação adequada de carbonato de cálcio e
para evitar a incrustação de água mole encontrada em SPAS e banheiras de
hidromassagem quando outros parâmetros da água estão próximos de seus níveis nominais.
Para locais com médias de temperaturas da água de 32ºC, o intervalo deve ser de 100 a 200
ppm, a faixa de 80 a 200 ppm (mg/L) é indicada para unidade de vinil ou fibra de vidro (CDC,
2018) (Figura 14).
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https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3831534/CDC%202018%20Annex
%20to%20MAHC.pdf

...

...

Calcium hardness is the amount of dissolved calcium (plus some other minerals like magnesium) in the
water. Calcium hardness of 200-400 ppm (mg/L) is preferred for proper calcium carbonate saturation
and for avoiding soft-water scale found in SPAS and hot tubs when other water parameters are near
their nominal levels. For venues with water temperatures greater than 90ºF (32ºC), the range should
be 100 to 200 ppm. Too much calcium causes cloudiness and scale formation. (grifo nosso)
CDC, 2018.

FIGURA 14- Imagens de partes do documento “Annex to the 2018 Model Aquatic Health Code,
3RD Edition SCIENTIFIC AND BEST PRACTICES RATIONALE” do Centers for
Disease Control and Prevention/Public Health Service US Department of Health and
Human Services.
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