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1- Introdução 
 

A dureza em águas se caracteriza pela presença de íons Ca2+ e Mg2+, no caso de piscinas 
a dureza está vinculada a presença de Ca2+ é muito difícil encontrar dureza em águas de piscinas 
vinculadas ao íon magnésio (Mg2+). No caso de piscinas as incrustações são vinculadas a 
presença de CaCO3.  

A maioria das empresas que vendem produtos químicos para tratamento de água de 
piscinas indicam que os valores da chamada dureza cálcica devem estar na faixa de 200 a 400 
ppm (200 a 400 mg CaCO3/L), mas, avalie os cursos/treinamentos ministrados na área de 
tratamento de águas de piscinas, note que, os representantes das empresas, falam em dureza, 
mas sempre rapidamente e sem entrar em detalhes e nenhuma empresa apresenta sequer um 
exemplo de uma água de piscina que esteja com a dureza entre 200 e 400 ppm. 

O motivo para que os ditos ministrantes de curso apenas citem a dureza cálcica e/ou 
passem rapidamente pelo assunto, é simples, esses valores são completamente equivocados, 
esses limites estão errados e não existe nenhuma referência bibliográfica científica que 
justifique ou sustente tais níveis. 

Esse review está sendo publicado para que todos conheçam os verdadeiros limites da 
dureza para águas de piscinas e possam, até em algum curso ou seminário, levantar a questão 
com os palestrantes com base nessas informações que possuem sustentação química. 

Está nesse momento sendo disponibilizado esse review, em função do autor aguardar 1 
ano, após o lançamento da 2ª. edição do livro Piscina – Água & Tratamento & Química, no qual 
ele questionou os limites indicados de 200 a 400 ppm, pela primeira vez por escrito, baseando-
se em referências bibliográficas científicas.  

 

2- Os tipos de dureza 
 
2.1-Dureza temporária 
 
 Também recebe o nome de dureza de bicarbonatos é fonte da maioria dos problemas 
envolvendo os sais de cálcio e magnésio, pois essa dureza se transforma na chamada dureza 
permanente que é responsável por incrustações (ANDRADE, MACÊDO, 1996; MACEDO, 2001). 
 Os bicarbonatos de cálcio e magnésio [Ca(HCO3)2 e Mg(HCO3)2], pela ação do calor ou 
pela reação com substâncias alcalinas, provocam a formação de carbonatos, que são insolúveis 
e precipitam formando as incrustações (ANDRADE, MACÊDO, 1993; SHREVE, BRINK Jr, 1977; 
MACEDO, 2001, 2004, 2007, 2017). 

Reações da dureza temporária: 
 

Ca(HCO3)2  +  Calor   ➔    CaCO3      +    H2O  +  CO2 
                                          (Solúvel)                          (Insolúvel) 
 

Mg(HCO3)2  +  Calor  ➔     MgCO3     +     H2O  +  CO2 
                                          (Solúvel)                       (Pouco Solúvel) 
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2.2- Dureza permanente 
 

A dureza permanente deve-se à presença de sulfatos ou cloretos de cálcio e/ou 
magnésio em solução. O calor não tem ação sobre esse tipo de dureza, que é influenciada, 
somente, pelas substâncias alcalinas (ANDRADE, MACÊDO, 1993, 1996; SHREVE, BRINK Jr, 1977). 

Reações da dureza permanente: 
CaCl2  +  Na2CO3  ➔  CaCO3   +  2 NaCl 

 
MgCl2 + Ca(OH)2 ➔ Mg(OH)2 + CaCl2 

 
Mg(NO3)2  +  2 NaOH  ➔  Mg(OH)2  +  2 NaNO3 

 
CaSO4  + Na2CO3  ➔  CaCO3  +  Na2SO4 

 
MgSO4 + Na2CO3 + Ca(OH)2  ➔  Mg(OH)2 + CaCO3 + Na2SO4 

 
 

3- Classificação da água em função dos níveis de dureza 
 

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, 1994, 2001, 2013, 2017; SCIENTIFICSENTENCE, 2018): 
 

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 g                   -            1 g de Ca2+ 

 

X = 2,4973 g de CaCO3  2,5 g de CaCO3 
 

1 g de Ca2+  2,5 g de CaCO3 

1 mg de Ca2+  2,5 mg de CaCO3 
 
 
 Qualquer substância química que possua cálcio em sua estrutura química contribui para 
o aumento da dureza do meio aquoso. 

Segundo APSP - The Association of Pool and Spa Professional (APSP, 2010) no “Fact Sheet 
- Calcium Hypochlorite”, apresenta a contribuição de dureza cálcica ao meio aquoso quando no 
uso do hipoclorito de cálcio, transcrevo partes “ipsis litteris” (Figura 1).  
 
 

 
.... 
“When calcium hypochlorite is used 0.8 ppm of calcium hardness is added to 
the water for each ppm of available chlorine added....” 

... 
(Link: https://www.apsp.org/Portals/0/RWQ%20Fact%20Sheets/Calcium%20Hypochlorite%20-
%20July%2029,%202014.pdf)                           Fonte: APSP, 2010. 

 
FIGURA 1- Contribuição para os níveis de dureza, segundo APSP, quando da utilização do 

hipoclorito de cálcio [Ca(ClO)2]. 
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Em resumo, segundo APSP, quando se utiliza hipoclorito de cálcio, acrescenta-se à água 
0,8 ppm (0,8 mg/L) de dureza cálcica para cada 1 ppm de cloro disponível, de CRL – Cloro 
Residual Livre, adicionado. 

A água pode ser classificada em função dos níveis de dureza (RICHTER, AZEVEDO, 1991; 
ANDRADE, MACEDO, 1996; MACEDO, 2001), Quadro 1. 

A Figura 1 mostra tubulações com incrustações de carbonato de cálcio, em função da 
presença em excesso de cálcio. 
 
 
QUADRO 1- Classificação da água em função do grau de dureza com a concentração expressa 

em mg CaCO3 /L. 

 mg/L mg/L (USGS, 2011) 

Água mole Até 75  0 a 60 

Água moderadamente dura 75 a 150  61 a 120 

Água dura 151 a 300  121 a 180 

Água muito dura Acima de 300  > 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 ANDRADE, MACÊDO, 1996; Adaptado 

MACEDO, 1994, 2003, 2007, 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         Tubo 1                                                                   Tubo 2 
                                     (camada de incrustações com                         (camada de incrustações com 
                                              espessura de 0,5 mm)                                   espessura de 0,9 mm) 

 
Fonte: MACEDO, 2017. 

Figura 1- Tubulações com incrustações 

 
 
4- Os limites da dureza cálcica em águas de piscinas 
 
4.1- A história do ábaco ou diagrama (Balanza ou Watergram de Taylor) utilizado para 

avaliação da estabilidade da água da piscina. 
 
 Com finalidade de mostrar a história do Watergram de Taylor, uma mesma informação 
será repetida várias vezes, em função de ter origem em referências bibliográficas de diversos 
autores e de épocas diferentes. Outro aspecto importante é a qualidade das figuras 
apresentadas, algumas não tem uma boa qualidade, pois foi mantida a imagem original da 
referência bibliográfica. 
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Na década de 1970, o Watergram de Taylor introduziu a relação entre os compostos e 
os produtos químicos desejados para estar presente na água da piscina. Quando os requisitos 
do relacionamento são atendidos a água de piscina é considerada "equilibrada". A água de uma 
piscina em "equilíbrio", por exemplo, teria um pH de 7,6, dureza de cálcio de 200 ppm (partes 
por milhão), nível de bicarbonato de sódio de 120 ppm e um nível de cloro residual de 1,0 a 2,0 
ppm (WIKIS, 2020; POOLGUILD, 2012). 

Foi descoberto em meados dos anos 70 que existe uma relação entre três componentes 
da química da água da piscina –Alcalinidade Total, pH e Dureza Cálcica. Esse relacionamento é 
apropriadamente chamado de ponto de equilíbrio da água, sendo considerado como necessário 
para obter o máximo eficácia da desinfecção com derivados clorados. O gráfico a seguir (Figura 
2), mostra uma relação de equilíbrio entre esses três fatores (CASCADE, 1995; POOLINDUSTRY, 
1995).  

É mostrada uma linha traçada que passa pelo valor da alcalinidade total e dureza de 
cálcio, que cruz no eixo do pH e indica o valor do pH indicado para a água da piscina. Igualmente 
uma linha através do valor da alcalinidade total e pH (resultado do Kit de Teste) indicará o nível 
de cálcio desejável, o nível de dureza. É recomendado que se mantenha a alcalinidade total na 
faixa de 90 a 175 ppm, o pH entre 7,2 e 7,8, e a dureza cálcica entre 130 a 300 ppm para evitar 
problemas com o acabamento e o equipamento da piscina (CASCADE, 1995; POOLINDUSTRY, 
1995). 
 

 
 

Fonte: CASCADE, 1995; POOLINDUSTRY, 1995. 

 
FIGURA 2- Gráfico da relação entre alcalinidade total, pH, dureza cálcica 

 
O Department of Health NSW da Austrália publica o documento Public Swimming Pool 

and Spa Pool Guidelines, em junho de 1996 (NSW, 1996), na página 30 apresenta um ábaco 
(gráfico) (Figura 3) com eixos que contêm o valor do pH correspondente a alcalinidade e a 
dureza. Em resumo, apresentou um ábaco (gráfico), que é constituido por três gráficos com três 
escalas que relacionam a alcalinidade bicarbonato, o pH e a dureza cálcica. 
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Fonte: NSW, 1996. 

 
FIGURA 3- Water Balance Chart 

 
A dureza do cálcio, os níveis de pH e de alcalinidade total devem estar em equilíbrio para 

que a água da piscina esteja equilibrada. A maneira mais simples de verificar o equilíbrio é 
usando o Watergram de Taylor. Verifique para a água da piscina, o pH, a alcalinidade total e 
dureza da água. No watergram desenhe uma linha imaginária entre o valor da alcalinidade total 
e o valor da dureza cálcica para encontrar o pH no qual a água da piscina está equilibrada. 
Lembre-se de que o pH deve estar na faixa de 7,2 a 7,8, pois fora dessa faixa pode ocorrer 
irritação nos olhos e na pele. A linha através das três medições deve ser reta. Por exemplo, uma 
piscina com alcalinidade total de 150 ppm e dureza cálcica de 125 ppm, seria equilibrado com 
um pH de 7,6 (Figura 4). A gama de parâmetros do balanço hídrico demonstra que existe uma 
considerável variedade de níveis que podem proporcionar um equilíbrio satisfatório (UNICHEM, 
2018). 
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Fonte: UNICHEM, 2018. 
 

Figura 4- O Watergram de Taylor 
 
 

Existe uma relação entre os níveis de dureza cálcica e a alcalinidade total da sua piscina, 
denominada "balanço hídrico". A piscina é denominada "Balanceada" se os valores do gráfico a 
seguir (Figura 5) mostrados forem verdadeiros. O watergram a seguir mostra alcalinidade total 
100 ppm, pH 7,6 e dureza cálcica como 200 ppm, como sendo ideal. Os dois elementos dureza 
cálcica e alcalinidade total podem variar, desde que o ponto de cruzamento no Watergram de 
Taylor esteja dentro da faixa de pH especificada - o valor preferencial de pH das piscinas é 7,6. 
Essa piscina "equilibrada" manterá o pH devido aos efeitos de "tamponamento" do composto 
que é adicionado a piscina que está relacionado ao "bicarbonato de sódio". Manter o pH no nível 
recomendado é o fator mais importante para manter a piscina limpa e estéril (POOLGUILD, 
2012). 
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Fonte: POOLGUILD, 2012. 

 
FIGURA 5- Watergram de Taylor 

 
  
 Note que, em nenhuma das referências apresentadas indica que a faixa de dureza deva 
ser de 200 a 400 ppm em águas de piscinas. 

Para completar a informação veja a seguir mais algumas referências bibliográficas que 
não indicam a faixa de 200 a 400 ppm de dureza. 

A estabilização ou balanceamento ocorre quando a água contém um nível de CaCO3 que 
permita a formação de filmes de proteção nas paredes de tubulação, nas estruturas de 
alvenarias que 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 que a alcalinidade 
superior a 50 mg CaCO3.L-1 e a 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 (2016) o intervalo ideal desejável para dureza é de 180-
220 mg CaCO3/L. A PWTAG (2013; 2017) e BRECKLAND COUNCIL (sd) 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 referência PWTAG (2017) indica que, as concentrações de dureza 
de cálcio superiores a 300 mg/L podem resultar na deposição de incrustações com mudanças 
bruscas de temperatura e pH. 

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 (sd) a faixa ideal é 200 a 260 mg CaCO3.L-1.  

Já existe empresa que indica como faixa ideal valores entre 100 a 250 mg CaCO3/L 
(HIDROALL, 2019). A concentração de dureza superiores a 250 ppm provoca manchas e 
incrustações. A consequência característica da presença de cálcio em excesso é o entupimento 
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de filtros, tubulações e aquecedores. Ressalta-se ainda, que concentrações inferiores a 70 ppm 
vai provocar a corrosão nas áreas de alvenaria dos tanques, como nos rejuntes (MACEDO, 2019). 
 Segundo MERRILL, SANKS (1977) apud ZABALA (2014) concentrações maiores que 40 
mg CaCO3/L são suficientes 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.  
 
 

4.2- O ábaco indicado pela maioria das empresas que vendem produtos químicos para 
tratamento de água de piscinas para definir uma água estabilizada 

 
OBS.: 

É importante ressaltar nesse momento que a Lei nº 9.610/1998 (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. Logo, informações que envolvem 
características químicas de água, substâncias, por exemplo, como níveis indicados de propriedades fisico-
químicas e níveis de toxicidade, não estão sobre a égide de direito autorais, pois são conteúdo científico 
e/ou técnico e são conhecimentos de domínio e interesse público. O art. 8º considera que não são 
objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei: as ideias, procedimentos normativos e 
os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais. 
Finalmente no Capítulo IV - Das Limitações aos Direitos Autorais em seu art. 46° ressalta que não 
constitui ofensa aos direitos autorais no item III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer 
outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, 
na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra. 

 
 
Esse ábaco (gráfico) alcança diversos países, inclusive a esse Autor (em 2002) que o 

considerou à época como coerente para o seu uso em função ser referência de utilização por 
órgãos públicos e também pelas empresa(s) da área que fornece(m) produtos químicos para 
tratamento de água de piscina. Esse autor o citou na primeira edição do Livro Piscina - Água & 
Tratamento & Química, lançado em 2003 (MACEDO, 2019). 

A apresentação atual que é adaptada do original recebe também o nome de Diagrama 
(Balanza) de Taylor (ALKORPLAN, 2000; UVTECH, 2015; PISCINASNORTE, 2015; FILTRACION, 
2018; ASTRAPOOL, 2016; ASSURPISCINAS, 2018; PISCINALINER, 2018). Em função da quantidade 
de referências/fontes bibliográficas apresentadas abaixo da Figura 6, nota-se que o gráfico 
(monograma) é considerado, ainda hoje, uma referência no Brasil e no exterior. Nessa revisão 
bibliográfica não se identifica no formato atual a sua citação em publicações/referências 
científicas, esse formato somente aparece em publicações de divulgação comercial. 

 A forma que esse gráfico foi apresentado à época está errada, não se manteve a 
distância original entre os três eixos e a ordem dos eixos foi alterada, quando se faz uma 
comparação 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, 
indicando a faixa ideal de 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 
(MACEDO, 2019). 
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Fonte: Adaptado CASCADE, 1995; Adaptado NSW, 
1996; Adaptado QUEENSLAND, 2000; ALKORPLAN, 
2000; POOL-LIFE, 2000; MACEDO, 2003; LISBOA, 
2004, 2010; Adaptado QUEENSLAND, 2004; 
PISCINASIPEUNA, 2011; UVTECH, 2015; 
PISCINASNORTE, 2015; ASTRAPOOL, 2016; 
UNICHEM, 2018; ANGELFIRE, 2018; Adaptado 
SPACEINDUSTRIES, 2018; FILTRACION, 2018; 
ASSURPISCINAS, 2018; PISCINALINER, 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 6- 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 uma informação importante, que se vincula ao documento do 
Department of Health NSW no material Public Swimming Pool and Spa Pool Advisory Document 
de 2013 (NSW, 2013) que não apresenta a proposta do chamado “Water Balance Chart” 
indicado no documento de 1996. Também não cita nenhuma faixa de dureza específica, 
ressalta apenas valores de 50 a 250 mg CaCO3/L, o que de modo claro indica que há uma 
discordância com a publicação da NSW (1996) (MACEDO, 2019). 

É importante informar que o Autor não encontrou no lapso de tempo, de 17 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 de piscinas, estava ajustando a água nessa faixa de dureza. Algumas empresas sequer citam 
a importância de ajustar a dureza da água da piscina, ou seja, o assunto dureza é tratado de 
forma superficial, em função de que a sua redução é apenas com a troca parcial ou integral da 
água da piscina. 

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 (Quadro 1), veja que, 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..... (MACEDO, 2019). 

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 
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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 
(MACEDO, 2019). 

Como 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. 
 

4.3- O Gráfico (Ábaco, Monograma, Diagrama, Water Balance Chart, Pool Balance 

Watergram, Balanza de Taylor), correto para cálculo dos parâmetros dureza, pH 

e alcalinidade 
 

O que deve ser utilizado como referência para encontrar os valores de equilíbrio é o 
original Diagrama/Monograma de Hoover Langelier e/ou Hoover Riehl, inicialmente proposto 
por Langelier em 1936 (Figura 7). Nota-se de modo claro, que, nos monogramas publicados pelas 
empresas que vendem produtos químicos existem modificações na distância entre os eixos e na 
ordem dos eixos. O monograma modificado, como já citado, é ainda hoje indicado por inúmeras 
fontes bibliográficas não científicas (MACEDO, 2019).  

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 para 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 (MACEDO, 2019). 

É importante ressaltar, com base no monograma original, a manutenção e uso apenas 
dos gráficos III (Alcalinidade - mg CaCO3/L), IV (pH) e V (dureza mg Ca2+/L) para águas de piscinas 
mantendo-se as escalas e a distância entre os eixos, não leva a nenhum erro, pois para águas de 
piscinas considera-se como fixa a temperatura (24/25ºC) e também o nível de STD (TDS), tanto 
que utiliza-se apenas um fator fixo para representá-lo (MACEDO, 2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: LANGELIER (1936) apud RODIER, 1990; BROCHURE, 2018; JAVIER, LA CRUZ, ANDRÉS, MALLEBRERA, 

2011; FCCA, 2017; Adaptado ELAGUAPOTABLE, 2018; Adaptado SCIENTIFICSENTENCE, 2011; 
Adaptado SISTEMAJPII, 2018; BOTELLA, 2014; MELO, 1995; POWELL, 1954; GLS, 2006. 

 
FIGURA 7– Diagrama de Hoover Langelier. 
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 Nos 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 se pode esquecer que as escalas são logarítmicas e esses ajustes são aproximados 
e tem como finalidade definir para quem trata da água da piscina referências de parâmetros que 
estão em equilíbrio (MACEDO, 2019). 
 
 

4.4- Nova proposta de Ábaco, com base no original Diagrama/Monograma de Hoover 

Langelier e/ou Hoover Riehl, para identificação dos valores de dureza, pH e 

alcalinidade de uma água estabilizada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: MACEDO, 2019. 
 

FIGURA 8- Representa o Diagrama/Monograma de Hoover Langelier 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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4.5- Cálculo dos valores indicados para os limites corretos da faixa de dureza em águas 
de piscinas utilizando o Diagrama/Monograma de Hoover Langelier 

 
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 esqueça que as escalas são logarítmicas 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 (MACEDO, 2019). 
 Utilizando o Diagrama de Hoover Langelier original, traçando retas que alcançam os 
limites das faixas de pH e alcalinidade encontramos qual a faixa ideal para os limites da dureza 
em águas de piscinas (Figura 9) (MACEDO, 2019).  
 

 
FIGURA 9 – Gráfico representativo da definição da faixa ideal para a característica química dureza. 

 
 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 (MACEDO, 2019). 
 
 Esses valores propostos se enquadram exatamente dentro da faixa ideal, para que os 
níveis de dureza possam formar filmes de proteção às estruturas da piscina (partes metálicas 
e/ou de alvenaria) sem que haja precipitação do CaCO3, desde que seja respeitada a faixa ideal 
de pH 7,2-7,6. 
 
 

5- Conclusões: 
 

1- Sem nenhuma dúvida o monograma/diagrama/ábaco atualmente utilizado/indicado 

pela quase totalidade das empresas para definição dos níveis dureza para alcançar o 

equilíbrio de uma água de piscina, está completamente errado no que tange a ordem 

dos eixos e na distância entre os eixos e na faixa ideal de dureza cálcica se comparado 

com o Diagrama/Monograma original de Hoover Langelier (e/ou Hoover Riehl). 
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2- 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- 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. 

 

4- 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 

varia 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 7,2-7,8. 

 

5- Sem nenhuma dúvida, o eixo da dureza não poderia estar do lado direito como no 
gráfico (monograma, ábaco) indicado pela quase totalidade das empresas que 
vendem produtos químicos. Não existe nenhuma justificativa científica para tal posição. 
Essa localização implica sempre em valor de Ca2+ muito alto na água balanceada e um 
maior consumo de insumo para o ajuste, 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 totalmente ou parte da água, o que tem custo alto em piscinas 
de grandes volumes. 
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