
ATENÇÃO: LEIA ATÉ O FINAL!! ANTES DE FINALIZAR A COMPRA !!! 
ESSE LIVRO TEM UMA MARCA!! 

  1) Na área de “química de águas de piscinas” passados 15 anos da 1ª. edição, não 
ocorreram mudanças quanto a forma de dosar produtos químicos para o tratamento, 
em função da grande maioria das empresas da área não ter indicado interesse em 
mudar a forma de transferência de informação quanto a dosagem de uso de produtos 
químicos nas águas de piscinas! 
  2) Não será publicada a 3ª. Edição do livro!! Não existirá edição digital do livro!! Essa 
edição é única!! 
  3) Esse livro foi escrito para quebrar paradigmas, para tentar MARCAR a época do 
início de uma nova forma de fazer dosagens de produtos nas águas de piscinas!! Vai 
tentar levar aos Piscineiros e Usuários uma forma mais exata possível de dosagem de 
produtos químicos. 
  4) Como todas as informações são voltadas para o nome químico da substância, não 
utilizando nomes comerciais. O CONTEÚDO do livro é “SEM MARCA” sem a intenção 
de divulgação ou indicação de qualquer NOME COMERCIAL se baseia em 1.300 
referências bibliográficas, citadas e referenciadas!! 
  6) Nessa 2ª. edição do Livro Piscina – Água & Tratamento & Química, o Autor resolveu 
deixar UMA MARCA, como crítica a falta de interesse em transferir informações mais 
exatas nas dosagens de produtos químicos em águas de piscinas!! 
  7) A colocação de uma capa interna colorida no seu interior, como marca, levaria a 
um aumento nos custos de impressão e como o conteúdo do livro não é prejudicado, o 
Autor optou por decisão unilateral colocar como marca a falta de uma numeração de 
pagina a 596!!!! Em resumo, o livro passa da página 595 para a 597!!! Poderia ser 
qualquer outra falta de numeração, mas, à falta dessa numeração de página 
específica dentro do contexto do livro tem um motivo!! Você seria capaz de 
identificá-lo??? 
  8) Ficam assim, todos que adquirirem o livro, AVISADOS, que os conteúdos estão 
preservados e toda informação consta no livro, mas essa edição do livro tem UMA 
MARCA da sua originalidade: “não existe a numeração de página 596”!!! 
  9) A opção de compra é sua!!! 
10) Se desejar o livro vai autografado!!! Basta me avisar no e-mail!!! 

O AUTOR 


