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Se você está lendo este nosso conteúdo é por que
você pretende gastar menos tempo e dinheiro com
o tratamento da sua piscina.

Esperamos que você esteja pronto para
economizar pois fizemos uma longa pesquisa e
reunimos aqui 12 ideias verdadeiramente
interessantes pra reduzir seus gastos com a
piscina, seus produtos e equipamentos.

Você pode colocar várias destas ideias em prática
hoje mesmo, entretanto, algumas delas vão
precisar de certo tempo e planejamento para
serem implementadas.

Começaremos com as dicas mais simples e
conforme caminharmos mostraremos as dicas mais
avançadas, ok?

Ao final das páginas deixamos alguns links que
podem te ajudar a entender melhor o assunto.

Boa leitura!

HEY  VOCÊ !
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1 - Armazene os produtos químicos corretamente
2 - Use capa térmica para aquecer a piscina
3 - Bicarbonato de sódio pra elevar a alcalinidade
4 - Automatize a filtração da piscina
5 - Mantenha a capa da piscina sempre limpa
6 - Mantenha o equilíbrio químico da água
7 - Não superaqueça a piscina
8 - Hipoclorito de Cálcio no tratamento de choque
9 - Desligue fontes e cascatas
10 - Bolas de tênis para limpar a superfície
11 - Utilize LEDs na iluminação da piscina
12 - Aquecimento é com solar ou bomba de calor

ÍNDICE
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1 Armazene os produtos
químicos corretamente

é tê-lo com as cerdas tortas ou ressecadas.

Guarde o aspirador com as cerdas pra cima e
protegido do sol e dos recipientes de cloro.
Isso vai manter o formato das cerdas por mais
tempo e evitar seu ressecamento.

O mesmo vale para as mangueiras, cabos com
partes plásticas, peneiras, escovas, boias,
brinquedos e etc.

A primeira dica é simples e
você provavelmente já
ouviu antes...

Se não cuida do
armazenamento dos seus
produtos e equipamentos
manuais, escute bem:

O principal motivo da
substituição do aspirador da piscina

Leia mais:

Atenção com o uso de produtos químicos para piscina 4

http://poolpiscina.com/atencao-produtos-quimicos-piscina/


2 Use capa térmica para
aquecer a piscina

A economia é um dos benefícios que o uso da capa
térmica pode proporcionar. Veja só como ela ajuda:

Inibe o crescimento de
algas já que diminui a
luminosidade no interior
da piscina,
consequentemente
reduz o consumo com
cloros e algicidas.

Aquece a piscina a partir
da superfície o que

contribui para elevação
de sua temperatura

como um todo e reduz o
consumo com o sistema

de aquecimento.
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2 Use capa térmica para
aquecer a piscina

Diminui drasticamente a
evaporação da água o
que reduz o gasto com
reposição de água, com
produtos químicos e
também com a energia
gasta para aquecê-la.

Retém o calor da água
especialmente em dias
nublados e à noite mais
uma vez contribuindo
para a redução dos
gastos com o sistema
de aquecimento.
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Leia mais:
Conheça os tipos de capa para piscina
Capa térmica para piscina compensa?

http://poolpiscina.com/capa-termica-piscina-compensa/
http://poolpiscina.com/capas-para-piscinas-conheca-os-tipos-de-capa-para-piscina/


3 Bicarbonato de sódio pra
elevar a alcalinidade

Para elevar a alcalinidade da piscina,
geralmente utiliza-se produtos
específicos para piscinas...

O que muitos não sabem é que
existe um produto bem mais barato
que faz exatamente a mesma
coisa: o bicarbonato de sódio!

Além de ser mais barato, ele não precisa ser diluído
e você não precisa aguardar para usar a piscina!

Fica mais barato comprar 25 quilos de bicarbonato
de sódio na casa de ração do que comprar 3 quilos
de elevador de alcalinidade na loja de
piscina. Pesquise e comprove aí na sua cidade!

Você pode usar o bicarbonato de sódio em
doses pequenas espalhadamente na piscina para
evitar que ela fique esbranquiçada. 
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Leia mais:
A alcalinidade da piscina
A importância do controle da alcalinidade da piscina

http://poolpiscina.com/alcalinidade-da-piscina/
http://poolpiscina.com/a-importancia-de-controlar-a-alcalinidade-da-piscina/


4 Automatize a filtração
da piscina

A piscina precisa ser filtrada diariamente. Não tem
outra forma! Se você filtra a piscina menos do que o
necessário, vai acabar gastando mais tempo com
ações corretivas e mais dinheiro com produtos
para reverter situações indesejadas como:
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Leia mais:

água da piscina opaca, esbranquiçada

Acontece o mesmo se você tiver que ligar a
filtração manualmente... Você vai acabar
esquecendo e quando acontecer vai ver que o
tratamento corretivo é muito mais complicado!

Alguns trocadores de calor podem controlar o
tempo de filtração mas existem temporizadores
baratos que também cumprem bem este papel.

água da piscina esverdeada
água da piscina com cor de ferrugem
água da piscina com espuma
água da piscina com forte cheiro de cloro
água da piscina gordurosa

A importância do filtro da piscina
Dicas para o manuseio do filtro
Quantas horas por dia devo filtrar a piscina

http://poolpiscina.com/agua-da-piscina-gordurosa-saiba-o-que-fazer/
http://poolpiscina.com/quantas-horas-por-dia-devo-filtrar-a-piscina/
http://poolpiscina.com/agua-da-piscina-marrom-turva-e-ferrugem-saiba-o-que-fazer/
http://poolpiscina.com/agua-da-piscina-esverdeada-saiba-o-que-fazer-com-a-agua-verde-da-piscina/
http://poolpiscina.com/dicas-para-o-manuseio-filtro-da-piscina/
http://poolpiscina.com/agua-da-piscina-com-forte-cheiro-de-cloro-saiba-o-que-fazer/
http://poolpiscina.com/espuma-agua-piscina-saiba/
http://poolpiscina.com/agua-da-piscina-leitosa-esbranquicada-opaca-o-que-fazer/
http://poolpiscina.com/importancia-do-filtro/


5 Mantenha a capa da
piscina sempre limpa

Manter a capa da piscina limpa prolonga sua
durabilidade e ajuda a manter a água no interior da
piscina livre de algas e outras impurezas já que sob
chuvas mais fortes estas
capas podem ficar pesadas
e atuar como grandes 
coadores de café.

Se for possível remover a água de cima da capa
sem jogá-la na piscina, melhor ainda!

Especialmente no outono e no inverno, procure
remover as folhas e flores de cima da capa para
evitar que entrem em contato com a água.

Manter a capa limpa ajuda a manter a água limpa e
manter a água limpa ajuda a manter a capa limpa!
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6 Mantenha o equilíbrio
químico da água

Mantenha a alcalinidade, o pH e o nível de cloro
livre dentro do patamar ideal durante todo o ano.

Assim você evita vários outros problemas e
economiza tempo e dinheiro que seriam gastos em
ações corretivas.

Mantenha um pequeno estoque de
fita testes e meça pelo menos
de dois em dois dias os
parâmetros químicos
da sua piscina.

Sempre que precisar, faça
as correções na alcalinidade,
no pH e reponha o cloro livre.
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Leia mais:
O equilíbrio químico da piscina

ALCALINIDADE
110 PPM

PH = 7.2
CLORO = 2 PPM

http://poolpiscina.com/o-equilibrio-quimico-da-piscina/


7 Não superaqueça
a piscina

Nadar numa piscina quente pode ser uma
experiência realmente incrível.  Contudo, é
importante lembrar que, se passarmos dos 30
graus Celsius, a proliferação de
algas e bactérias cresce de
forma exponencial!

Apesar de ser um assunto
subjetivo, a temperatura ideal
para utilizar a piscina gira em torno
de 26 graus Celsius.

Na prática, uma piscina acima de 28 graus Celsius
consome energia demais pelo simples fato de
manter esta temperatura (especialmente em
ambientes frios) e gasta mais com cloro pois ele vai
evaporar ainda mais rápido.

É importante pensar no bolso quando for definir a
temperatura e claro, utilizar a capa térmica.
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 28 ºC 
MAX

Leia mais:
Como tratar de uma piscina aquecida

http://poolpiscina.com/como-tratar-de-uma-piscina-aquecida/


8 Hipoclorito de Cálcio no
tratamento de choque

O tratamento de choque é uma boa prática para
manter a piscina livre de algas e bactérias.

A não ser que sua piscina seja
abastecida com "água dura"
(água com dureza cálcica
elevada), o ideal é utilizar
Hipoclorito de Cálcio para 
realizar tratamentos de choque.

Ele aumenta ligeiramente a dureza
da água e, na maioria dos casos, é
mais do que suficiente para manter
este parâmetro dentro do patamar ideal.

Assim você evita os possíveis problemas causados
por uma água com dureza elevada e também
economiza na compra de elevadores de dureza
para a piscina.
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Leia mais:
Qual cloro você deve escolher para sua piscina

  DUREZA MÁXIMA
250

http://poolpiscina.com/qual-cloro-escolher-para-sua-piscina/


9 Desligue 
fontes e cascatas

Quando fontes e cascatas estão em
funcionamento, a quantidade
de ar que é adicionada à
piscina é enorme.

Imagine o tempo que se
faz necessário para que
o aquecedor consiga
compensar o ar frio que está
entrando na piscina!

Sempre que estiver aquecendo a piscina, prefira
deixar cascatas, fontes e dispositivos de hidro
desligados pois eles jogam a produtividade do
aquecedor da piscina no chão, ok?
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Leia mais:
Dicas para o bom rendimento da bomba de calor

http://poolpiscina.com/fatores-que-contribuem-para-o-bom-rendimento-trocador-de-calor/


10
Bolas de tênis para
limpar a superfície

Algumas bolas de tênis boiando na piscina podem
ajudar a recolher impurezas que ficam na
superfície!

Nunca pensou nisso, né?

Funciona especialmente
com óleos e impurezas
leves que tendem a ficar
muito tempo pairando na
parte superior da piscina e
ainda melhor em piscinas que
não contam com um skimmer.

Basta deixá-las na piscina e, assim que elas
coletarem bastante óleo e sujeira, vá jogar algumas
partidas de tênis com elas e economize no cloro e
no limpa-bordas!
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Leia mais:
Oleosidade na água da piscina

http://poolpiscina.com/oleosidade-na-agua-da-piscina-saiba-o-que-fazer-video/


11 Utilize LEDs na
iluminação da piscina

A iluminação de LED são mais eficientes!
Estes equipamentis utilizam menos energia para
fornecer a quantidade certa de luz.

Na realidade, comparando o
consumo de uma lâmpada
fluorecente com uma que
utiliza a tecnologia LED, é
possível identificar cerca de
70% de economia de energia.

O custo da iluminação LED é
mais alto para a aquisição mas
com o funcionamento do equipamento ele se
paga e provê uma grande economia.

Se você tem uma iluminação tradicional em sua
piscina, considere trocá-la por LEDs e economize
até 70% de energia!
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Leia mais:
Iluminação na piscina
Iluminação portátil para piscinas
Visão geral sobre iluminação de piscinas

70%

http://poolpiscina.com/refletor-portatil-new-discovery/
http://poolpiscina.com/iluminacao-piscina-visao-geral/
http://poolpiscina.com/iluminacao-na-piscina/


12
Aquecimento é com solar

ou bomba de calor

O funcionamento de aquecedores elétricos ou
mesmo dos que funcionam com gás é
extremamente caro.

Não pense duas vezes em investir na
compra de um trocador de calor ou
num sistema de aquecimento solar,
especialmente se você mora em
regiões mais quentes e tem área
disponível no telhado.

Além da compra da capa térmica,
como mencionamos acima, a compra de um
aquecedor mais econômico faz toda a diferença
no final das contas!

Para ter sua piscina aquecida, não utilize gás nem
aquecedores tradicionais! Prefira bombas de calor
(usam menos energia) e painéis solares.
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Leia mais:
Instalação da bomba de calor
Principais marcas de Bomba de Calor

http://poolpiscina.com/instalacao-da-bomba-de-calor-onde-instalar-seu-trocador-de-calor/
http://poolpiscina.com/trocador-de-calor-principais-marcas-de-bomba-de-calor/


Espero que você tenha gostado do que leu e que
possa implementar algumas destas dicas e
economizar com sua piscina!

O PoolPiscina.com foi feito para tirar dúvidas e dar
dicas para os interessados no universo das piscinas.

Tenha nosso site sempre em mente quando tiver
algum problema com sua piscina!
Desde o tratamento até as brincadeiras
das crianças! ;-)

Fique à vontade para adicionar
nosso site a seus favoritos
e sempre que precisar,
conte conosco!

Grande abraço e aproveite
sua piscina!

É  ISSO !
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Rafael Lacerda
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