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INTRODUÇÃO
Ao contrário do que muitos pensam, a automação da piscina já é uma realidade. Encontrar a água da piscina
cristalina e pronta para o uso, sem envolver muito trabalho para tratá-la já é possível por meio do uso de

equipamentos modernos que realizam o tratamento de forma precisa, automática e contínua, reduzindo
dosagens constantes de produtos, tempo e contato com produtos químicos, que podem ser uma grande dor de
cabeça para quem já possui ou deseja ter uma piscina em casa.

Neste material, você vai descobrir os benefícios do processo e como realizar a automatização de sua piscina com
muita tranquilidade e praticidade.

Boa leitura!
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OS PRINCIPAIS CUIDADOS COM A PISCINA
É decepcionante ter uma piscina e, justamente na hora de utilizá-la, perceber que a água apresenta

algum problema em decorrência da falta de cuidados. Ao invés de curtir o calor dentro da piscina e
relaxar após a correria do dia a dia, nesse cenário, será preciso lidar com a situação e deixar de
usufruir, de imediato, o lazer.

Entretanto, saiba que, tendo alguns cuidados básicos, você pode ficar tranquilo e utilizar a piscina
com sua família na hora desejada sem preocupação.
Confira, a seguir quais são eles:

Sistema de filtração da piscina
Avaliar as condições de funcionamento do conjunto filtrante (filtro +motobomba), checando a capacidade de retenção do
elemento filtrante, e observando se ele está apto a desempenhar seu papel de remoção de partículas em suspensão na
água, determinar se é necessário trocar a areia ou lavar o elemento filtrante. Estes questionamentos são fundamentais
antes da utilização da piscina.

A automação do sistema de filtração é simples, bastando que haja algum equipamento (timer) que
acione o sistema diariamente, na medida de sua necessidade e dimensionamento.
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Limpeza da piscina
Após verificar o funcionamento do sistema de filtração, é necessário limpar a borda, aspirar o fundo da piscina e dar início
ao processo de filtração.

Garanta que o seu conjunto filtrante funcione diariamente, na medida de tempo para que foi

dimensionado, a fim de que ele seja capaz de retirar da água os sólidos em suspensão.

Tenha em mãos produtos de boa qualidade que não irão danificar a estrutura da sua piscina e que

realizarão uma limpeza de qualidade, eliminando a oleosidade e o acúmulo de sujeira. Para remover
infestações de algas presentes nas juntas dos azulejos de piscinas de concreto ou alvenaria, escolha

escovas de aço inox. Utilize produtos indicados para a limpeza da borda e aspire o material decantado
no fundo da piscina. Escolha esponjas suaves de náilon, caso a sua piscina seja de fibra ou vinil.

Ajustes químicos
Após garantir que o sistema de filtração está operando bem e que sua piscina está limpa, agora é o momento de averiguar
o equilíbrio químico da água e utilizar um método de sanitização. Dessa forma, sua piscina estará livre de bactérias e
microrganismos indesejados.

Para garantir que ela esteja pronta para uso, é necessário ficar atento aos seguintes elementos,
assim como seus níveis ideais:
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Nível de pH da água: indica o quão ácida ou alcalina a água está. O nível de equilíbrio deve ser mantido entre 7,2 a 7,6.
Para isso, existem produtos químicos responsáveis por aumentar ou reduzir o índice, de acordo com a necessidade. O
monitoramento pode ser feito utilizando uma fita teste, ou kit teste, que irá garantir a leitura correta deste parâmetro de
maneira segura e eficiente.
Alcalinidade: a alcalinidade é a capacidade da água da piscina em manter o pH estável. Por meio de estojo de teste, é
possível fazer esta medição e verificar se há necessidade de utilizar produtos corretores de alcalinidade para que os níveis
recomendados sejam alcançados e a água da piscina fique equilibrada. O parâmetro ideal de alcalinidade na água da piscina
é de 80 a 120 partes por milhão (p.p.m.).
Cloro: Cloro: a função do cloro é eliminar as bactérias e outros microrganismos que contaminam a água. A quantidade de
cloro que deve ser aplicada varia de acordo com uma série de fatores, como a frequência de uso, a quantidade de pessoas
que utilizarão a piscina, a temperatura, sujeira e o volume de água. O residual de cloro livre recomendado para a água de
uma piscina é de 1,0 a 3,0 p.p.m. Interessante destacar que, ao ser utilizado em conjunto com o ozônio, esse residual
consegue ser reduzido para 0,5 a 1,0 p.p.m.
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POR QUE INVESTIR NA AUTOMAÇÃO DOS CUIDADOS COM A
PISCINA?
Investir na automação dos cuidados com a piscina é garantir a sua comodidade e tranquilidade ao saber que o tratamento está sendo
feito adequadamente, mantendo sua piscina com a água limpa e desinfetada, pronta para uso.
Os cuidados que vimos no capítulo anterior podem ser básicos, mas quando realizados manualmente podem demandar bastante
tempo e dedicação para sua execução. Já o tratamento automatizado é feito por meio de equipamentos modernos, garantindo uma
série de benefícios, entre eles:

Economia de tempo
A automação dos cuidados com a piscina permite que você utilize seu tempo livre para aproveitar com seus amigos ou
família, ao invés de dedicá-lo ao tratamento da água. Os equipamentos liberam dosagens periódicas automaticamente,
evitando erros na adição, já que o tratamento é bastante técnico e composto por diversas etapas.

Redução do contato com o cloro
O cloro é um produto químico que exige muito cuidado no manuseio e na estocagem. Com a automação do processo, o
contato é reduzido, ou até mesmo eliminado, já que o gerador de cloro utiliza sal para produzir a substância, o que não
requer contato direto com cloro granulado ou em pastilha.
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Mais praticidade e precisão nos cuidados
Com a correria do dia a dia, muitos donos de piscina não conseguem reservar um tempo em suas agendas para realizar o
tratamento necessário e os cuidados essenciais. Muitas vezes, só lembram quando pretendem utilizá-la e acabam
desistindo ao encontrar a água imprópria para uso. Esse problema pode ser evitado com a automação do tratamento
químico, sendo muito mais fácil para os proprietários.

Piscina sempre tratada e pronta
O principal benefício da automação da piscina é que ela mantém a água sempre clorada
e pronta para uso. Não há necessidade de dosagens manuais e constantes, a
água mantém-se cristalina e livre de proliferação de algas, de cheiro forte
e formação de focos de mosquitos.
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COMO AUTOMATIZAR UMA PISCINA
Para automatizar o tratamento químico de uma piscina, é necessário utilizar alguns produtos disponíveis no

mercado que asseguram o tratamento, proporcionam bem-estar aos usuários e garantem economia de tempo e
de consumo de água, impactando diretamente na redução de desperdício.

Confira, a seguir, dicas relevantes a respeito de equipamentos que podem garantir uma piscina tratada, limpa e
sempre pronta para uso.

1. Automação para tratamento da água
Um sistema de automação do tratamento químico de piscinas conta com alguns componentes que trazem
benefícios como segurança, economia, higiene, qualidade de vida e mais tempo para lazer.

Confira a seguir, tudo o que pode ser automatizado para manter a sua piscina em dia, sem maiores
complicações.
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Cloração automática
Elimina a necessidade de dosagens manuais de produtos químicos, por meio dos seguintes componentes:
Gerador de cloro a base de sal: cloração contínua em conjunto com a filtração, produz cloro automaticamente a

partir do sal adicionado na água, na medida certa, eliminando o trabalho manual. A preocupação dos clientes em
relação ao meio ambiente cresce a cada dia, e eles buscam constantemente soluções no mercado que sejam

engajadas com esta causa. O gerador de cloro é uma excelente solução, pois a base de seu tratamento é o sal,

que evita a substituição constante da água da piscina e seu desperdício, que é o que ocorre quando a piscina

não é bem tratada e apresenta algum problema, como água verde ou turva. A concentração de sal na água de
piscina, com o uso de geradores de cloro, é igual ao de uma lágrima, e muitas vezes menor do que a da água do
mar. Pode ser utilizado em conjunto com o ozônio, o que aumenta a vida útil dos eletrodos e consome menos
energia elétrica, além de diminuir o residual de cloro livre, para 0,5 a 1,0 p.p.m.

Clorador de pastilhas: trabalha com dissolução controlada de cloro em tabletes, facilitando a limpeza e a

eficácia na homogeneização do produto em toda a água da piscina. Funciona em conjunto com sistema filtrante.

Clorador flutuante: cloração de longa duração. Fabricado em plástico, o flutuador tem uma cavidade para a

aplicação de pastilhas de cloro que são próprias para esse fim. Seu formato faz com que o produto flutue na
água e libere dosagens constantes de cloro na piscina.

10

Ozonizador
É um poderoso bactericida, algicida, fungicida e viricida – destrói estes microrganismos até 3.120 vezes mais rápido
do que o cloro – funciona junto com a filtração, tratando a água com Ozônio. Faz o papel de agente microbiológico e

oxidante e elimina cloraminas e resíduos como bronzeadores, maquiagem, entre outros. Necessita de algum produto

bactericida que mantenha residual na água, tal como o cloro, pois só age enquanto o sistema filtrante está em
funcionamento.

Ionizador
Esta técnica funciona a partir de um equipamento instalado na tubulação que, quando a água é filtrada ou
recirculada, libera íons de cobre e de prata.

O cobre, cuja característica é ser um poderoso algicida, visa eliminar as algas da piscina, a partir da quebra das
paredes celulares das algas, enquanto a prata trabalha na desinfecção da água.

Importante salientar que esta técnica não elimina o cloro, e os íons de cobre e prata não fazem um trabalho de

eliminação de suor, urina, excreções do corpo, e traços de sangue que, porventura, a piscina venha a ter.

Lâmpada de UV
Desinfeta a piscina, eliminando algas, bactérias e fungos. A água passa pela luz ultravioleta e volta para a piscina

livre de resíduos. Este método possui diversas vantagens: diminui a incidência de irritação da pele e dos olhos, reduz

a quantidade de cloro, não altera as propriedades da água desinfetada, não polui o meio ambiente, reduz o odor e

tem baixo custo. Como esse tipo de tratamento não deixa residual na água, o seu uso deve ser combinado com
produtos que mantenham o residual na água, para evitar contaminações.
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2. Automação para ajustes de parâmetros
É possível monitorar o equilíbrio da água e corrigir o pH automaticamente, utilizando alguns recursos, tais como:
Controlador de pH e cloro
Faz automaticamente a medição dos parâmetros de dosagem de produtos para o ajuste do pH e do cloro na água da piscina. Ele
facilita o tratamento e a manutenção, garantindo eficiência e praticidade.
Controle de pH - Feita a leitura do pH pelo sensor, e havendo a necessidade de correção do parâmetro, o controlador
aciona a bomba dosadora que se encarrega de adicionar à piscina uma solução ácida (caso o pH esteja alto), ou alcalina
(caso o pH esteja baixo), para corrigir o nível de acidez da água.
Controle de Cloro - Após a leitura do parâmetro do cloro, e se ele constatar a necessidade de reposição deste elemento
químico, o controlador aciona a bomba dosadora, encarregada de adicionar uma solução de cloro, ou de acionar o
funcionamento do Gerador de Cloro, para que o mesmo produza cloro e o adicione à água da piscina, tanto quanto for
necessário naquele momento, sem excesso e sem desperdício.
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3. Automação para aspiração do fundo da piscina
Há uma forma bastante interessante para aspirar o fundo da piscina: utilizando os aspiradores automáticos existentes no
mercado. Hoje existem disponíveis dois tipos de equipamentos, com sistemas diferentes, sendo um primeiro que funciona por
sucção do próprio sistema filtrante, mais barato mas com menos recursos técnicos, e outro, um robô limpador de piscina.
Esse robô atua praticamente sozinho, bastando colocá-lo na tomada e inserí-lo na água.
Possui uma forma de funcionamento onde, primeiramente, faz um processo de "reconhecimento" na piscina, de forma a
analisar as suas características de tamanho, formato e profundidade. A partir de então, com o "território conhecido", ele limpa
as algas, detritos e toda sujeira da piscina esfregando, aspirando e filtrando a água, jogando tudo o que é coletado em uma
bolsa lavável.
Em regra, esses equipamentos consomem pouca energia, e limpam de forma extremamente eficiente a piscina.
Outra característica positiva é que são aparelhos com baixo nível de ruído, uma grande vantagem quando
se fala em um ambiente onde o sossego e a tranquilidade são elementos essenciais.
O aspirador automático não tem consumo de energia, sendo impulsionado pela sucção da motobomba do
filtro, enquanto que o famoso "robozinho", como costuma ser procurado, também é muito seguro: este tipo
de equipamento opera em baixa voltagem: 12/24 volts, mesmo sendo alimentado em 110 ou 220 volts.
São equipamentos úteis e fáceis de usar, recomendados para dar mais tempo e tranquilidade
ao proprietário da piscina, ao mesmo tempo em que mantêm a piscina sempre limpa.
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COMO ESCOLHER UM BOM FORNECEDOR
Se você quer investir na automação da sua piscina, deve escolher um bom fornecedor, que preze pela qualidade e segurança do que
oferece. Sabendo da dificuldade que é investir em um produto, listamos alguns critérios para nortear a busca por um fornecedor,
confira.

Idoneidade e reputação da empresa
Um bom critério para acertar na escolha do seu fornecedor de automação de piscinas é verificar o tempo de atuação que a
empresa tem no mercado e nesta área específica. Este passo facilita a consulta, considerando a opinião de outros clientes que já
fizeram negócios com a empresa, verificando seu nível de satisfação. Você poderá consultar o site do fornecedor, e as redes
sociais (verificando avaliações e comentários de clientes).

Suporte
Verifique se o fornecedor oferece suporte técnico em caso de dúvidas ou lhe indica parceiros caso haja necessidade. Um bom
fornecedor entende que a venda é apenas o início de seu relacionamento com o cliente, por isso oferece auxílio e se mostra
sempre aberto ao diálogo, mesmo após a venda.
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Preço justo
Certifique-se de que o fornecedor apresente seus produtos de maneira justa, sem rebaixar/atacar os concorrentes ou com
valores muito díspares: faça cotação com várias empresas do ramo, mas lembre-se de que o menor preço não significa
qualidade, necessariamente. Desconfie de orçamentos muito abaixo da prática do mercado e dê preferência ao fornecedor que
oferecer preço e condições de pagamento mais justas.

Preocupação com economia e sustentabilidade
Busque um fornecedor que disponibiliza ao mercado produtos que levam questões relevantes em consideração, como a crise
hídrica, e que ofereça produtos que garantam economia financeira, de água e de recursos naturais.
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CONCLUSÃO
Vivemos em uma época de crise e instabilidade econômica e, por este motivo, os consumidores estão mais
conscientes e buscam alternativas inovadoras para reduzir custos e não estourar o orçamento.

Muitas pessoas não possuem tempo suficiente para realizar a cloração manual em dias alternados, consideram esta atividade muito
trabalhosa ou não estão disponíveis e não podem delegar essa função a mais ninguém.
A automação da piscina é uma realidade que veio para realizar o sonho desses consumidores de encontrar a água sempre limpa e
clorada, cristalina e pronta para o uso, mas sem ter tanto trabalho e perda de tempo para tratá-la.
Sintonizadas com as necessidades do mercado, algumas empresas oferecem tecnologias inovadoras para piscinas com um sistema de
automação que assegura o tratamento, proporciona bem- estar e garante economia de água, tempo e dinheiro.
O tratamento adequado e a manutenção periódica da água evitam sua substituição, reduzindo significantemente seu consumo e,
consequentemente, o desperdício.

A automatização da piscina proporciona tratamento adequado, preciso e eficaz, além de comodidade para os

usuários. São diversas alternativas que oferecem soluções adequadas e benefícios, como praticidade,
economia de tempo, redução ou eliminação do contato com produtos químicos perigosos, mais tempo para
lazer e a certeza de que sua piscina sempre estará tratada e pronta para usar.
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SOBRE A NAUTILUS
A Nautilus é uma empresa brasileira, fundada em 1984, especializada no desenvolvimento, na fabricação e comercialização de
equipamentos para piscinas e SPA. Além da grande tradição e pioneirismo em filtros e motobombas, a Nautilus também se destaca
no mercado pela inovação e tecnologia de seus equipamentos para aquecimento e tratamento de água. A alta qualidade dos
produtos, somada ao eficiente serviço de assistência técnica construiu a reputação da empresa que está entre as organizações mais
respeitadas do Brasil.
Nosso sucesso é resultado do esforço coletivo. Toda a equipe de colaboradores da Nautilus e seus revendedores trabalham
intensamente para levar até você produtos de lazer e bem-estar com a mais alta tecnologia, qualidade na prestação de serviços e
economia para sua casa ou empreendimento comercial.

Agora você já nos conhece melhor, navegue pelo Portal Nautilus e aproveite tudo que o melhor conteúdo sobre
lazer e bem-estar do Brasil pode proporcionar. Você pode pesquisar as Revendas que trabalham com filtros,
motobombas, bombas de calor, gerador de cloro, peças de reposição e etc.

A Nautilus é sua parceira para automatizar sua piscina com tranquilidade, segurança e praticidade.
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