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CHAPÉUCHAPÉU

precisam de cloro 

estabilizado

O estabilizante de cloro inibe a degradação do cloro 
pelos raios UV do sol, fazendo com que o residual de 
cloro se mantenha por mais tempo na água. 
Consequência: menor consumo!

A GENCO® possui uma linha de cloros estabilizados gra-
nulado(com dissolução rápida e ação imediata) e em ta-
bletes(com dissolução lenta e cloração prolongada com 
o uso de cloradores e dosadores) para todos os tipos 
de piscina. 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

v02pag dupla3.pdf   1   12/12/2019   15:17



dezembro 2019  Revista da Piscina   3

precisam de cloro 

estabilizado

O estabilizante de cloro inibe a degradação do cloro 
pelos raios UV do sol, fazendo com que o residual de 
cloro se mantenha por mais tempo na água. 
Consequência: menor consumo!

A GENCO® possui uma linha de cloros estabilizados gra-
nulado(com dissolução rápida e ação imediata) e em ta-
bletes(com dissolução lenta e cloração prolongada com 
o uso de cloradores e dosadores) para todos os tipos 
de piscina. 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

v02pag dupla3.pdf   1   12/12/2019   15:17



4    Revista da Piscina  dezembro 2019

EDITORIAL

EXPEDIENTE

C omo fazemos desde maio de 
1983, encaminhamos mais 
um número de nossa singe-
la publicação  ‘Pool-Life’ com 
informações que, esperamos, 

sejam úteis a todos aqueles que têm piscina, 
tratam piscinas ou têm responsabilidade pela 
manutenção de piscinas com água limpa e 
saudável.

Claro que muitos artigos sobre os temas aqui 
abordados já foram apresentados em edições 
anteriores, mas aqui cabe um conselho: se en-
contrar assunto sobre o qual já leu, não só so-
bre o tratamento da água, mas, tudo aquilo 
que se refere à saúde e ao bem-estar, releia e 
compare com o que se lembra. 

Assim, poderá veri� car se está seguindo as me-
lhores práticas e conselhos úteis nesses setores. 
A reciclagem é exercício útil para atualizar e 
sedimentar nosso conhecimento. Esperamos 
que gostem do que lhes apresentamos. Sintam-
se à vontade para nos escrever comentando, 
criticando, sugerindo, en� m, participando do 
nosso trabalho.

Boa leitura!

O Editor

Aproveitamos essa oportunidade para desejar 
a todos os nossos leitores, seus familiares e 
entes um FELIZ NATAL e PRÓSPERO ANO 
NOVO. 

CAROS
LEITORES,
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MANUTENÇÃO

PISCINA
LIMPA O
PISCINAverão
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AS TEMPERATURAS 
ALTAS SÃO UM 

CONVITE A UM BOM 
MERGULHO, MAS A 
ÁGUA DEVE ESTAR 

DEVIDAMENTE 
TRATADA PARA NÃO 
TRAZER PREJUÍZOS 

À SAÚDE
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A
estação mais quente do 
ano, que começa dia 22 de 
dezembro e se estende até 
20 de março, promete um 

longo período de calor que con-
vida ao uso constante da piscina. 
Mas o verão também é uma esta-
ção de chuvas que podem deixar 
as águas turvas. Para que a piscina 
esteja sempre limpa e saudável para 
uso da família por todo o verão, 
é fundamental cuidar com muita 
atenção da limpeza física, manter 
o equilíbrio físico-químico, pro-
mover a desinfecção, oxidação e 
clari� cação da água. Para isso, será 
necessário dedicar algum tempo 
diário às rotinas de manutenção. 
Contudo, se o tratamento for in-

terrompido por diversos dias – 
especialmente nas casas de 

veraneio que nem sempre 
têm um piscineiro diaria-
mente – sempre que for 

retomado deverá começar 
pelo tratamento inicial. 

Antes de iniciar, veri� que se 
todos os equipamentos da piscina 
estão em boas condições de uso 
– � ltro, bomba, coadeira, aspi-
rador, mangueira, cesto pré-� ltro 
e escova. Aqueles que não   esti -
ve rem funcionando satisfatoria-
mente deverão ser consertados ou 
substituídos. É preciso remover 
toda a sujeira visível que � ca sus-
pensa na água ou depositada nas 
superfícies internas. Caso a pisci-
na apresente grande quantidade 
de detritos, como folhas e fuligens, 
lembre-se de removê-las manual-

mente antes de colocar qualquer 
equipamento em funcionamento, 
pois podem causar o entupimen-
to das tubulações. Em seguida, é 
hora de iniciar o tratamento. Siga o 
passo a passo e aproveite o verão! 

1• Equilíbrio físico-químico 

AJUSTE O PH
Analise o pH da água com Esto-

jo de Teste GENCO® Cl/pH. O pH 
deve estar na faixa de segurança 
entre 7,2 e 7,8. Caso o resultado da 
análise indique que o pH está aci-
ma de 7,8, utilize o pH-MENOS® 
Líquido GENCO® para baixá-lo. Se 
o pH estiver abaixo de 7,2, utilize o 
pH-MAIS® Líquido ou Granulado 
GENCO® para elevá-lo. É funda-
mental que o pH permaneça sem-
pre entre 7,4 e 7,6, pois só assim a 
preservação dos equipamentos con-
tra a corrosão, a e� ciência da desin-
fecção com o cloro e o conforto dos 
banhistas estarão garantidos. 

CONTROLE A
ALCALINIDADE TOTAL

O controle da alcalinidade total 
da água é importante, porque evita 
que o pH varie constantemente (isso 
é especialmente importante para pis-
cinas com GENCLOR® Tabletes ou 
GENCO® Tabletes Múltipla Ação 3  
em 1). Para saber em qual faixa está 
situada a alcalinidade total da água 
da piscina utilize o Estojo de Teste 
GENCO® AT. A faixa de alcalinidade 
total recomendada varia conforme o 
tipo de cloro utilizado: ▶
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 Hipocloritos, como o POOL-
TRAT    Cloro Granulado 
GENCO®: deve ser mantida na 
faixa de 80 a 100 ppm (partes 
por milhão) .

 Cloro em tabletes, como 
GENCLOR Tabletes Cloro 
Concentrado Estabilizado ou 
GENCO® Tabletes Múltipla 
Ação 3 em 1: deve ser mantida 
na faixa de 100 a 120 ppm.

 Cloro granulado estabilizado
(Dicloro), como GENCLOR 
Cloro Granulado Estabilizado 
GENCO® e GENCO® L.E Clo-
ro Múltipla Ação 3 em 1: deve 
ser mantida na faixa de 100 a 
120 ppm.

Se o resultado da análise indi-
car que a alcalinidade da água está 
abaixo da faixa recomendada, cor-
rija com pH CERTO® Granulado 
Alcalinizante GENCO® – cada 17 
gramas de pH CERTO® em 1.000 
litros de água equivale a 10 ppm 
de alcalinidade total.  Caso o re-
sultado da análise indique que a 
alcalinidade da água está acima da 
faixa recomendada, corrija com 
pH-MENOS® Líquido GENCO®.

2• Desinfecção e oxidação

OXIDAÇÃO DE CHOQUE
Em todo início e reinício de 

tratamento deve ser feita a oxida-
ção de choque com SUPER TRA-
TAMENTO SEMANAL GENCO®, 
seguindo as instruções da embala-
gem. Na sequência, faça a dosagem 
do cloro de sua preferência, na do-

sagem recomendada, conforme as 
instruções do rótulo do produto. Se 
a água ainda estiver esverdeada ou 
apresentar aspecto desagradável no 
dia seguinte, repita a operação. 

3• Tratamentos auxiliares

CLARIFICAÇÃO DA ÁGUA
Para obter água clara e transpa-

rente será preciso utilizar a � ltração 
por várias horas seguidas. Mesmo 
assim, o resultado não estará ga-
rantido, porque as sujeiras que se 
acumularam durante o período sem 
tratamento são de natureza desco-
nhecida. O GENFLOC®  Clari� cante 
e Auxiliar de Filtração GENCO® 
pode abreviar e garantir o resultado 
deste processo. Logo após a oxida-
ção de choque, a dosagem reco-
mendada de GENFLOC® deve ser 
dissolvida em um balde com água 
da própria piscina (para cada 1.000 

litros de água utilize de 3 a 6 ml de 
GENFLOC® Clari� cante e Auxiliar 
de Filtração GENCO®). Espalhe essa 
solução sobre a superfície da água e 
coloque em funcionamento a � ltra-
ção por 6 a 8 horas seguidas. O pró-
ximo passo é aspirar a piscina e fazer 
a retrolavagem do � ltro. 

4• Manutenção de rotina 

Depois que a piscina estiver de-
vidamente tratada e perfeita para o 
uso é fundamental manter os cui-
dados para que a água esteja sem-
pre limpa e saudável. Siga as reco-
mendações abaixo:

 Faça funcionar a � ltração dia-
riamente pelo tempo necessário 
para que a água permaneça lím-
pida. Quando não houver re-
comendação especí� ca pode-se 
considerar que, no verão, uma 

MANUTENÇÃO

Estojo de teste GENCO® CI/pH é usado para analisar o ph da água
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piscina residencial geralmente 
deve ser � ltrada por 4 a 6 horas 
diárias. Já as piscinas de uso co-
letivo precisam ser � ltradas por 
pelo menos 12 horas diárias.

 O residual de cloro deve per-
manecer sempre na faixa entre 
2 e 4 ppm. Analise diariamente 
com Estojo de Teste GENCO® 
Cl/pH e adicione cloro na do-
sagem necessária para que esse 
residual seja mantido.

 O pH deve situar-se sempre en-
tre 7,4 e 7,6. Analise o pH dia-
riamente com Estojo de Teste 
GENCO® Cl/pH e, se necessário, 
corrija com pH  -MENOS® Líqui-
do GENCO® ou pH+MAIS® Lí-
quido ou Granulado  GENCO®.

 Analise a alcalinidade total se-
manalmente com Estojo de 
Teste GENCO®AT nas piscinas 
tratadas com GENCLOR® Ta-
bletes. Corrija com pH CERTO® 
Alcalinizante GENCO® sempre 
que estiver abaixo de 100 ppm, 
ou com pH-MENOS® Líquido 
GENCO® sempre que estiver 

acima de 120 ppm (siga as ins-
truções da embalagem).

 Aspire a piscina quando houver 
resíduos depositados no fun-
do (pelo menos duas vezes por 
 semana).

 Na alta temporada, a oxida-
ção de choque com SUPER 
 TRATAMENTO SEMANAL 
GENCO® deve ser repetida se-
manalmente, ou sempre que a 
água estiver com cheiro de clo-
ro, apresentar colorações estra-
nhas ou ausência de brilho após 
chuvas intensas. 

 Utilize GENFLOC Clari� cante 
e Auxiliar de Filtração GENCO® 
semanalmente para auxiliar o 
processo de � ltração e clari� ca-
ção da água, seguindo as instru-
ções da embalagem. 

 Se houver di� culdade em man-
ter o residual de cloro na faixa re-
comendada,  utilize GENPOOL® 
FIBRA VINIL GENCO® para 
eliminar e evitar o aparecimento 
de algas.

A água suja da piscina é um potencial meio de transmis-

são de doenças, como conjuntivite, hepatite, otite, derma-

tites, candidíase, giardíase e micoses. O  Cryptosporidium, 

um parasita transmitido por meio das fezes, pode causar 

gastroenterite severa, caracterizada por diarreia crônica 

e persistente, dor abdominal, náuseas, febre e perda de 

peso. Outro perigo é a bactéria  Staphylococcus aureus, 

que pode causar uma série de infecções, entre as quais 

foliculites, meningite, pneumonia e endocardite. 

LINHA DE PRODUTOS

LEMBRE-SE
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CHAPÉU

• Poderoso agente desinfetante
e oxidante;

• Elimina bactérias, fungos,
algas e mosquitos produtores
de vírus na água;

• Decompõe 'matéria orgânica'
da piscina;

• Indicado para piscinas
residenciais e institucionais.
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SAÚDE

com a  peleATENÇÃO
O

órgão do corpo humano que corre mais riscos 
no verão é a pele. Se não estiver bem protegida 
poderá sofrer com os vários efeitos dos raios so-
lares, que vão das queimaduras ao câncer. Para 

evitar riscos, o melhor a fazer é usar diariamente produ-
tos com Fator de Proteção Solar (FPS), mesmo que não 
esteja na praia ou piscina, porque a radiação ultravioleta 
pode provocar graves lesões mesmo em dias nublados. 
Os produtos podem ser encontrados em diversas formas 
de composição, como loção, creme, óleo, gel e bastão la-
bial. O ideal é que o protetor solar seja hipoalergênico e o 
menos oleoso possível. 

A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) orien-
ta para o uso diário de protetor solar com FPS 30, no 
mínimo, que deve ser reaplicado a intervalos de duas a 
três horas ou após longos períodos de imersão na água. 

Também é fundamental evitar os horários de maior inci-
dência solar (das 10h às 16h). Em crianças, o � ltro solar 
pode ser usado a partir dos seis meses de idade, desde 
que seja adequado para a pele do bebê, que é mais sensí-
vel. O melhor a fazer é buscar orientação com o pediatra 
sobre qual o melhor produto para cada caso. Também 
é importante usar sempre os � ltros físicos – roupas que 
cubram o corpo e chapéu, e manter os bebês na sombra. 

Para crianças maiores, adolescentes e adultos também 
é indicado o uso de chapéu ou boné e roupas de algodão 
nas atividades ao ar livre, pois bloqueiam a maior parte 
da radiação UV. As barracas usadas na praia devem ser 
feitas de algodão ou lona, materiais que absorvem 50% 
da radiação. Os óculos de sol também são importantes 
para proteger os olhos da radiação. Antes da compra, ve-
ri� que se as lentes possuem proteção UV, o que impede 

e os  olhos

1
2

A médica pediatra Loretta Campos dá uma série de dicas aos pais sobre a 

proteção solar de bebês e crianças. Siga as orientações para garantir um verão 

sem riscos para a turminha.

Qual o fator ideal do protetor solar?

Em média, o fator 30 é sufi ciente, mas nada impede que seja um fator 

de proteção mais forte. Importante avaliar se a pele da criança é seca ou 

oleosa para a escolha adequada do protetor solar.

Qual quantidade deve ser aplicada nas crianças?

Sempre o sufi ciente para cobrir uma camada por todo o corpo. Três co-

lheres de chá cheias para um bebê de 6 meses são recomendadas.

SIGA AS DICAS DA PEDIATRA
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com a  pele A HIDRATAÇÃO 
E A BOA HIGIENE 

TAMBÉM 
COLABORAM PARA 

UM VERÃO SAUDÁVELe os  olhos
a penetração dos raios solares. Os óculos de sol baratos 
geralmente possuem lentes de plástico comum que não 
oferecem qualquer proteção, por isso, devem ser evitados. 

OUTROS CUIDADOS
Manter a higienização adequada dos alimentos, do 

corpo e das mãos, lavando e enxugando bem e trocando 
de roupa quando molhada pelo suor ou pela água de pis-
cina, rio ou mar, também ajudará a passar um verão sem 
riscos. Além disso, é fundamental aumentar a ingestão de 
líquidos, como água, chás e sucos. Alguns alimentos de 
cor alaranjada ou vermelha podem ajudar na prevenção 
aos danos que o sol causa à pele, como cenoura, abóbo-
ra, mamão, maçã e beterraba, pois contêm carotenoide, 
substância que se deposita na pele e tem importante ação 
antioxidante.

3
4
5

6666666

7

O protetor solar deve ser usado antes ou depois do repelente?

Sempre antes! O repelente é por último.

De quanto em quanto tempo o protetor deve ser reaplicado?

Se a criança estiver em contato direto com o sol, a cada duas 

horas. Lembre-se de reaplicar todas as vezes que a criança entrar 

em contato com a água.

O protetor solar deve ser usado diariamente pelas crianças?

Sim. Todas as vezes que a criança for sair de casa deve ser aplica-

do o protetor, de preferência 30 minutos antes do passeio. Isso 

evita o câncer de pele e o envelhecimento precoce. É importante 

lembrar que pouco tempo de exposição solar faz bem para a pro-

dução de vitamina D.

Quais são os outros cuidados que protegem a criança dos 

riscos do sol?

Além do uso do protetor, usar roupas leves e de algodão que aju-

dam a fi ltrar os raios solares. Manter as crianças hidratadas e usar 

águas termais na praia e na piscina também pode ser interessante.

Como saber se a criança é alérgica ao fi ltro solar?

Fazer o teste por três dias na parte interna do antebraço para avaliar 

se terá alergia ou não. Em caso de dúvida, consulte um pediatra. 
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ACESSIBILIDADE

M
ais de 1 bilhão de pessoas vivem 
com alguma forma de de� ciên-
cia no mundo e, destas, quase 93 
milhões são crianças. No Brasil, 

segundo dados de 2018 do Instituto Bra-
sileiro de Geogra� a e Estatística (IBGE), 
6,2% da população – cerca de 14 milhões 
de indivíduos – tem algum tipo de de� -
ciência. Destes, 1,3% apresenta de� ciên-
cia física e quase a metade (46,8%) têm 
grau intenso ou muito intenso de limita-
ções. Apesar das iniciativas que visam a 
inserção de pessoas com de� ciência em 
todos os ambientes e nas cidades, ainda 
há muito a ser feito para que estejam to-
talmente integradas. E, sob este aspecto, 
a acessibilidade nas piscinas é um fator 
importante para garantir a socialização, 
o bem-estar e a qualidade de vida.

Mais que propiciar momentos de la-
zer e descontração, o ambiente aquático 
é um dos meios mais utilizados nas tera-
pias para a preservação e integridade fí-
sica da pessoa com de� ciência. Isso por-
que, quando submerso, o corpo � ca livre 
da ação da gravidade, proporcionando 
não apenas alívio para quem passa a 
maior parte de seu tempo em uma cadei-
ra de rodas, por exemplo, mas também 
gerando grande analgesia. Dentro da pis-
cina, os limites físicos impostos pela de-
� ciência são amenizados ou até desapa-
recem e é neste momento que a inclusão 
� ca mais evidente. Para as crianças com 
de� ciência, a piscina signi� ca mais do 
que a integração, porque é onde podem 
brincar, interagir e, ao mesmo tempo, fa-
zer uma terapia de forma lúdica. ▶

NO BRASIL, MAIS DE 45 
MILHÕES DE PESSOAS 
POSSUEM ALGUM TIPO 
DE DEFICIÊNCIA E, POR 

ISSO, A ACESSIBILIDADE 
TAMBÉM DEVE CHEGAR 

ÀS ÁREAS DE LAZER
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ACESSIBILIDADE

REGRAS PARA UMA P ISCINA ACESSÍVEL

Fonte: https://www.mdh.gov.br/biblioteca/pessoa-com-defi ciencia/acessibilidade-a-edifi cacoes-mobiliario-espacos-e-equipamentos-urbanos/

A NORMA ABNT 

A NBR 9050:2015, item 10.12, estabelece regras gerais para garantir a acessibilidade.

 O piso no entorno das piscinas não pode ter superfície escorregadia ou excessivamente abrasiva; 

 As bordas, os degraus de acesso à água, os corrimãos e as barras de apoio devem ter acabamento arredondado;

 O acesso à água deve ser garantido por bancos de transferências, degraus e rampas submersos, ou equipamentos de transfe-
rência para piscinas com profundidade máxima de 1,20m;

 As rampas de apoio devem ter largura mínima de 20cm e estar dispostas transversalmente;

 As escadas devem ter piso antiderrapante e, preferencialmente, com estrutura de concreto armado;

 Os degraus submersos devem ser de, no mínimo, 0,46cm, com altura máxima de 2m, para que o usuário possa se sentar;

 O corrimão perimetral de apoio deve ser triplo e estar instalado nos dois lados dos degraus, além de se estender por 3m do 
lado de fora da piscina;

 Nas piscinas onde houver ducha, no mínimo uma deve garantir o acesso de pessoa em cadeira de rodas;

 Recomenda-se, ainda, a instalação de barras de apoio nas bordas internas das piscinas, na altura do nível da água, em locais 
que não interfi ram com o acesso. 

 Os elevadores também são excelentes opções para permitir o acesso de pessoas com defi ciência ou mobilidade reduzida à piscina. O 
elevador possibilita que a pessoa desça em segurança, até fi car submersa na água e em profundidade segura para começar a nadar.
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Higieniza superfícies (pisos, paredes, canis, gatis, tapetes entre outros).
Repele Insetos (baratas, formigas, mosquitos, pernilongos, pulgas, 
carrapatos entre outros.)
Não contém DEET, que pode agrediros animais
de estimação.

Higieniza superfícies (pisos, paredes, canis, gatis, tapetes entre outros).
Repele Insetos (baratas, formigas, mosquitos, pernilongos, pulgas, 
carrapatos entre outros.)
Não contém DEET, que pode agrediros animais
de estimação.

Higieniza superfícies (pisos, paredes, canis, gatis, 
tapetes, entre outros).
Repele insetos (baratas, formigas, mosquitos, per-
nilongos, pulgas, carrapatos, entre outros.)
Elimina odores de urina, fezes e matéria orgânica 
em decomposição.
Não contém DEET, sem perigo para os animais de 
estimação.

Cuide de quem
você ama!

Cuide de quem
você ama!

GencoPetBrasilwww.gencopet.com.br
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MATÉRIA DE CAPA

CriançasCrianças
LIVRES DE

 NO VERÃO, TODO CUIDADO 
É POUCO PARA EVITAR 

AFOGAMENTOS EM PISCINAS, 
PRAIAS, REPRESAS E LAGOS

risco!



O 
s afogamentos são a 
segunda causa de mor-
te e a sétima de hospi-
talização por motivos 

acidentais entre crianças de até 
14 anos de idade no Brasil. Da-
dos de 2018 da Sociedade Bra-
sileira de Salvamento Aquáti-
co  (Sobrasa) indicam que as 
piscinas são responsáveis por 
53% de todos os óbitos por 
afogamento na faixa etária de 1 
a 9 anos, e a maioria acontece 
nas residências. O problema 
também é comum em outros 
países e, nos Estados Unidos, o 
afogamento é a principal causa 
de morte não intencional em 
crianças de 1 a 4 anos. ▶
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MATÉRIA DE CAPA

A situação é tão séria que um 
projeto de lei que regulamenta ações 
para prevenir acidentes em piscinas 
no Brasil aguarda aprovação na Câ-
mara dos Deputados. O PL 71/2014, 
de autoria do deputado federal Má-
rio Heringer (PDT/MG), disciplina 
a prevenção de acidentes em pisci-
nas no território nacional, de� ne 
responsabilidades pelo cuidado com 
a integridade física dos usuários, es-
tabelece informações e medidas de 
segurança obrigatórias a serem ado-
tadas em todas as piscinas no terri-
tório nacional, e impõe penalidades 
pelo descumprimento das regras. 

As principais características do 
afogamento doméstico são a rapidez 
com que acontecem e o fato de ser 
um acidente totalmente silencioso. 

Após cair na piscina, a criança leva, 
em média, dois minutos para perder 
a consciência, e depois de quatro 
minutos podem ocorrer danos irre-
versíveis ao cérebro. Isso ocorre pela 
própria anatomia infantil, uma vez 
que crianças de até 4 anos de idade 
possuem a cabeça mais pesada que 
o corpo e não têm força su� ciente 
para reagir rapidamente. Assim, po-
dem se afogar até mesmo em reci-
pientes com apenas 2,5cm de água, 
seja banheira, pia, vaso sanitário 
ou balde. Os pais devem ensinar os 
� lhos que esses recipientes são pe-
rigosos e orientar a não correrem, 
empurrarem, pularem em outras 
crianças ou simularem que estão se 
afogando quando estiverem na pis-
cina, no lago, rio ou mar. 

Para que a piscina não se tor-

ne um pesadelo para a família, a 

primeira providência é torná-la 

inacessível às crianças sem super-

visão. Para isso, o espaço da pisci-

na deve ser cercado e ter portões 

de altura igual ou superior a 1,5m, 

com cadeado ou trava de seguran-

ça. Quando a piscina não estiver 

em uso, é imprescindível mantê-la 

coberta e, periodicamente, verifi -

car se a capa de proteção não apre-

senta rasgos ou cortes. Também é 

importante utilizar fi ltro de sucção 

aberto para evitar que os cabelos 

das crianças fi quem presos quan-

do estiverem mergulhando. Outra 

medida de segurança é a instala-

ção de sensores de movimento e 

alarmes na área da piscina. Embo-

ra não sejam capazes de eliminar 

completamente o risco de aciden-

tes, os alarmes serão úteis para 

despertar a atenção dos adultos.

PREVENÇÃO
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Atenção

 GERAL 

  Nunca deixe crianças sozinhas quando estiverem dentro ou próximas da água, nem 

por um segundo. Nessas situações, garanta que um adulto esteja supervisionando 

de forma ativa e constante;

  Ensine as crianças que nadar sozinhas e sem ninguém por perto é perigoso;

  O colete salva-vidas é o equipamento mais seguro para evitar afogamentos. Boias e 

outros equipamentos infl áveis passam uma falsa segurança, pois podem estourar ou 

virar a qualquer momento;

  Tenha um telefone próximo à área de lazer e o número do atendimento de emergência 

sempre visível (SAMU: 192; Corpo de Bombeiros: 193);

  Muitos casos de afogamentos acontecem com pessoas que acham que sabem nadar. 

Não superestime a habilidade de crianças e adolescentes na água;

  Crianças devem aprender a nadar com instrutores qualifi cados ou em escolas de 

natação especializadas. Se os pais ou responsáveis não sabem nadar, devem 

aprender também.

 ÁGUAS 
 NATURAIS

  Tenha certeza de que as crianças estão nadando em áreas seguras de rios, lagos, 

praias e represas;

  Ensine as crianças a respeitarem as placas de proibição nas praias e os guarda- vidas, 

além de verifi carem as condições das águas abertas.

 AMBIENTE 
 DOMÉSTICO 

  Depois do uso, mantenha baldes, bacias, banheiras e piscinas infantis vazios, virados 

para baixo e fora do alcance das crianças;

  Deixe a porta do banheiro e da lavanderia fechada ou trancada por fora e mantenha 

a tampa do vaso sanitário sempre fechada (se possível, lacrada com um dispositivo 

de segurança);

  Mantenha cisternas, tonéis, poços e outros reservatórios domésticos sempre 

trancados.

Fonte: Criança Segura (https://criancasegura.org.br/)

 AMBIENTE 
 DOMÉSTICO 

Atenção

 GERAL 
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MERCADO

PISCINEIRO
 Profissão



A GENCO®, empresa funda-

da em 1973 e especializada na 

fabricação de produtos para o 

tratamento de águas em geral, 

oferece um curso básico para o 

tratamento de água de piscinas 

residenciais. O objetivo é garantir 

uma experiência prazerosa entre 

o consumidor e sua piscina. Para 

isso, contribui ativamente para 

a orientação de piscineiros por 

meio de conteúdo atualizado 

e ministrado por profi ssionais 

competentes. Os cursos po-

dem ser presenciais ou on-line, 

e é possível assistir aos vídeos 

pela internet. Mais informações 

pelo http://www.genco.com.br/ 

curso-on-line. 
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T
odas as vezes que alguém se deparar com a 
água límpida e azul de uma linda piscina deve 
lembrar que, por trás daquela aparência sau-
dável, pode estar o trabalho de um pro� ssional 

capacitado. Para ser um piscineiro é necessário ir mui-
to além de realizar a limpeza da água e das bordas, ou 
ajustar o pH da água e do cloro. O pro� ssional espe-
cializado em cuidados com piscinas deve dominar as 
técnicas de tratamento e de manuseio dos produtos, 
assim como conhecer materiais e equipamentos para, 
assim, garantir a segurança e a saúde dos banhistas.

 Um piscineiro capacitado também precisa estar 
familiarizado com os termos técnicos que envolvem 
o tratamento químico de uma piscina, como dureza 
cálcica, teor do cloro da água, alcalinidade e pH, entre 
outros. Além disso, cada fase de tratamento da água 
deve ser mensurada e ajustada por meio de apare-
lhos, estojos de testes e demais insumos próprios para 
essa tarefa. O piscineiro capacitado também utiliza as 
quantidades corretas dos produtos, trazendo econo-
mia e segurança ao contratante. 

Ser um piscineiro é uma forma de empreender. 
Hoje, esses pro� ssionais podem formalizar seu tra-
balho e emitir notas � scais cadastrando-se como Mi-
croempreendedor Individual (MEI). Assim, poderão 
obter um CNPJ e garantir seus direitos previden-
ciários. A� nal, é por meio do trabalho dos piscinei-
ros que a proliferação de bactérias responsáveis por 
doenças graves em piscinas é evitada, e essa área de 
lazer em casas, condomínios e clubes pode estar sem-
pre pronta para ser usada com segurança por crian-
ças, adultos e idosos. 

 A ATIVIDADE VAI MUITO ALÉM DA 
LIMPEZA DIÁRIA DA PISCINA EM 
RESIDÊNCIAS E CONDOMÍNIOS

TREINAMENTO
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MOMENTO PET

 Leishmaniose:
CADA VEZ MAIS PRÓXIMA DOS
CENTROS URBANOS

A 
té bem pouco tempo, a 
leishmaniose era uma doen-
ça cuja incidência ocorria 
majoritariamente nas áreas 

rurais. No entanto, as grandes mu-
danças no meio ambiente estão fa-
zendo com que o perigo se aproxime 
cada vez mais dos centros urbanos. 
Segundo especialistas, desmatamen-
tos e outras alterações no meio am-
biente contribuem para que haja o 
deslocamento do inseto transmissor. 
Assim, mesmo quem vive nas gran-
des metrópoles precisa � car atento 
às situações que favorecem o surgi-
mento do agente de transmissão. A 
enfermidade se apresenta em dois 
tipos:  leishmaniose tegumentar e 
leishmaniose visceral. A doença exi-
ge atenção, cuidado e um tratamento 
rigoroso. Caso contrário, pode levar 
à morte. A Revista  Pool-Life entre-
vistou o professor Daniel Kahitani, 
médico infectologista e professor 
do curso de Medicina da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná 
 (PUC-PR), campus Londrina, para 
explicar o que é, como se transmite e 
qual é o tratamento mais e� caz con-
tra a leishmaniose.

O que é a leishmaniose?
É uma doença infecciosa causada por diferentes es-
pécies de protozoários do gênero Leishmania. No 
Paraná, a doença é causada pela L. braziliensis. 
A transmissão ocorre pela picada do � ebotomíneo 
(mosquito-palha) infectado, na maioria das vezes 
por exposição a locais de mata silvestre. Não é con-
tagiosa e não é transmissível entre seres humanos.

Qual é o tipo mais perigoso?
A leishmaniose visceral humana, uma doença sistê-
mica que, quando não tratada, pode levar à morte. 
Já a leishmaniose tegumentar caracteriza-se por fe-
ridas na pele que se localizam com maior frequência 
nas partes descobertas do corpo. Tardiamente, po-
dem surgir feridas nas mucosas do nariz, da boca e 
da garganta. 

Animais domésticos transmitem leishmaniose?
Não há transmissão, mas podem se tornar reserva-
tórios da doença quando infectados. No caso de ani-
mais domésticos, o cão é o mais afetado e o mais im-
portante hospedeiro do parasita. No ciclo da doença, 
fígado, baço e medula óssea do animal são atacados 
e, por isso, torna-se fatal.

Como é feito o diagnóstico e o tratamento da 
doença?
Todo caso suspeito é investigado com exames de so-
rologia ou biópsia da lesão para con� rmar o diag-Ad
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 A DOENÇA ACOMETE 
O SER HUMANO E 

DIVERSAS ESPÉCIES 
DE ANIMAIS 

SILVESTRES E 
DOMÉSTICOS

 A DOENÇA ACOMETE 
O SER HUMANO E 

DIVERSAS ESPÉCIES 
DE ANIMAIS 

SILVESTRES E 
DOMÉSTICOS

nóstico. O tratamento é realizado com 
antimoniato de meglumina por via 
endovenosa, disponibilizado pelo Sis-
tema Único de Saúde (SUS). Com o 
tratamento adequado, o prognóstico é 
muito bom, com cura na grande maioria 
dos casos.

Quais são as principais medidas preventi-
vas para evitar a leishmaniose?
As medidas de proteção individual incluem 
utilização de mosquiteiros de malha � na, te-
las em portas e janelas das residências, uso 
de repelentes, vestimentas de manga com-
prida e calça quando o indivíduo estiver 
exposto a ambientes onde haja a presença do 
vetor (inseto), assim como evitar a exposição 
nos horários de crepúsculo e à noite. Além disso, 
é importante realizar limpeza de quintais, terrenos 
e abrigos de animais domésticos, evitando acúmu-
lo de material orgânico; realizar poda de árvo-
res com o intuito de reduzir o sombreamento 
excessivo e a umidade do solo; embalar o 
lixo dando destino adequado e realizar 
atividade educativa sobre a doença. 
Sugere-se uma faixa de segurança de 
400 a 500 metros entre as residências 
e a mata. Na dúvida ou suspeita da 
doença, a orientação é procurar um 
médico especializado de con� ança. 
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PISCINAS PELO MUNDO

Qualidade
Água sempre cristalina.

Economia
Baixo custo de cloração. Utiliza somente sal e eletricidade como 
matéria-prima. (PISCINA SALINIZADA).

Automático

Ecológico 
Mais seguro para pessoas e meio ambiente: dispensa manuseio, 
transporte e armazenagem de cloro.

Sustentável
Reutiliza a matéria-prima (sal).  A ação da cloração/oxidação 
regenera o sal.

Conveniente
Fácil instalação e utilização.

Qualidade
Água sempre cristalina.

Economia
Baixo custo de cloração. Utiliza somente sal e eletricidade como 
matéria-prima. (PISCINA SALINIZADA).

Automático

Ecológico 
Mais seguro para pessoas e meio ambiente: dispensa manuseio, 
transporte e armazenagem de cloro.

Sustentável
Reutiliza a matéria-prima (sal).  A ação da cloração/oxidação 
regenera o sal.

Conveniente
Fácil instalação e utilização.

www.geradordecloro.com.br

SÉRIE TITAN - MODELO R
Modelo R-10

Produção: 10g cloro/hora
Modelo R-20)

Produção: 20g cloro/hora

SÉRIE TITAN - MODELO I
Modelo I-35

Produção: 35 g cloro/hora
Modelo I-50

Produção: 50 g cloro/hora

SÉRIE TB
Modelo TB-60

Produção: 15 g cloro/hora
Modelo TB-120

Produção: 30 g cloro/hora  
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PISCINAS PELO BRASIL E MUNDO

FasanoFasano
RIO DE JANEIRO

O
Rio de Janeiro continua lindo e também um dos destinos 
mais procurados por turistas do Brasil e do mundo. E não 
poderia ser diferente! Tudo o que envolve a Cidade Maravi-
lhosa é cercado por um clima de alegria, festa e paisagens de 

tirar o fôlego. O encanto carioca ganha ainda mais glamour quando 
observado de uma das piscinas mais bonitas do planeta, no Hotel 
Fasano Rio de Janeiro. Localizado na icônica praia de Ipanema, o 
hotel presta uma homenagem à idade de ouro da Bossa Nova.

A piscina está localizada no 8º andar e é exclusiva para hóspedes. 
A borda in� nita se debruça sobre a praia, permitindo que ângu-
los exclusivos das paisagens mais belas do Rio de Janeiro, como o 
Arpoador, o Morro Dois Irmãos e o Corcovado, sejam apreciados 
pelos turistas. Essa combinação de experiências e sentidos fazem 
da piscina do Fasano Rio um cenário obrigatório para quem deseja 
conforto, beleza e lembranças inesquecíveis. 
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gorduras, oleosidades e
contaminantes  orgânicos

formação de cloraminasformação de cloraminas

o desempenho do cloro
e o brilho da água

o desempenho do cloro
e o brilho da água

Oxidante sem cloro para 
piscinas residenciais, 

coletivas e SPAS.

Oxidante sem cloro para 
piscinas residenciais, 

coletivas e SPAS.
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22ª Feira Internacional de Piscinas, Spas, Lazer e Wellness - 2019
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NOVIDADES

 GENCO MOSTROU 
DOIS PRODUTOS 
FUNDAMENTAIS 

NA FEIRA 
INTERNACIONAL 

DE PISCINAS, 
SPAS, LAZER E 

WELLNESS

A
Genco Química participou da 22ª edição da Ex-
polazer com novidades para os cuidados com a 
piscina. Pensando no bem-estar dos usuários, 
mas também em simpli� car a manutenção das 

piscinas, a empresa lançou a atualização de dois de seus 
principais produtos: a embalagem do cloro em tabletes 
GENCO® Tabletes Múltipla Ação 3 em 1 e a embalagem 
do algicida sem cobre GENPOOL®.

O cloro em tabletes GENCO® Tabletes Múltipla Ação 3 
em 1 ganhou uma nova embalagem de 800g. O pote com 
tampa permite o acondicionamento adequado do produ-
to e garante segurança contra vazamentos e contamina-
ções no ambiente. O algicida sem cobre GENPOOL®, pri-
meiro produto da empresa – lançado em 1973 – também 
está com nova embalagem, mas permanece com a mesma 
e� cácia que faz com que seja bem-sucedido no tratamen-
to dos mais diversos tipos de piscina.

 Os geradores de cloro, recursos automatizados que as-
seguram a limpeza da água com economia na manuten-
ção, também foram apresentados na Expolazer. O desta-

que é o modelo TB-120, campeão de vendas da empresa. 
O gerador de cloro GENCO® TB-120 utiliza o processo 
de eletrólise para produzir cloro na própria tubulação 
de retorno, a partir do sal comum adicionado à água da 
 piscina. 

O produto possui um processo de autolimpeza ácida 
das placas da célula eletrolítica, o que reduz consideravel-
mente a necessidade de intervenção. Além disso, pratica-
mente não afeta o pH da água e é mais seguro no manu-
seio. Com isso, o sistema garante proteção aos usuários e 
economia nos cuidados com a piscina.  

PALESTRA
O químico da GENCO®, David Roca (foto), ministrou 

palestra sobre cloros estabilizados na Expolazer, realizada 
em agosto no Expo Center Norte, em São Paulo. “O tema 
é importante para que proprietários e piscineiros enten-
dam como a incidência dos raios solares possui in� uência 
na decomposição do cloro, o que pode deixar a piscina 
desprotegida”, acentua . 

PARA SIMPLIFICAR OS 
CUIDADOS COM A PISCINA
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Cálculo da quantidade exata de 
produtos para tratar a água.

Datas de cursos gratuitos de 
tratamento de água de piscina.

Mais dúvidas? Esclarecimentos no 
aplicativo.

Onde encontrar produtos para tratar  
sua piscina próximo da sua residência.

APLICATIVO GENCO®

Baixe agora:
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