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Expediente

primavera já chegou ao Hemisfério 
Sul – mais precisamente às 16h21 
do dia 22 de setembro – e, com a 
nova estação, chegam também os 

dias mais longos e ensolarados, que convidam ao 
lazer ao ar livre. 

A partir deste período do ano, as piscinas e os 
parques aquáticos começam a ser reabertos para 
que crianças, adultos e idosos aproveitem todas 
as vantagens das atividades na água – da diver-
são aos exercícios físicos de baixo impacto. 

Para que esses ambientes estejam em perfeitas 
condições de uso, é fundamental que os respon-
sáveis pela limpeza e pelo tratamento estejam 
atentos, pois o fim do inverno pode trazer chuva e 
impurezas à água. Nesta edição, temos matérias 
ilustradas sobre tratamento e manutenção que 
visam ajudar os tratadores nesta tarefa. 

Além disso, um engenheiro químico especiali-
zado em piscinas dá informações importantes 
sobre a segurança nesses ambientes, para que os 
usuários – em especial as crianças e os adolescen-
tes – passem uma temporada de lazer sem riscos. 

E por falar em riscos, o calor também é propício 
às micoses e às arboviroses, como dengue, zica 
e chikungunya. Para evitar o contágio dessas e 
de outras doenças, a prevenção é fundamental.  
Boa leitura e uma feliz e saudável estação do sol!
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A 32ª edição dos Jogos Olímpicos, reali-
zada em Tóquio, teve competições em 
33 modalidades e reuniu mais de 11 
mil atletas. A delegação brasileira foi 
composta de 302 atletas, distribuí dos 

por 35 modalidades. Destes, 49 disputaram os esportes 
aquáticos, que incluem natação artística, natação, saltos 
ornamentais, canoagem, remo, surfe e vela. A natação 
teve 37 eventos divididos igualmente em masculinos, fe-
mininos e um misto (revezamento 4x100m medley).

Além disso, duas novas provas foram incluídas no 
programa olímpico: 800 metros livre masculino e 1.500 
metros livre feminino. A Federação Internacional de 
Natação (FINA) também aumentou o número total de 
vagas por país para 28. O Brasil foi representado por 26 
atletas na natação – a maior delegação da modalidade 
enviada a uma edição dos Jogos fora do País. Nas demais 
modalidades aquáticas, quatro atletas participaram dos 
saltos ornamentais; cinco da canoagem; um do remo; 
quatro do surf e 13 da vela.

O Brasil conquistou 21 medalhas nos Jogos Olímpicos 

recorde em Tóquio 
BRASIL BATE 
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Fernando Scheffer: primeira medalha 
do Brasil na natação: bronze nos 200m

Bruno Fratus conquistou a medalha de 
bronze na natação nos 50m livre

O primeiro ouro dos esportes aquáticos 
veio com o surf de Ítalo Ferreira

Martine Grael e Kahena Kunze 
ganharam ouro na vela

Ana Marcela Cunha, medalha de 
ouro na maratona aquática

2020: sete de ouro, seis de prata e oito de bronze, com a 
melhor campanha brasileira na história das  Olimpíadas. 
O País ficou em 12º lugar no quadro geral de medalhas, 
que também é a melhor posição já alcançada em partici-
pações olímpicas.

PARALIMPÍADAS 
A natação é a segunda modalidade que mais deu 

medalhas ao Brasil nas Paralimpíadas até hoje. Nos Jo-
gos Paralímpicos de Tóquio, 259 atletas representaram 
o Brasil, a maior missão nacional paralímpica em um 
evento fora do País, com participação em 20 modalida-
des (os jogos contemplam 22). A natação foi a segunda 
modalidade com o maior número de representantes: 35. 
Além disso, sete atletas disputaram a canoagem e oito 
o remo. Os Jogos Paralímpicos de Tóquio tiveram 540 
eventos em 22 modalidades, com aproximadamente 4,4 
mil atletas. Os brasileiros conquistaram 72 medalhas no 
total, com recorde de ouros: 22. O atletismo conquis-
tou 28 medalhas e a natação obteve 23, com o melhor 
desempenho da história: 8 ouros, 9 pratas e 11 bronzes. 
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Brasil levou 
536 atletas aos 
Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos
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 A natação nos Jogos Olímpicos é disputada desde a edição de 1896, sediada na 
 Grécia, a primeira Olimpíada da Era Moderna. 

 A partir das Olimpíadas de 1912, na Suécia, as competições foram abertas para as 
mulheres. 

 No Brasil, o primeiro campeonato de natação foi promovido em 1898, no Rio de 
Janeiro.

 A primeira medalha do Brasil na natação olímpica foi em Helsinque 1952, quando 
Tetsuo Okamoto ganhou o bronze nos 1.500m livre.

 Maria Emma Hulga Lenk Ziegler foi a primeira brasileira a estabelecer um recorde 
mundial na natação e é a única nadadora do Brasil no hall da fama da modalidade. 

 As piscinas fechadas, exclusivas para competições de natação, só começaram a 
ser utilizadas entre 1930 e 1940, por determinação da Federação Internacional de 
 Natação (FINA).

 A prática que deu origem aos saltos ornamentais está registrada em murais pinta-
dos há mais de 4 mil anos.

 A primeira competição de saltos ornamentais no Brasil foi no Rio de Janeiro, em 1913. 
 O nado sincronizado surgiu nas Olimpíadas de Los Angeles, em 1984. 
 A paulista Poliana Okimoto foi a primeira brasileira a conquistar uma medalha na 

maratona aquática nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016.
 Daniel Dias é o principal atleta paraolímpico da natação brasileira na atualidade. Fo
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medalha de ouro na canoagem
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C om o início da primavera no Hemisfé-
rio Sul, em 22 de setembro, os dias co-
meçam a ser mais longos e a tempera-
tura vai subindo gradativamente até a 
chegada do verão, em dezembro, com 

seus dias ensolarados. E é justamente na primavera que 
as piscinas começam a ser usadas novamente, por pes-
soas de todas as idades. Para que esse ambiente de lazer 
esteja pronto para as estações mais quentes, é imprescin-
dível garantir o bom e correto tratamento o tempo todo, 
mantendo a água limpa, balanceada e saudável. Desta 
forma, será possível garantir a saúde e o bem-estar dos 
frequentadores, além de preservar os equipamentos e as 
superfícies com os quais a água entra em contato.

O primeiro passo para a limpeza é verificar se o filtro 
está em boas condições de uso, avaliar se o nível de areia 
está correto e se a motobomba, o aspirador, as manguei-
ras e o cesto pré-filtro estão em boas condições. Se não 
estiverem satisfatórios deverão ser consertados ou subs-
tituídos, uma vez que o bom funcionamento do siste-
ma hidráulico é imprescindível para a boa qualidade da 
água. Confira o passo a passo da limpeza e aproveite as 
estações do sol!

correto para aproveitar a  
estação mais quente do ano 
TRATAMENTO

A alta temporada está chegando e, para usufruir de 
dias mais felizes, nada melhor do que desfrutar de 
uma piscina de água cristalina, saudável e segura

LIMPEZA FÍSICA

Caso a piscina apresente grande quantidade de detritos, como 
folhas e fuligens, lembre-se de removê-las manualmente an-
tes de colocar qualquer equipamento em funcionamento, pois 
podem causar o entupimento das tubulações. 

EQUILÍBRIO FÍSICO-QUÍMICO

Esta etapa tem como objetivo manter a água em condições 
que garantam a melhor eficiência dos produtos utilizados no 
tratamento, e um balanceamento que impeça sua agressivida-
de em equipamentos e preserve os banhistas de irritações na 
pele ou nos olhos.

CONTROLE O PH

Analise o pH da água com o Estojo de Testes GENCO®  
CL/pH. Caso o resultado da análise indique que o pH está abaixo 
de 7,2, utilize o pH+ MAIS® Líquido GENCO® ou pH+  Barrilha 
 GENCO® para elevá-lo. Se o pH estiver acima de 7,8, utilize o  
pH- MENOS® Líquido GENCO® para baixá-lo. É essencial que 
o pH permaneça sempre entre 7,4 e 7,6, pois só assim haverá 
preservação dos equipamentos contra a corrosão, eficiência da 
desinfecção com o cloro e conforto dos banhistas. 
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CONTROLE A ALCALINIDADE TOTAL

Para saber em qual faixa está situada a  alcalinidade 
total da água da piscina utilize o Estojo de Testes 
 GENCO® AT e corrija para a faixa recomendada com pH 
 CERTO®  Alcalinizante GENCO® sempre que estiver abai-
xo da faixa recomendada, ou com pH- MENOS® Líquido 
GENCO® sempre que estiver acima, conforme o produto 
utilizado para clorar a água diariamente. O controle da 
alca linidade total da água é importante, pois evita que o 
pH varie constantemente. 

OXIDAÇÃO DE CHOQUE

Em todo início e reinício de 
tratamento deve ser feita a 
oxidação de choque com  
Super  Tratamento Sema-
nal  Oxigenco GENCO®, 
para eliminar os contami-
nantes orgânicos que se 
acumularam ao longo do 
tempo. 

POOL-TRAT Cloro Granulado GENCO®: a alcalinidade deve ser 
mantida na faixa de 80ppm a 100ppm (partes por milhão). 

GENCLOR® Cloro Granulado Estabilizado  GENCO® ou GENCO® 
L.E Cloro Múltipla Ação "3 em 1": a alcalinidade deve ser manti-
da na faixa de 100ppm a 120ppm.

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

CONTROLE A DUREZA CÁLCICA

Analise a dureza cálcica com Estojo 
de Testes GENCO® DC. A dureza cál-
cica deve ser ajustada para a faixa de 
200ppm a 400ppm para evitar que a 
água se torne corrosiva aos equipa-
mentos ou que deposite sobre eles o 
excesso de cálcio. Caso o parâmetro 
esteja baixo, utilize GENCÁLCIO® 
para aumentá-lo.
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CLARIFICAÇÃO

Tendo em vista a clarificação, o processo de filtração é 
muito importante para obter uma água clara e trans-
parente. Mesmo assim, o resultado não estará garanti-
do, porque o tratador pode se deparar com pequenas 
sujidades que atravessam o filtro e retornam para a 
piscina. Para auxiliar no processo de filtração utili-
ze o  GENFLOC®   Clarificante e Auxiliar de Filtração  
GENCO®, que tem como finalidade aglomerar as partículas de 
sujeira para que o filtro possa retê-las, aumentando a eficiência 
da filtração e, consequentemente, promovendo uma água mais 
cristalina. Também é indicado utilizar, após a oxidação de choque, 
uma dosagem de 3ml a 6ml para cada 1.000 litros de GENFLOC® 
Clarificante e Auxiliar de Filtração GENCO®. A filtração deve 
ser colocada em funcionamento por 6 a 8 horas seguidas. O pró-
ximo passo é aspirar a piscina e fazer a retrolavagem do filtro.  

MANUTENÇÃO DE ROTINA

Após a piscina estar devidamente tratada para uso, é funda-
mental seguir alguns cuidados para manter a água sempre 
limpa e saudável. 

Diariamente
 Faça o processo de filtração pelo tempo necessário para que a 

água permaneça límpida. Quando não houver recomendação 
específica pode-se considerar que, no verão, uma piscina resi-
dencial geralmente deve ser filtrada por 4 a 6 horas diárias. Já as 
piscinas de uso coletivo precisam ser filtradas por pelo menos 12 
horas diárias.

 Analise o residual de cloro e o pH com Estojo de Testes GENCO® Cl/pH.
 Adicione cloro na dosagem necessária para que esse residual de 

2ppm e 4ppm seja mantido. 

Semanalmente
 Analise a alcalinidade total com Estojo de Testes GENCO® AT.
 Utilize GENFLOC Clarificante e Auxiliar de Filtração GENCO® para au-

xiliar o processo de filtração e clarificação da água, seguindo as 
instruções da embalagem. 

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

 Na alta temporada, a oxidação de choque com Super  Tratamento 
Semanal Oxigenco GENCO® deve ser repetida semanalmente ou 
sempre que a água estiver com cheiro de cloro, apresentar colora-
ções estranhas ou ausência de brilho após chuvas intensas. 

Mensalmente
 Analise a dureza cálcica com Estojo de Testes GENCO® DC.
 Se houver dificuldade em manter o residual de cloro na faixa re-

comendada, utilize GENPOOL® Algicida sem cobre GENCO® para eli-
minar e evitar o aparecimento de algas.

DESINFECÇÃO

Processo biológico aplicado à água com finalidade de eliminar 
os microrganismos que possam estar presentes e são capazes 

de transmitir doenças. Para fazer o tratamento de de-
sinfecção, adicione o cloro de preferência na dosagem 
necessária para que esse residual de cloro seja mantido 

sempre na faixa entre 2ppm e 4ppm, e analise diaria-
mente com Estojo de Testes GENCO® CL/pH. Para 

piscinas descobertas, a utilização de cloro estabili-
zado é altamente recomendada, uma vez que possui proteção 
contra raios UV, o que ajuda a manter o residual de cloro por mais 
tempo na água.

A resposta é sim! O coronavírus possui uma capa de gordura protetora e a 
desinfecção da água com cloro remove essa capa e elimina o vírus. A concentra-
ção de cloro livre recomendada na água da piscina é de 2ppm a 4ppm o tempo 
todo. A água não é um ambiente propício para o vírus, portanto, a chance de 
contaminação dentro da piscina é baixa. Porém, há cuidados que devem ser 
mantidos:
1. Disponibilize álcool gel nas proximidades da piscina, mas, lembre-se que 

lavar as mãos com água e sabão é mais importante;

2. Não aceite aglomerações. Mantenha o distanciamento também na piscina;

3. Mantenha o uso de máscara no ambiente em torno da piscina – nunca den-
tro da água;

4. Mantenha os cuidados recomendados de higiene;

5. Higienize objetos utilizados na piscina, como óculos, touca, pranchinha, 
toalhas ou brinquedos. Não disponibilize materiais para uso coletivo;

6. Se estiver doente, fique em casa e se afaste de outras pessoas.

A PISCINA É SEGURA EM TEMPOS DE PANDEMIA?
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Para ter a piscina sempre em condições ideais de uso, 
muitos acreditam que basta controlar somente o residual 
de cloro e o pH da água. Contudo, algumas situações ad-
versas podem causar o descontrole desses parâmetros, 
especialmente o pH, que pode se alterar com a chuva 
ácida, pelo uso da piscina ou até mesmo pela adição de 
produtos químicos. Assim, para que o pH não sofra va-
riações bruscas e � que mais estável a essas interferências 
externas, basta ajustar a alcalinidade total da água.

Alcalinidade total é a soma das concentrações dos di-
versos sais dissolvidos na água que reagem com ácidos, 
neutralizando-os, e com isso impedem o abaixamento 

repentino do pH. Águas com baixa alcalinidade têm seu 
pH alterado bruscamente com a adição de algum pro-
duto químico ácido, mesmo em pequena dosagem, ou 
até pela água de chuvas (geralmente ácida). A falta de 
alcalinidade faz com que a água se torne agressiva e pro-
voque corrosão de elementos minerais, como cimento, 
juntas de azulejos, metais e outros. Águas com alcalini-
dade alta têm grande resistência ao abaixamento do pH. 
A faixa de alcalinidade ideal para águas de piscina varia 
de 80ppm a 120ppm, conforme o produto desinfetante 
utilizado e os tipos de materiais em contato com a água 
(ver � gura 1). 

É  extremamente importante medir e controlar este parâmetro 
semanalmente com Estojo de Testes GENCO® – AT, Estojo de 
Testes  GENCO® “3 em 1” – OT e Fita Teste “4 em 1” GENCO®.

Como medir a alcalinidade

de manter a alcalinidade 
total da piscina ajustada

A IMPORTÂNCIA
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semanalmente com Estojo de Testes GENCO® – AT, Estojo de 
Testes  GENCO® “3 em 1” – OT e Fita Teste “4 em 1” GENCO®.

Como medir a alcalinidade

de manter a alcalinidade 
total da piscina ajustada

A IMPORTÂNCIA

En
va

to
 el

em
en

ts/
Sir

ap
ho

l

13PRIMAVERA/VERÃO 2021 • Revista da Piscina

PISCINA & TRATAMENTO

Influência da alcalinidade 
no tratamento de piscinas

Para aumentar a  alcalinidade 

total, recomendamos a utili-

za  ção do pH CERTO® Granu-
lado Alcalinizante GENCO® 
e, para redução, a utilização 

de pH- MENOS® Líquido 
 GENCO®, seguindo as instru-

ções da embalagem. No dia 

seguinte à correção, refazer o 

teste de alcalinidade total.

Como corrigir 
a alcalinidade

A alcalinidade recomendada é 
diferente para cada tipo de cloro

TIPO DE CLORO UTILIZADO 
NA DESINFECÇÃO

FAIXA IDEAL DE 
ALCALINIDADE

100 a 120ppm

100 a 120ppm

100 a 120ppm

100 a 120ppm

80 a 100ppm

GENCLOR® Cloro Granulado 
Estabilizado GENCO®

GENCO® L.E. Cloro Granulado 
Múltipla Ação "3 em 1"

GENCLOR® Tabletes 
Múltipla Ação "3 em 1"

POOL-TRAT® Cloro 
Granulado GENCO®

GENCLOR® T-200 Tabletes 
Cloro Estabilizado

Alcalinidade correta = Efeito tampão
Evita oscilações bruscas no pH da água

Antes da 
chuva

pH inicial

Alcalinidade total 
(ppm)

7.7
20

7.3
20

Piscina 1 Após chuva
pH = 5.0

Antes da 
chuva

pH inicial

Alcalinidade total 
(ppm)

7.7
90

7.6
90

Após chuva
pH = 5.0Piscina 2

figura 1
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A International SPA 
Association classi-
fica os spas como 
locais dedicados 
ao bem-estar geral 

por meio de uma variedade de serviços 
profissionais que incentivam a renova-
ção da mente, do corpo e do espírito. A 
palavra spa (do latim sanitas per aquas 
ou saúde através da água) tem origem 
no nome da cidade belga de Spa na 
qual, no século 14, foi descoberta uma 
fonte termal com poderes curativos. 
Entretanto, o banho em águas termais 

a água de spas (hot tubs)
COMO TRATAR

A desinfecção 
pelo cloro 
com residuais 
ligeiramente 
mais altos  
é necessária 
para garantir 
maior grau de 
proteção aos 
usuários

com fins terapêuticos remonta à An-
tiguidade, e teria sido o médico grego 
Asclepíades (124 a.C.), que trabalhava 
em Roma, quem introduziu a hidro-
terapia, tanto para fins terapêuticos 
quanto preventivos. Como a água é 
a base desses espaços de terapia e re-
laxamento, é fundamental que esteja 
limpa, saudável e cristalina e, para isso, 
é necessário saber diferenciar o que é 
mito e o que é verdade em relação ao 
tratamento da água nesses ambientes.

Em primeiro lugar, vale ressal-
tar que o tratamento da água de spas 

piscina & tratamento
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(hot tubs) deve ser exatamente o mesmo utilizado para 
tratamento de águas de piscina, uma vez que a finalida-
de é sempre preservar a qualidade da água e a saúde dos 
usuários e das superfícies que entram em contato com 
essa água. A diferença é que, nos spas, a desinfecção 
pelo cloro com residuais ligeiramente mais altos é ne-
cessária para garantir maior grau de proteção aos usuá-
rios, uma vez que o volume de água por usuário em 
um spa é muitas vezes maior do que em uma piscina. 
A oxidação também deve ser mais frequente, porque 
a temperatura da água é bem mais elevada nesses am-
bientes terapêuticos, o que provoca maior sudorese nos 
usuários e, portanto, maior fonte de poluição  orgânica.

A troca total da água em spas residenciais deve ser 
feita, de preferência, a cada 5-6 meses nos locais  pouco 
utilizados; de 3 a 4 meses naqueles de médio uso e 
mensalmente nos spas de uso mais frequente e inten-
sivo. Para isso, é necessário eliminar os sólidos totais 
que se acumularam pelo uso de produtos químicos do 
tratamento. Isso porque, os subprodutos – quando 
em alta concentração – afetam a eficiência da de-
sinfecção e o equilíbrio físico-químico da água. 
O pH, a alcalinidade total e o equilíbrio físi-
co-químico estão intimamente relacionados e 
garantem ausência de agressividade da água às 
superfícies submersas e, se desequilibrados, po-
dem provocar deposição de dureza cálcica sobre as 
mesmas causando danos, especialmente nos sistemas 
de aquecimento. 

Os Estados 
Unidos têm a 

indústria de spas mais 
desenvolvida, tanto em 
números de spas como 
em termos de receita.

O mercado de spa 
no mundo está 
projetado para 

atingir US$ 145,75 
bilhões em 2025.

O mercado de  
spa nas Américas  
foi avaliado em  

US$ 21,76 bilhões em 
2012 e está projetado 
para aumentar para 
US$ 42,02 bilhões  

até 2025.

CURIOSIDADES

PASSO A PASSO DA LIMPEZA!

 Desinfecção, com manutenção de residual constante na 
faixa de 3ppm a 5ppm de cloro ou outro desinfetante 
permitido pela legislação sanitária;

 Oxidação frequente para eliminar resíduos orgânicos 
que interferem na desinfecção e causam odores 
desagradáveis;

 Controle do pH na faixa de 7,2 a 7,8;

 Controle da alcalinidade total (100ppm a 120ppm) para 

evitar alterações bruscas no pH;

 Controle do equilíbrio físico-químico para evitar 

incrustações ou corrosão das superfícies submersas;

 Controle dos sólidos totais dissolvidos pela troca 
 frequente da água.

A indústria global de spas 
é estimada em US$ 250 

bilhões em termos de volume 
de negócios (Global SPA 
Economy Report, 2007),  
com mais de 50 mil spas  

ao redor do mundo.
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Devido à maior frequência de 
chuvas, o verão é o período mais 
propício para a  proliferação do mos-
quito  Aedes aegypti e, consequen-
te  mente, de maior risco para as 
arbo viroses como dengue, zica e 
chikungunya. No entanto, a reco-
mendação do Ministério da Saúde é 
manter todos os cuidados possíveis 
para prevenir os focos desse mos-
quito em qualquer época do ano. 
Por ser considerado um mosquito 
doméstico, o Aedes aegypti vive per-
to dos seres humanos e a melhor for-
ma de evitar o contato é a  prevenção. 

O mosquito tem hábitos diurnos 
e apenas a fêmea se alimenta, basi-
camente, de sangue humano para se 
reproduzir em água parada – limpa 
ou suja. Por esse motivo, a população 
deve trabalhar para a eliminação dos 
focos de  Aedes aegypti mantendo a 
higiene e a limpeza nas residências 
e nos quintais, e eliminando com-

pletamente os recipientes com água 
parada, que são ambientes propícios 
para a procriação (veja quadro). 

A dengue é uma doença febril que 
pode ser leve ou grave, com ou sem 
sintomas. Normalmente, a primeira 
manifestação é a febre alta (39°C a 
40°C) de início abrupto, que dura de 
dois a sete dias,  acompanhada de dor 
de cabeça, dores no corpo e nas arti-
culações, prostração, fraqueza, dor 
atrás dos olhos, erupção e  coceira 
na pele. Também costumam ocorrer 
perda de peso, náuseas e vômitos e, 
em alguns casos, manchas verme-
lhas na pele. A forma grave inclui 
dor abdominal intensa e contínua, 
vômitos persistentes e sangramento 
de mucosas. 

A chikungunya começa com fe-
bre, dor de cabeça, mal-estar, dores 
pelo corpo e dor nas juntas (joelhos, 
cotovelos, tornozelos). Além disso, 
podem ocorrer manchas  vermelhas 

ou bolhas pelo corpo. O quadro agu-
do dura até 15 dias e, em geral, desa-
parece espontaneamente.  Algumas 
pessoas podem desenvolver quadro 
pós-agudo e crônico, com dores nas 
juntas que duram meses ou anos.

A zica apresenta risco superior a 
outras arboviroses para o desenvol-
vimento de complicações neurológi-
cas, como encefalites, síndrome de 
Guillain Barré e outras. Uma das 
principais complicações é a micro-
cefalia nos bebês, se atingir mu-
lheres grávidas. A doença começa 
com manchas vermelhas no corpo 
e olhos verme lhos, e pode provocar 
febre baixa e dores no corpo e nas 
juntas, de pequena intensidade. Ao 
apresentar sintomas dessas e de ou-
tras doenças, é importante procurar 
um serviço de saúde para orienta-
ções. Todo o tratamento para as ar-
boviroses é oferecido gratuitamente 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

TODA ATENÇÃO 
para evitar as arboviroses

 Mantenha bem tampados tonéis, caixas e barris de água;
 Lave semanalmente, com água e sabão, tanques usados para 

armazenar água;
 Mantenha caixas d’água bem fechadas;
 Remova galhos e folhas de calhas;
 Não deixe água acumulada sobre lajes;
 Coloque areia nos pratos de vasos até a borda ou lave uma 

vez por semana;
 Troque a água das plantas aquáticas uma vez por semana;
 Coloque lixos em sacos plásticos e lixeiras fechadas;

 Mantenha garrafas de vidro e latinhas de boca para baixo;
 Acondicione pneus em locais cobertos;
 Faça sempre manutenção de piscinas;
 Tampe todos os ralos;
 Coloque areia ou cimento em cacos de vidro nos muros;
 Não deixe água acumulada em folhas secas e tampinhas;
 Mantenha os vasos sanitários externos fechados e verifique 

as condições semanalmente;
 Limpe sempre a bandeja do ar condicionado;
 Não deixe sacos plásticos e lixo no quintal.

COMO MANTER O MOSQUITO BEM LONGE!

Fonte: https://antigo.saude.gov.br/saude-de-a-z/combate-ao-aedes

piscina & saúde
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E studos científicos 
indicam que cerca 
de 1,5 mi lhão de 
espécies de fungos 
habitam o  planeta 

Terra. Aproximadamente 200 mil 
desses microrganismos já foram 
identificados e, destes, apenas 200 
são patogênicos. Dentre esses seres 
microscópicos existem as  leveduras 
e os bolores, geralmente  utilizados 
na culinária e estudados na medi-
cina. Mas os fungos também são 
capazes de produzir alergias respi-
ratórias, podem ser tóxicos ou 
venenosos e causar doenças em 
plantas, nos animais e em seres hu-
manos, como frieiras e candidíase, 
entre outras. Como os fungos que 
causam as  micoses  vivem e se re-
produzem melhor em ambiente 

de prevenir as micoses
VERÃO É TEMPO

O período mais quente do ano é propício para 
a proliferação de fungos, microrganismos 
responsáveis por causar esses problemas 
que afetam pele, região genital, pés, unhas e 
couro cabeludo de pessoas de todas as idades

quente e úmido – como é o caso das 
regiões tropicais e subtropicais, in-
cluindo o Brasil –, esses problemas 
se intensificam nos meses de verão. 

É preciso ter muita atenção e 
cuidado, especialmente ao frequen-
tar ambientes coletivos e, caso sur-
ja algum sinal de micose, procurar 
imediatamente um dermatologista 
para evitar que se espalhe. As  mi-
coses  mais comuns que afetam a 
pele são pitiríase versicolor, conhe-
ci da popularmente como ‘pano 
 branco’; dermatofitose,  conhe ci da 
como ‘impinge’; candidía se e es po  -
ro  tricose (leia mais na página 20). 
Os locais afetados são variados. A 
pitiríase versicolor, por exemplo, é 
mais comum no tronco e na parte 
superior dos braços; a candidíase 
atinge mais as dobras da pele e a re-

gião genital; e a dermatofitose aco-
mete qualquer região da pele, dos 
pelos e das unhas. 

A médica dermatologista Rosa-
ne Orofino, coordenadora do De-
partamento de Micologia da Socie-
dade Brasileira de Dermatologia 
(SBD), lembra que qualquer pes-
soa está sujeita a desenvolver  mi-
cose, dependendo da integridade 
da pele, do grau de exposição, da 
 quantidade de fungos inoculada 
na pele e da frequência com que é 
exposta ao microrganismo. “No en-
tanto, os indivíduos debilitados por 
doenças ou medicamentos imunos-
supressores estão mais propensos 
às enfermidades infecciosas, sejam 
causadas por vírus, bactérias ou 
fungos”, acrescenta. 

Ambientes coletivos são fator 



19    PRIMAVERA/VERÃO 2021 • Revista da Piscina

importante na transmissão inter-
hu mana, que também ocorre no 
ambiente doméstico e em áreas de 
uso comum. Por exemplo, os der-
matófitos que causam  micoses  nas 
unhas (onicomicose), nos pés (pé de 
atleta, frieira), no corpo (impinge) e 
no couro cabeludo sobrevivem nas 
escamas da pele ou nos pelos pa-
rasitados por anos e são invisíveis. 
Por isso, essas micoses podem ser 
transmitidas em lava-pés de pisci-
nas, vestiários de clubes, tatames de 
academias, pisos frios – em especial 
banheiros – ou por meio de pentes, 
escovas, bonés, bichos de pelúcia 
e outros objetos capazes de absor-
ver, reter e transportar organismos 
contagiantes ou infecciosos de um 
indivíduo a outro (fômites). “Ani-
mais domésticos, como cães e gatos, 

também podem transmitir esse tipo 
de micose”, alerta a médica.

Determinadas micoses são con-
ta giosas, como a  dermatofitose, por 
exemplo, e podem ser adquiridas 
na natureza, por meio de animais 
ou no contágio inter-huma no.   
“Outras, como a pitiríase  versicolor, 
não são transmitidas de pessoa para 
pessoa porque o fungo vive nor-
malmente na pele e prolifera apenas 
quando encontra condições favorá-
veis no próprio indivíduo. Portan-
to, não são contagiosas”, acentua a 
dermatologista. Algumas micoses, 
como a esporotricose, podem ser 
transmitidas da natureza para o 
ser humano através de trauma com 
vegetação, ou do animal para o ser 
humano – chamada de transmissão 
zoonótica.

Em geral, o tratamento da 

água das piscinas é suficiente 

para evitar a transmissão de 

fungos causadores de micoses. 

Mas a médica Rosane Orofino 

lembra que o problema está 

nas áreas circunjacentes 

frequentadas pelos usuários. 

“Sempre que possível, deve-se 

utilizar chinelo de borracha 

nos locais de uso comum para 

evitar o contato direto com 

as escamas contaminadas. 

Além disso, é recomendado 

usar desinfetantes nos pisos 

frios de uso coletivo, vestir 

roupas adequadas ao clima e, 

ao praticar esportes, preferir 

roupas que não vedem a 

transpiração”, orienta. 

CUIDADOS  
NA PISCINA
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TIPOS 
MAIS 

COMUNS

 Candidíase: costuma afetar as mucosas e 

causar vermelhidão, dor, ardência, coceira e 

corrimento ou secreção branca, semelhante 

ao leite talhado. Pode aparecer nos órgãos 

genitais das mulheres e dos homens, mas 

também na boca e garganta, causando 

desconforto e dor ou dificuldade para engolir.

 Dermatofitose (conhecida também 
como tinhas): caracterizada por manchas 

avermelhadas com borda elevada e coceira. 

 Quando acomete o pé costuma ser  chamada 

de pé-de-atleta.

 Micose de unha (onicomicose): a unha fica 
amarelada e, muitas vezes, mais espessa. 
Quando inflama, fica dolorida e pode 

prejudicar a deambulação (ato de andar).

 Pitiríase versicolor (pano branco):  
apresenta manchas brancas e acastanhadas 
que podem aparecer no tronco e descamar. 
Raramente coça.

Não utilize calçados fechados sem 

meias ou de outra pessoa. 

Lave as meias a cada uso. 

Não permaneça com roupas mo-

lhadas, enxugue as dobras cutâ-

neas e use roupas adequadas à 

estação para evitar a recorrência da 

candidíase ou dermatofitose.  

Seque e troque de roupa imediata-

mente após sair da piscina para evi-

tar umidade e maceração da pele. 

Evite usar escovas, pentes ou  bonés 

de outra pessoa.

Indivíduos com pele ou couro ca-

beludo seborreico não devem usar 

hidratantes oleosos. 

Consulte o veterinário se seu ani-

mal doméstico apresentar qual-

quer alteração na pele ou no pelo.

FIQUE LONGE 
DO RISCO!
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Como identificar a micose em dife
rentes partes do corpo?

Manchas róseas ou avermelhadas que des-

camam e aumentam na periferia em dire-

ção à pele sadia (centrifugamente) podem 

ser dermatofitose do corpo (impinge). Entre 

os dedos dos pés tem aspecto esbranquiça-

do, macerado e, na região da planta do pé, 

pode ser avermelhada ou esbranquiçada 

e ainda ter a forma de pequenas bolhas 

(vesículas). O principal sintoma é a coceira 

intensa e persistente. Quando afeta o couro 

cabeludo parece uma lesão com descama-

ção. As unhas podem ter cor amarelada ou 

acastanhada e descolam, com formação de 

uma massa de restos celulares embaixo.

A pitiríase versicolor pode surgir como man-

chas esbranquiçadas ou acastanhadas, ra-

ramente róseas, e tem uma descamação 

muito característica, fina, parecendo fari-

nha, sendo assintomática na maioria das 

vezes. Os locais mais comuns são a parte 

superior do tronco e dos braços, face e cou-

ro cabeludo, mas pode estar presente em 

qualquer parte do corpo, exceto nas regiões 

da palma da mão e planta do pé. É comum 

surgir mais de uma vez ao ano.

A candidíase da pele é avermelhada, desca-

ma e é mais úmida no centro, com aspecto 

macerado. Acomete mais as grandes do-

bras da pele como axilas, virilhas, debaixo 

das mamas e nas dobras do abdome de 

pessoas obesas, sobretudo os diabéticos 

tipo 2. Também afeta as unhas, mais co-

mum nas dobras das mesmas, conhecida 

como ‘panarício’. No recém-nascido ou nos 

adultos com imunidade baixa causa o ‘sapi-

nho’ na boca. As espécies de Candida tam-

bém podem causar doenças nos órgãos, 

podendo até chegar à sepse e morte.

Já a esporotricose começa como um caroço 

que abre e vira úlcera. Pode ‘caminhar’ pelo 

trajeto linfático como um cordão com caro-

ços (linfangite). Muitas vezes, está associa-

da ao contato, à mordedura ou arranhadu-

ra do gato. Às vezes, atinge as articulações 

e, nas pessoas com menor imunidade, pode 

lesar órgãos como pulmões e cérebro.

Como evitar que a micose volte com 
frequência?

A micose pode ser recorrente ou recidivante. 

Em geral, hábitos comportamentais e de 

higiene adequados podem ser suficientes 

para evitar a recidiva, como ocorre na pi-

tiríase versicolor, porque o fungo depende 

de gordura para sua sobrevivência. Con-

sequentemente, diminuir a oleosidade da 

pele e a transpiração excessiva pode contro-

lar a recorrência das lesões.

Quais são os tratamentos considera
dos mais  eficazes?

Antifúngicos tópicos ou por via oral, medi-

camentos que diminuem transpiração ou 

oleosidade excessivas. Consulte sempre um 

dermatologista para avaliar, orientar e tra-

tar adequadamente o seu problema.

Bicho geográfico também é um tipo 
de micose? 

Não. O bicho geográfico é causado por um 

verme eliminado nas fezes de animais, so-

bretudo cães e gatos. Penetra na pele atra-

vés do contato direto com areia ou terra que 

contêm o verme. O tratamento pode ser 

com pomadas ou por via oral, dependendo 

da extensão da doença. O especialista pode 

avaliar melhor o tipo de tratamento a ser 

prescrito.

Quais cuidados são essenciais para 
evitar que a micose surja e agrave?

Medidas sociais, comportamentais e de hi-

giene, tanto do indivíduo quanto dos locais 

em que vai frequentar. Sempre que surgir 

uma lesão na pele, no pelo ou na unha, 

aconselha-se procurar o dermatologista, 

especialista habilitado para diagnosticar, 

tratar e aconselhar a prevenção de novos 

surtos ou o agravamento da micose.

FALA
DOUTORA!

A médica dermatologista 
Rosane Orofino responde 
às dúvidas de leitores e 
dá mais dicas de como 
prevenir as recidivas e tratar 
corretamente as micoses
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O engenheiro químico Nilson Maierá  
é autor de livro que aborda piscinas 

D 
ados de 2020 
da Associação 
Nacional das 
Empresas e de 
Profis sionais 

de Piscinas (ANAPP) indicam que 
o Brasil ocupa o segundo lugar em 
número de piscinas no mundo – 
com mais de 2,8 milhões de uni-
dades –, atrás apenas dos Estados 
Unidos. Para que sejam adequa-
damente construídas e instaladas 
no Brasil e no exterior, as piscinas 
devem seguir várias leis e normas 
que são válidas para espaços resi-
denciais e comerciais. 

Entre as normas  estão as NBR 
9.819/1987 e NBR 10.339/2018 da 
Associação Brasileira de  Normas 
Técnicas (ABNT), que  classificam 
as piscinas de acordo com  critérios 
que envolvem uso (pública, pri-
vada, coletiva) e finali dade (des-
portivas, recreativas, infantis ou 
es pe ciais), dentre outros. Indepen-
dentemente da classificação, todo 
esse universo aquático de esporte 
e diversão precisa ser devidamen-
te planejado para que seja um am-
biente seguro para usuários de to-
das as idades.

O engenheiro químico espe cia-

O ambiente de lazer mais querido da 
maioria das crianças, de adolescentes e 
adultos deve seguir as regras e normas 
para que seja totalmente seguro

lizado em piscinas Nilson  Maierá 
– autor do livro Piscinas Litro a 
Litro (que está na terceira  edição) 
– explica que entre as regras estão 
pisos antiderrapantes no deque 
e na piscina, marcação de pro-
fundidades nas bordas, escadas 
para entrada e saída dos usuários, 
cantos arredondados sempre que 
possível e telefones de emergência 
para o caso de acidentes. “A ABNT 
tem se preocupado bastante com a 
segu rança em piscinas, mas suas 
normas são direcionadas como 
reco mendação e cabem as leis 
municipais, estaduais ou federais 
para a efetiva atuação na segu-
rança em piscinas. Certamente, 
a NBR 10.339/2018 vai servir de 
base para futuras leis”, acrescenta. 

Uma das causas mais frequen-
tes de acidentes em piscinas são os 
ralos de fundo. Depois de vários 
problemas provocados por esses 
componentes, como afogamentos 
e lesões corporais, os ralos ganha-
ram mais atenção tanto no exterior 
quanto no Brasil. “A ABNT, atra-
vés da NBR 10.339/2018, se preo-
cupou muito em evitar aciden tes 
em ralos de fundo e hoje, no Bra-
sil, há várias empresas fabricando 

ralos de fundo com excelente qua-
lidade, denominados de anti-apri-
sionamento ou anti-hair”, afirma. 

O engenheiro acentua que, 
apesar de não haver leis  específicas 
no Brasil para este componente 
presente em todas as piscinas, ar-
quitetos, projetistas e construtores 
devem usar o bom senso para evi-
tar acidentes. Além disso, os usuá-
rios – em especial as crianças – de-
vem ser orientados a tomar muito 
cuidado com os ralos. No livro, o 
engenheiro descreve em detalhes 
os tipos de ralos e de acidentes, as-
sim como os sistemas de seguran-
ça existentes.
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Afogamentos ainda preocupam
Apesar de todas as campanhas 

de conscientização, os afogamen-
tos em piscinas continuam entre as 
maiores causas de mortes acidentais 
de crianças de 1 a 5 anos no Brasil e 
em várias partes do mundo. O afo-
gamento nesta idade pode ocorrer, 
inclusive, em baldes e bacias, por 
isso, é fundamental que os adultos 
responsáveis por crianças pequenas 
tenham conhecimento da dinâmica 
desse tipo de acidente: se ficar sub-
mersa por apenas dois minutos a 
criança já poderá perder a consciên-
cia e, após quatro minutos embaixo 
da água, podem ocorrer danos irre-
versíveis ao cérebro. 

O engenheiro Nilson Maierá 
acrescenta que, para cada afogamen-

TODO CUIDADO PARA EVITAR TRAUMAS FÍSICOS

Entre crianças mais velhas e adolescentes, o risco mais 

importante nos ambientes aquáticos envolve quedas e le-

sões traumáticas que podem provocar desde contusões, 

escoriações e hematomas até fraturas, traumatismo cra-

niano e lesões em órgãos internos. Estatísticas indicam 

que apenas 25% deste tipo de acidente ocorrem em pisci-

nas – 75% acontecem em rios, lagos e no mar – e, destes, 

90% é resultado de queda ou mergulho na borda. “Se-

gundo estatísticas, 90% das vítimas de lesão medular por 

mergulho têm entre 10 e 25 anos”, lamenta o engenheiro 

Nilson Maierá. Dados do Instituto de Ortopedia e Trauma-

tologia da Universidade de São Paulo (IOT-USP) indicam 

que o mergulho em águas rasas é a quarta causa de lesão 

medular no Brasil, mas assume a segunda colocação no 

período de verão. 

Para diminuir esse risco nos ambientes residenciais, 

o projeto deve contemplar deques não escorregadios, 

piscina e deques sem protuberâncias, marcação de pro-

fundidade nas bordas e, principalmente, educação dos 

adolescentes quanto aos perigos. Nas piscinas comer-

ciais, a grande maioria com salva-vidas, o problema de 

acidentes traumáticos com adolescentes praticamente 

desaparece. “Correrias, brincadeiras perigosas, mergu-

lhos acrobáticos, salto de árvores e, às vezes, mergulhos 

em baixas profundidades estão entre as principais cau-

sas desses acidentes totalmente evitáveis. Além disso, 

piscina e bebida alcoólica não combinam, e o mesmo 

vale para o uso de drogas. Também é recomendável fazer 

uma pausa entre uma refeição e o uso da piscina”, orienta 

o engenheiro.

to, ocorrem sete ou mais ‘quase-afo-
gamentos’, muitos acompanhados 
de sequelas graves. Para evitar  essas 
tragédias, é fundamental que os 
adultos responsáveis mantenham 
uma supervisão constante e eficaz, 
mesmo para crianças que tenham 
algum conhecimento de natação. 
O uso de boias como auxiliar para 
crianças de baixa idade também 
não é recomendável. 

Muitas medidas paliativas po-
dem ajudar a evitar acidentes, como 
a instalação de cerca ao redor da pis-
cina e o uso de capas de segurança 
ou de alarmes. Para o especialista, as 
grades de proteção constituem a ma-
neira mais efetiva de proteção contra 
afogamentos. No entanto, para ser 

segura, a grade deve ter altura supe-
rior a 1,10m, vãos infe riores a 10cm 
para a criança não passar e portão 
de acesso à piscina com alarmes ou 
trancas que só possam ser acessadas 
por adultos. Os alarmes podem ser 
classificados em três tipos: de su-
perfície ou sub-superfície, de uso 
pessoal e de raios infravermelhos. 
“Se essa for a  opção, é necessário um 
projeto muito bem feito, e piscinas 
maiores ou em formatos diferencia-
dos exigem um número maior de 
alarmes. O inconveniente é que o 
espaço fica sujeito a alarmes falsos 
devido a ventos e tempestades e o 
acionamento leva alguns segundos, 
o que não é uma situação vantajosa”, 
ressalta o engenheiro.
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CHOQUE ELÉTRICO E RISCOS QUÍMICOS
A melhor maneira de evitar cho-

ques na água é seguir todas as normas 

quanto à segurança elétrica em pisci-

nas, com projetos e instalações desen-

volvidos por empresas conhecedoras 

dos potenciais perigos e uso de baixa 

tensão nos equipamentos fixos, como 

iluminação subaquática e disjuntores 

residuais. “Sempre que houver energia 

elétrica na piscina ou no seu entorno 

existe perigo de choque elétrico. Deve-

mos lembrar que os usuários estão com 

pouca roupa, descalços e, na maioria 

das vezes, molhados, condições favo-

ráveis a um choque elétrico”, adverte o 

engenheiro Nilson Maierá. 

Os produtos químicos para trata-

mento das piscinas também podem 

trazer alguns riscos para os usuários 

caso não sejam usados da maneira 

adequada, embora demandem mais 

cuidados por parte dos tratadores. “Mis-

turas de produtos químicos incompatí-

veis como, por exemplo, cloro líquido e 

ácido muriático, formam gás cloro que 

pode ter efeito devastador se chegar na 

piscina. Já presenciei este fenômeno”, 

alerta. Já nas piscinas cobertas, o efei-

to negativo nos usuários pode ser mais 

evidente devido à formação de triclora-

minas e trihalometanos, gerados devi-

do à presença de compostos orgânicos 

na água que passa pelo processo de 

cloração. 

Os trihalometanos, compostos 

for ma dos por um átomo de carbono, 

um de hidrogênio e três de halogênio 

(cloro, bromo, iodo), são considerados 

potencialmente carcinogênicos e sua 

presença na água deve ser evitada. Já 

as tricloraminas são produzidas como 

resíduo da reação entre os compostos 

de cloreto e nitrogênio. Se ficar concen-

trada em áreas com má ventilação, os 

usuários poderão ter irritação nos olhos 

e nas membranas mucosas, e a expo-

sição por longos períodos pode levar 

a sintomas de asma. “Deve-se sempre 

tomar cuidado com produtos formados 

na água que evaporam e vão para o am-

biente, especialmente em piscinas co-

bertas. Esses produtos químicos podem 

ocasionar problemas imediatos ou em 

longo prazo”, acrescenta o engenheiro.

Outra opção é o uso de um sensor semelhante 
a um relógio, que fica preso no pulso da criança de 
maneira que não possa retirar sozinha. Tão logo a 
 criança caia na água, o sensor envia um sinal para 
uma central e o alarme é disparado. “Uma central 
pode ser acionada por vários sensores colocados 
em várias crianças, o que constitui uma vantagem 
e é ideal para complexos aquáticos de hotéis”, su-
gere. Raios infravermelhos colocados em  volta da 
piscina – similares aos usados em museus para 
proteger obras de arte – também poderiam ser 
uma alternativa de segurança. Esses raios infra-
vermelhos ficam colocados em duas alturas dife-
rentes, sendo os mais baixos para proteger animais 
e os mais altos para proteger as crianças. Segundo 
o engenheiro Nilson Maierá, a grande vantagem 
deste tipo de alarme é seu acionamento antes de a 
criança cair na piscina. En
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feminino no tratamento
UM TOQUE

Capricho, atenção aos detalhes e a capacidade natural de 
cuidar são características que diferenciam as mulheres 
que escolheram o tratamento de piscinas como profissão. 
Mesmo que esse não fosse o sonho de carreira de cada 
uma delas, ao entrarem no mercado perceberam que 
poderiam obter sucesso devido a um nicho de clientes 
que prefere o toque feminino nos cuidados com a 
piscina. Desta forma, Carla Sabrina Pichutti Carvalho, 
Andreiane Monteiro Marangon e Ana Paula Batistela vêm 
conquistando seus espaços neste segmento que, até bem 
pouco tempo, era essencialmente masculino
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Técnica química no cuidado da piscina

Q uando resolveu mudar a carreira de 
técnica química para tratadora de 
piscinas, Carla Sabrina Pichutti Car-
valho, atualmente com 37 anos, tra-

balhava em uma empresa e cuidava de todos os clientes 
que instalavam os equipamentos com sistema de ozônio 
para tratamento da água. Como passou um período cui-
dando da piscina do dono da empresa, com ozônio, para 
aprender na prática, começou a pensar em tratar piscinas 
como profissão e decidiu seguir com essa carreira de for-
ma autônoma. “Quando trabalhava com ozônio ganhei 
muita experiência e foi maravilhoso ter trabalhado na 
empresa, porque conheci piscinas diferentes em vários 
locais do Brasil – até piscina de ondas. Também aprendi 
a identificar os diversos problemas que ocorrem na água”, 
relata.

Ao decidir atender clientes por conta própria, a mo-
radora de Araçatuba, no interior de São Paulo, chegou a 
ouvir comentários de desconfiança sobre a possibilidade 
de uma mulher tratar a piscina. “No começo, os clientes 
ficavam um pouco preocupados e faziam perguntas meio 
óbvias para verificar se eu realmente entendia do assunto. 
Geralmente, quando tem mulher nesta área são esposas 
dos tratadores, mas, como não era esse o meu caso, tive 
de provar que sabia o que estava fazendo”, conta. Hoje, 
11 anos depois de ter iniciado na carreira, Carla Sabrina 

se orgulha de ter mui-
tos clientes satisfeitos 
e de ter criado, com o 
marido José, a C&C 
Piscinas. 

Carla Sabrina tam-
bém faz  lives com pis-
cineiras de  vá rios luga-
res do Brasil – o grupo 
tem 55 partici pantes 
(cec.piscinas). Muitas 
de las começaram a de-
senvolver o  trabalho 
durante a pandemia de 
Covid-19, porque hou-
ve um grande aumento 
na procura por esse tipo de atividade. “Discutimos de 
tudo durante as nossas lives, pois a intenção é oferecer 
um espaço para as tratadoras contarem suas histórias, 
que são muito interessantes, ímpares. É uma conversa 
bem descontraída. Até falamos de produtos e tratamen-
tos, mas a ideia é que elas se apresentem para o mercado 
e também para desmistificar que mulher não dá conta de 
fazer tratamento de piscinas. Não é um trabalho pesado e 
a mulher pode fazer o que quiser. As meninas dão conta, 
com certeza!”, assegura. 

Carla Sabrina Pichutti Carvalho  
destaca a eficiência na atividade

Para Carla Sabrina, independentemente do gênero, para ser 
um bom profissional é fundamental ter tempo suficiente para 
fazer o trabalho e atender o cliente com eficiência. Além disso, é 
importante usar produtos de boa qualidade e ter bom conheci-
mento, fazer cursos ou ler muito sobre o assunto. “Meu marido 
é o melhor piscineiro que conheço. Ele tem muito cuidado com 
borda e escovação, gosta de fazer esse trabalho e costumamos 
estudar muito sobre o tema com livros como os dos engenhei-
ros Jorge Macedo e Nilson Maierá. O GENCLOR é meu produto 
predileto, mas também gosto muito do flutuador, que uso junto 
com o hipoclorito”, comenta. A tratadora acentua que, para fa-
zer tudo da forma correta em cada piscina, é necessário de 30 

minutos a uma hora, embora algumas demandem de 2h30 a 3h 
devido ao tamanho, como é o caso das piscinas de clubes. 

A empresa C&C Piscinas atende em torno de 40 clientes, a 
maioria da cidade de Araçatuba. Para Carla Sabrina, o profissio-
nal da área precisa lembrar que a quantidade de piscinas por 
semana também deve permitir ao tratador ter uma boa quali-
dade de vida e tempo para cuidar da saúde e da família. “É uma 
excelente opção de carreira e não me vejo fazendo outra coisa. 
Já recebi proposta para ser chefe de laboratório em uma mul-
tinacional, mas não aceitei. Com essa profissão, tenho dispo-
nibilidade de horário, boa remuneração e faço minha própria 
agenda”,  acentua. 

DEDICAR TEMPO É UM DOS SEGREDOS
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Primeira mulher na área no SESC São Paulo

Andreiane Monteiro Marangon acha que as 
mulheres são mais caprichosas nos detalhes 

M oradora da cidade de Birigui, no 
interior de São Paulo, Andreia-
ne Monteiro Marangon, de 35 
anos, foi a primeira mulher a 
ser aprovada em um concurso 

para tratador de piscina do Serviço Social do Comércio 
(SESC), em São Paulo, desde a inauguração da unidade 
Birigui, em 2017. Quando passou no concurso, o SESC 
sequer tinha uniforme feminino para a atividade, e até 
no curso desenvolvido para os novos tratadores das di-
ferentes unidades no Estado de São Paulo era a única re-
presentante feminina. “Ainda sou a única mulher na área 
em todo o SESC São Paulo, mas a intenção dos gestores 
é ter mais. Tomara que venham muitas outras”, afirma. 

Apesar de ter começado no SESC em 2017, Andreia-
ne iniciou nessa atividade profissional bem antes. Como 
sempre quis atuar como autônoma para facilitar a vida 
doméstica e ter mais tempo para se dedicar à família e 
à religião, pediu que a amiga Carla Sabrina ensinasse 
um pouco sobre tratamento de piscinas para começar 
na profissão. Para aperfeiçoar o trabalho, fez vários cur-
sos gratuitos pela internet e sempre leu muito sobre a 
área. “Comecei ajudando a Carla Sabrina por três meses 
para aprender o básico e, depois, ela me repassou quatro 
clientes. A partir daí, fui sendo indicada e cheguei a ter 
18 clientes fixos. Mas, quando entrei no SESC, tive de 
repassá-los para outros tratadores porque não é possível 
conciliar os horários”, relata. 

Como autônoma, a tratadora até tinha uma remune-
ração melhor, no entanto, o bom salário, a estabilidade e 
os benefícios que o SESC oferece foram alguns dos moti-
vos que a levaram a fazer essa opção de carreira. Na uni-
dade, Andreiane é responsável pelo tratamento químico 
e físico de quatro piscinas – uma semiolímpica, duas de 
biribol e uma infantil. “No setor de infraestrutura no 
qual trabalho sou a única mulher. Logo que cheguei, 
alguns até acharam que eu não iria dar conta, mas isso 
nunca me impediu de exercer a atividade. Hoje, todos 
já perceberam que sou uma profissional como qualquer 
outro”, acentua. 

CAPRICHO

Para Andreiane, as mulheres são mais 

caprichosas na limpeza de bordas, 

por exemplo, pelo fato de serem 

mais detalhistas, embora muitos 

homens sejam muito bons também. 

“A mulher limpa melhor as bordas 

porque está acostumada a lavar 

louça, e a maioria dos homens odeia 

limpar bordas e lavar louças!”, brinca. 

Habilidade, capricho e segurança 

são outros diferenciais para muitos 

clientes e, segundo a tratadora, 

favorecem as mulheres que escolhem 

essa profissão. 



29    PRIMAVERA/VERÃO 2021 • Revista da Piscina

Concorrência saudável em família

Ana Paula Batistela afirma que o  
importante é estar comprometido 

A  cidade de Marin-
gá, no interior do 
Paraná, tem mui-
tas  casas com pis-
cina, principal-

mente em condomínios fechados, 
o que garante aos profissionais que 
se dedicam ao tratamento um bom 
mercado de trabalho. Esse foi um 
dos motivos que levaram a ex-ven-
dedora Ana Paula Batistela, de 37 
anos, a se interessar pela atividade 
que o marido Jair exercia, e apren-
der a profissão. Em 2015, durante 
seu período de férias, começou a ir 
nos clientes do marido e percebeu 
que não era uma atividade muito 
difícil. Assim, decidiu sair da loja 
onde trabalhava e aprender sobre 
funcionamento de motores e trata-
mento da água. “O Jair me passou 
sete piscinas para tratar e, com isso, 
comecei a fazer uma clientela. Eu 
tinha muitas piscinas ruins no co-
meço, algumas com árvores antigas 
enormes por perto e muitas folhas 
na água, o que dava muito trabalho. 
Mas dei conta”, lembra. 

Naquele início, muitos clientes 

Mesmo antes de acompanhar o marido nos clientes, Ana 

Paula já começou a fazer cursos e participar de palestras sobre 

tratamento de piscinas, e segue se atualizando. “Nunca sabe-

mos tudo; os equipamentos mudam, os tratamentos mudam, 

há muitos produtos diferentes e temos de estar em constante 

aprendizado. Assisto muitas lives da GENCO e de outros fabrican-

tes, além de pesquisar sobre o assunto na internet”, acentua.  

Com conhecimento, também fica mais fácil explicar aos 

clientes sobre a importância de usar produtos de qualidade. 

A tratadora gosta de intercalar o cloro com dicloro e hipoclorito, 

e tenta ser proativa para o cliente entender essa dinâmica no tra-

tamento. No verão, usa outros tipos de produtos, como algicida 

para eliminar algas, clarificante para manter a água cristalina e 

pH estável para corrigir a alcalinidade. 

ficavam abismados ao ver uma mu-
lher cuidando da piscina, mas aca-
bavam gostando já de início. Para 
a tratadora, o fato de conseguir 
recuperar e manter em ordem al-
gumas piscinas consideradas ‘difí-
ceis’ encantava a clientela. Detalhes 
como bordas e capas impecavel-
mente limpas foram conquistando 
os clientes e aumentando a carteira. 
Oito anos depois, Ana Paula atende 
57 clientes e faz uma concorrência 
saudável ao marido Jair, que atende 
51 clientes em um negócio total-
mente separado. “De vez em quan-
do repasso alguma piscina para 
meu marido, porque confio muito 
no trabalho dele”, acrescenta. 

Ana Paula ressalta que as mu-
lheres exercem a atividade como 
qualquer profissional, porque o que 
importa é ser comprometido, mas 
acha que as tratadoras são mais 
per feccionistas e têm um olhar um 
pouco diferente para os detalhes. “É 
fundamental se comprometer com 
o cliente, trabalhar certo, ser ho-
nesto e cobrar um valor justo. Mas 
qualquer pessoa pode fazer”, asse-

gura. Graças à carreira, a tratadora 
consegue chegar em casa mais cedo 
e ter mais tempo para ficar com a 
filha de 10 anos, Diana, o que me-
lhorou a convivência em família e a 
qualidade de vida. 

APRENDIZADO DEVE SER CONTÍNUO
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cristalinas no centro
oeste do Brasil

PRAIA DE ÁGUAS

O controle e a operação da tecnologia 
Crystal Lagoons são feitos por telemetria, 
garantindo o monitoramento da 
qualidade da água em tempo real
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C om praia artificial privativa 
de 15 mil m2, lagoa cristalina 
de 20 mil m2 e uma vista ex-
clusiva para a Chapada dos 
Guimarães, o  condomínio 

residencial Brasil Beach Cuiabá – projeto que 
atualmente está sendo desenvolvido pela em-
presa BC Genera – está situado na região de 
clima mais agradável da capital do Estado do 
Mato Grosso, com temperaturas que podem 
ultrapassar 40oC. O projeto foi concebido para 
aliar lagoas cristalinas navegáveis e espaços de 
lazer deslumbrantes.

A areia da praia tem o formato de um cha-
péu de sol, e cada entorno da lagoa possui uma 
piscina adulto e infantil. Com três metros de 
profundidade na área central, a lagoa permite 
a prática de esportes náuticos não motoriza-
dos, como caiaque, windsurf, stand up paddle 
e pedalinho. 

O processo de tratamento de água da 
 Crystal Lagoons permite economia e sustenta-
bilidade, uma vez que o enchimento da lagoa 
ocorre uma única vez. Por se tratar de um sis-
tema fechado e sem perda de água no proces-
so de filtragem e circulação, consome propor-
cionalmente somente 2% da energia utilizada 
pelos métodos tradicionais de tratamento, e 
apenas 1% dos produtos químicos usados em 
piscinas comuns.

O controle e a operação do sistema de 
filtra gem são feitos por telemetria durante as 
24h do dia, permitindo e garantindo o mo-
nitoramento da qualidade da água em tem-
po real, com eficiência e baixo custo de ma-
nutenção. Cuiabá foi a primeira cidade do 
Brasil a receber a tecnologia internacional 
Crystal Lagoons, que já possui 300  projetos 
em 60 países. Mais informações pelo site  
www.brasilbeach.com.br.
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responde

   Utilização de filtros durante  
   aplicação do sulfato de alumínio 

Fátima – São Sebastião – SP.
“Gostaria de saber se, quando aplico sulfato de 
alumínio na piscina, preciso ligar a bomba no 
filtrar ou recircular.”

Após a adição de sulfato de alumínio + barrilha, reco-
mendamos ligar a motobomba na posição recircular para 
que os flocos formados se depositem no fundo da piscina 
mais rapidamente. Após a decantação da sujeira, aspire 
drenando a água para o esgoto. A filtração durante a apli-
cação do sulfato de alumínio não é recomendada porque, 
com o tempo, a areia do filtro pode empedrar, compro-
metendo a eficácia da filtração.

 Diferença entre 
 pH e alcalinidade 

Darlei – Uberlândia – MG.
“A princípio, não entendo muito bem sobre 
pH e alcalinidade. Qual é a  diferença?”

O pH é o número que expressa a concentração de 
íons de hidrogênio (H+) presentes em uma solução 
aquosa. Por este número podemos identificar se 
uma solução é ácida, básica ou neutra. Já alcalini-
dade é a soma das concentrações dos diversos sais 
dissolvidos na água que reagem com ácidos, neu-
tralizando-os. O pH e a alcalinidade são parâmetros 
 interdependentes, ou seja, baixa alcalinidade propi-
cia uma oscilação maior no pH. Além disso, a alcalini-
dade funciona como um tampão para o pH, evitando 
que sofra variações bruscas. Para mais informações 
leia a matéria ‘O que é alcalinidade’, publicada nas 
páginas 12 e 13 desta edição, e ‘pH - ilustre desco-
nhecido’, acessando o QR Code acima. 

 pH alto 

Arthur – São Paulo – SP.
“Estou com o pH da piscina alto, com 
parâmetro em 8,2. Qual 

produto devo utilizar?”
O pH para águas de piscinas 
deve estar na faixa ideal de 7,4 
a 7,6, pois valores acima podem 
reduzir a eficiência do cloro. Com 
isso, poderá causar irritações nos 
olhos dos usuários e a água pode 
apresentar turbidez. Como trata-
mento, indicamos o uso do pH- 
MENOS®  Líquido GENCO®.
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 Manchas causadas por folhas 

Thais – Guarulhos – SP.
“Minha piscina ficou fechada no in-
verno e, quando abri, encontrei man-
chas amareladas nas bordas e no fun-

do. Acho que foram folhas que ficaram lá por 
um bom tempo e não sei o que fazer ou qual 
produto devo utilizar.”
Frutas e folhas de árvores possuem pigmentos 
que, em contato com a fibra por muito tempo, 
podem manchar o revestimento. Alguns tipos 
de folhas possuem pigmentos à base de tani-
nos e, se não forem removidas rapidamente, 
podem provocar manchas amareladas ou mar-
rons sob o material depositado. Para eliminá-
las, é necessário fazer um teste com uma solu-
ção ácida sobre o local das manchas, conforme 
instrução abaixo. Em caso positivo, proceder o 
tratamento sobre as demais manchas.

Utilize pH- MENOS® Líquido GENCO® 
com auxílio de uma esponja e esfregue o 
local da mancha.

Com auxílio de um cano PVC e um funil 
feito com garrafa PET, acople uma espon-
ja no interior do funil e leve para a piscina. 
Dose o pH- MENOS® Líquido  GENCO® 

na outra extremidade do cano e esfregue a 
mancha. Utilize luvas e óculos de segurança 
para manusear o produto e evitar  respingos.

 Tempo de liberação para uso da piscina 

Antonio – Belo Horizonte – MG.
“Qual o tempo em que se deve introduzir o cloro 
em piscina de uso coletivo, antes de os banhistas 
entrarem na água?”

Recomendamos liberar a piscina para uso de banhistas 
após 30 minutos da adição do cloro e com a filtração em 
funcionamento para homogeneização do produto na água. 
Certifique-se de que o residual de cloro na água esteja na 

faixa recomendada de 2ppm a 4ppm 
ou conforme legislação aplicável (para 
piscinas públicas sujeitas à fiscalização 
sanitária).

1
2

 Utilização do cloro junto com o ionizador 

Silvana – Maceió – AL.
“Utilizo o ionizador de cobre para o tratamento da 
minha piscina. Preciso utilizar cloro?”

Sim, é necessário o uso do cloro, geralmente em torno de 
0,5ppm a 1ppm, para garantir o processo de desinfecção da 
água. Recomendamos que consulte o manual do fabrican-
te do ionizador de cobre para verificar o residual de cloro 
recomendado. Os ionizadores liberam íons à base de cobre 
que têm ação algicida na água da piscina. Para mais infor-
mações, sugerimos que acesse os QR Codes abaixo.
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