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1. INTRODUÇÃO 

As piscinas são tanques de água destinados ao atendimento de atividades de lazer e práticas 

esportivas humanas. Relacionada às atividades esportivas, as piscinas são utilizadas para  

práticas de: natação, polo aquático, saltos ornamentais, hidroginástica, mergulho entre outras. 

Entretanto as piscinas não se destinam apenas aos desportos, uma vez que é comum seu 

emprego para atividades meramente recreativas. De acordo com a NBR 9816 (ABNT, 1987), a 

piscina é um “conjunto de instalações destinadas às atividades aquáticas, compreendendo o 

tanque e demais componentes relacionados com o seu uso e funcionamento”. 

O entendimento do funcionamento dos diversos componentes hidráulicos, o conhecimento dos 

diferentes materiais e métodos construtivos, além das metodologias de concepção para o 

atendimento das práticas lazer e esportivas são essenciais para o uso seguro e operação 

adequada de uma piscina. Exemplo disso, são os variados materiais usados na produção de 

piscinas.  

Apesar de tão presente na sociedade brasileira, nota-se certa falta de conhecimento técnico dos 

profissionais projetistas e executores quanto aos critérios de concepção das piscinas no Brasil. 

É comum a concepção e a execução de sistemas sem adoção de critérios adequados para que o 

produto final opere corretamente e atenda o destino para o qual foi proposto. Esse quadro tem 

como consequência a produção de sistemas ineficazes que desperdiçam água e energia e geram 

custos tanto para o proprietário quanto para o meio ambiente. Tal situação evidencia a 

necessidade de melhores práticas de ensino, divulgação e aperfeiçoamento, focando no 

aprimoramento do conhecimento de profissionais envolvidos com a prática de concepção, 

ressaltando a clara necessidade de maior rigor técnico para obtenção de um produto durável e 

funcional com menor custo operacional. 

São diversos os meios que fornecem parâmetros para concepção de uma piscina, vão desde 

manuais de fornecedoras de equipamentos até normas brasileiras e diretrizes de Federações 

desportivas, que definem critérios e parâmetros para projeto e execução. Diante desta colcha de 

retalhos, as esparsas informações e instruções construtivas costumam ser ignoradas, resultando 

muitas vezes em sistemas finais de qualidade inferior à desejada. 
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1.1. OBJETIVOS 

Em face dessa realidade, este trabalho busca organizar parâmetros dispersos por normas e 

manuais, de maneira a criar um roteiro técnico para o auxílio à concepção e dimensionamento 

dos principais componentes de piscinas destinadas a recreação de públicos infantis e adultos, 

além de práticas esportivas, sendo: 

 Tamanho, profundidade, declividade de piso, demarcações de piso e parede; 

 Sistema de filtragem, recirculação e drenagem; 

 Sistema de aquecimento elétrico, solar e a gás; 

 Faixa de entorno e demarcações; 

 Vertedouros para piscina de borda infinita e seus componentes; 

 Dimensões mínimas necessárias de acordo com a utilização; 

 Revestimentos e sinalização. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo serão apresentadas as tipologias de piscinas, com base na NBR 9819 (ABNT, 

1987), os seus componentes formadores e metodologias de dimensionamento.  

2.1. TIPOLOGIAS DE PISCINAS 

De acordo com a NBR 9819 (ABNT, 1987), as piscinas são classificadas quanto ao seu uso: (1) 

públicas, (2) coletivas, de hospedaria, (3) residenciais coletivas e (4) residenciais privativas; 

assim como quanto a finalidade: (1) desportivas, (2) recreativas, (3) mistas, (4) infantis e (5) 

especiais. 

2.1.1. QUANTO AO USO 

As piscinas públicas são definidas como piscinas de centros comunitários destinados ao uso do 

público em geral. Estas piscinas são concebidas para serem uma opção de lazer acessível à toda 

comunidade NBR 9819 (ABNT, 1987). A Figura 2.1 apresenta três piscinas públicas em Paris, 

criadas como forma de incentivar a prática de natação entre os parisienses e turistas.  

As piscinas coletivas são definidas como piscinas de uso destinado exclusivamente aos 

associados de uma entidade, tais como clubes, escolas e afins NBR 9819 (ABNT, 1987). A 

Figura 2.2 retrata uma piscina coletiva do Clube Ferreira Pacheco em Goiânia-GO.  

As piscinas residenciais coletivas são definidas como piscinas destinadas ao uso permanente de 

determinados membros, tais como em condomínios, asilos, sanatórios e afins NBR 9819 

(ABNT, 1987). A Figura 2.3 exibe a piscina de um condomínio residencial, destinada ao 

usufruto dos condôminos.  

Por fim as piscinas residenciais privativas são definidas com piscinas destinadas ao uso 

unifamiliar. A Figura 2.4 apresenta uma piscina privativa. 
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Figura 2.1 – Piscina Pública em Paris 

 

Figura 2.2 – Piscina Coletiva em Goiás 

 

 
Fonte: La Revista (2018). 

 

 
Fonte: Sesigo (2018). 

 

Figura 2.3 – Piscina Residencial Coletiva 

 

Figura 2.4 – Piscina residencial privativa 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2018). 

 

 
Fonte: Cenazero (2018). 

 

 

2.1.2. QUANTO A FINALIDADE 

As piscinas desportivas são concebidas principalmente para competição, desta maneira devem 

estar de acordo com o estabelecido pelas entidades esportivas pertinentes, tais como a 

Federação Internacional de Natação (FINA). A Figura 2.5 retrata uma piscina olímpica 

destinada a prática de natação. 

As piscinas recreativas são destinadas a recreação e à prática esportiva, mas inadequada para 

competições desportivas. É a finalidade mais comuns entre as piscinas residenciais privativas e 

residenciais coletivas.  

As piscinas mistas possuem áreas específicas destinadas à recreação e à prática esportiva. 

http://www.larevista.com.mx/internacional/paris-estrena-balneario-en-el-sena-por-primera-vez-en-casi-un-siglo-15138
https://www.sesigo.org.br/sesi/site/Institucional.do?vo.codigo=139&v=1
https://cenazero.com.br/itens/casa-moderna-com-piscina-e-jardim


15 
 

As piscinas infantis são têm como objetivo atender o público infantil com segurança. A sua 

característica mais marcante é o limite de profundidade, que não deve superar 60 cm. A Figura 

2.6 exibe uma piscina de uso infantil onde é possível notar a pequena profundidade adotada.  

Por fim as piscinas especiais são definidas como as piscinas de fins específicos que não a 

recreação ou o desporto. 

Figura 2.5 – Piscina Olímpica 

 

Figura 2.6 – Piscina Infantil 

 

  
Fonte: Yesswim (2016). 

 

 

 
Fonte: Clubepandia (2018). 

2.2. ASPECTOS CONSTRUTIVOS 

A execução da piscina pode ser realizada mediante diversos meios e materiais, cada um dotado 

de certas peculiaridades construtivas, tais como: (1) piscinas de concreto com revestimento de 

azulejo ou pastilha, (2) piscina de vinil e (3) piscinas de fibra. 

2.2.1. PISCINA DE CONCRETO ARMADO 

As principais vantagens da piscina de concreto são: (1) grande resistência mecânica, (2) elevada 

durabilidade, (3) versatilidade uma vez que são possíveis os mais diversos formatos e (4) 

flexibilidade estética na escolha dos azulejos. 

As principais desvantagens da piscina de concreto são: (1) preço elevado, (2) possibilidade de 

acumulo de sujeira nas reentrâncias dos azulejos e (3) onerosa manutenção em caso de 

http://yesswim.com.br/blog/olimpiadas/rio-2016/as-imagens-mais-recentes-do-estadio-olimpico-aquatico/
http://www.clubepandia.com.br/atividades/ver/piscinainfantil
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patologias na impermeabilização. A Figura 2.7 apresenta o esquema estrutural de uma piscina 

de concreto armado. 

Figura 2.7 – Piscina de concreto armado 

            
Fonte: Campestre piscinas (2013) e Arquitetura sem mistério (2013). 

2.2.2. PISCINA DE VINIL 

Piscinas de vinil devem ter os cantos arredondados para melhor instalação do bolsão de vinil. 

Tal instalação se faz possível mediante o uso de um aspirador responsável por remover o ar 

intermediário entre a base de estrutural e o vinil. A Figura 2.8 retrata a planta esquematizada de 

uma piscina em vinil.  

As principais vantagens da piscina de vinil são: (1) instalação rápida, (2) fácil manutenção uma 

vez que trincas e vazamentos são passiveis de concerto com a piscina cheia, (3) fácil limpeza 

uma vez que a superfície lisa do vinil não apresenta locais de acumulação de sujeira, (4) 

dispensa impermeabilização já que o próprio vinil funciona como agente impermeabilizante.  

As principais desvantagens da piscina de vinil são: (1) estética sujeita ao excesso de cloro, o 

qual pode fazer com que o material perca a coloração original e (2) fragilidade uma vez que o 

material pode ser facilmente danificado por objetos pontiagudos. 

 

 

 

http://campestrepiscinas.blogspot.com/2013/07/piscina-de-concreto-armado-passo-passo.html
http://arquiteturasemmisterio.blogspot.com/2013/02/como-construir-uma-piscina.html
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Figura 2.8 – Piscina de vinil 

 
                                    Fonte: Hometeka (2015) e Campestrepiscinas (2013) 

2.2.3. PISCINA DE FIBRA DE VIDRO 

Faz necessário a execução de contrapiso de concreto magro e camada de areia nivelada. Além 

disso são necessárias paredes de contenção e o preenchimento lateral deve ser feito de acordo 

com a elevação do nível d’água.  

As principais vantagens da piscina de fibra de vidro são: (1) preço, (2) durabilidade, (3) 

velocidade de montagem, (4) facilidade de limpeza uma vez que a superfície lisa não propícia 

o acumulo de sujeira e (5) resistência a vazamentos. 

As principais desvantagens da piscina de fibra de vidro são: (1) menor versatilidade. A Figura 

2.9 traz uma piscina de fibra de vidro. 

Figura 2.9 – Piscina de fibra de vidro 

     

Fonte: Patrimoniando (2014) e Passione Piscinas (2018) 

2.3. CRITÉRIOS E PARÂMETROS DE CONCEPÇÃO 

https://www.hometeka.com.br/produto/concreto-fibra-de-vidro-ou-vinil-descubra-o-tipo-ideal-de-piscina/
http://campestrepiscinas.blogspot.com/2013/05/e-possivel-trocar-o-vinil-por-azulejo.html
http://www.patrimoniando.com.br/tipos-de-piscina-para-sua-casa/
http://passionepiscinas.com.br/blogpassionepiscinas/veja-30-modelos-e-dicas-para-decorar-sua-area-de-lazer/piscina-de-fibra-de-vidro/
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Neste item serão apresentados os principais aspectos de concepção e dimensionamento 

presentes nas normas brasileiras e na Federação Internacional de Natação (FINA).  

2.3.1. NORMAS BRASILEIRAS  

As normas que definem os critérios para a concepção de piscinas são: NBR 9816 (ABNT, 

1987), NBR 9818 (ABNT, 1987), NBR 9819 (ABNT, 1987) e NBR 10339 (ABNT, 1987) que 

estabelecem desde terminologias para os componentes da piscina até os parâmetros de 

dimensionamento do sistema.  

2.3.1.1. AFASTAMENTO DA DIVISA 

De acordo com a NBR 9818 (ABNT, 1987), as paredes do tanque devem ter afastamento 

mínimo de 1,8 metro dos limites da propriedade. 

2.3.1.2. ÁREA DE SUPERFÍCIE POR BANHISTA  

Para a determinação da área mínima de superfície de água em uma piscina, deve-se obedecer 

aos critérios apresentados na Tabela 2.1, retirada da NBR 9818 (ABNT, 1987). 

Tabela 2.1 - Área mínima 

 
Fonte: NBR 9818 (ABNT, 1987) 

O dimensionamento depende da profundidade da piscina, o critério correlaciona o valor de 1,5 

metros de água como profundidade de referência com a área circundante e a área da superfície 

de água.  
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A população de uma piscina coletiva de um edifício multifamiliar pode ser obtida pela 

população do edifício ou pela frequência de utilização. A frequência de utilização é igual a terça 

parte da população do edifício, enquanto a população que utiliza a piscina é igual a dois terços 

da população que utiliza a piscina com frequência. Já a piscina pública tem a população definida 

por um conjunto maior de fatores, como clima, atrações, área de contorno e afins. 

 Recomenda-se que seja adotado 2,5 m² por pessoa para piscina residencial privativa, entretanto 

esse o valor adotado pode variar de acordo com questões estéticas, disponibilidade de área e 

afins. 

2.3.1.3. PROFUNDIDADE 

De acordo com a NBR 9818 (ABNT, 1987), piscinas infantis devem ter no máximo 0,6 m, e 

menos que 0,3 m nas bordas. A inclinação do fundo não deve ultrapassar 8%.  

Para piscinas que não sejam infantis, especiais, desportivas, residenciais privativas e naturais, 

a norma prevê declividade do fundo menor que 10% para profundidades inferiores a 1,8 m, 

enquanto que para profundidades superiores a inclinação do fundo pode ser de até 33%. 

A finalidade da piscina é determinante para identificar a profundidade necessária. Tanques para 

natação, por exemplo, devem ter no mínimo 1,35 m de profundidade; piscinas de competição 

oficial devem ter de 2,0 m a 3,0 m, além de 50 m de comprimento por 25 m de largura; piscinas 

para salto tem sua profundidade em função da altura da plataforma de salto: para plataformas 

de 10 m, a profundidade mínima é 4,5 m, para plataformas de 1 m, a profundidade mínima é 

3,3 m. 

A concepção ideal da profundidade do tanque levando em conta a segurança do usuário e 

condições para circulação da água, encontra-se entre intervalos de 0,6 m e 1,2 m.  

A profundidade mínima não é restrita, desde que sejam observados os seguintes fatores:  

 O piso da piscina deve ser revestido com antiderrapante para profundidades inferiores a 0,6 

m; 

 O nível da água deve permanecer acima dos drenos de superfície para profundidades 

inferiores a 0,2 m. 
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2.3.1.4. PAREDES 

De acordo com a NBR 9818 (ABNT, 1987), para piscinas com profundidade de até 1,8 m, as 

paredes do tanque devem ser verticais ou com inclinação de 5:1 (5 unidades de medida verticais 

para uma unidade horizontal). 

2.3.1.5. REVESTIMENTO E CORES 

A NBR 9818 (ABNT, 1987) define que “o revestimento deve ser de material não tóxico, 

quimicamente inerte em relação à água e aos produtos utilizados no seu tratamento, que não 

permita desprendimento de material que possa prejudicar o sistema de recirculação e 

tratamento, e que apresente possibilidade de limpeza nas condições normais de operação com 

a utilização de equipamentos adequados”.  Além disso, a superfície não deve causar danos ao 

usuário quando em condições normais de uso, com exceção as piscinas naturais. 

É obrigatório que o tanque apresente marcas indicadoras de profundidade no piso externo, 

próximo ao limite do tanque e na parede acima do nível d’água tal como está presente na Figura 

2.10. Deve ser sempre indicado: 

 Profundidade mínima inferior a 0,6 m; 

 Profundidade igual a 0,6 m; 

 Profundidade igual a 1,2 m; 

 Profundidade igual a 1,8 m; 

 Pontos de mudança de inclinação do fundo; 

 Profundidade máxima. 

Figura 2.10 – Piscina de fibra de vidro 

 
                                             Fonte: Depositophotos (2018) 

https://br.depositphotos.com/21386075/stock-photo-three-half-feet-marking-on.html
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2.3.1.6. FAIXA PAVIMENTADA 

Região dotada de piso ao longo do perímetro da piscina. Suas características dependem do uso 

para o qual destina-se o tanque em questão. 

2.3.1.6.1. Largura 

Piscinas públicas e coletivas, segundo a NBR 9818 (ABNT, 1987), devem ser dotadas de faixa 

pavimentada de 1,8 m de largura ao longo de todo seu perímetro, enquanto piscinas de 

hospedaria e residenciais coletivas deve ter faixa de 1,2 m. 

2.3.1.6.2 Inclinação 

A partir da borda do tanque a inclinação mínima da faixa pavimentada, em direção ao sistema 

de drenagem, deve ser de 2%. 

2.3.1.6.3 Sistema de drenagem 

Esse sistema destina-se exclusivamente à coleta e condução de águas pluviais e da água 

derramada pela piscina, sendo proibida sua conexão com o sistema de esgotamento sanitário.  

2.3.1.7. Bomba 

O tempo de recirculação da água, fator determinante na escolha da bomba, é imprescindível 

para que o sistema de recirculação e tratamento da água funcione adequadamente. Uma piscina 

com sistema de recirculação inadequado ou insuficiente pode ficar com a água turva, 

inadequada para o seu uso. A Tabela 2.2 traz as recomendações da NBR 10339 (ABNT, 1988) 

a respeito dessa questão. O volume da piscina dividido pelo tempo máximo de recirculação é 

numericamente igual à vazão mínima que a bomba deve fornecer.  
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Tabela 2.2 – Tempo máximo de recirculação 

 
Fonte: NBR 10339 (ABNT, 1987). 

 

A partir do tempo máximo de recirculação e do volume de água da piscina, a mínima vazão 

necessária para que a qualidade da água seja mantida é encontrada pela relação entre o volume 

de água e o tempo encontrado na Tabela 2.2. 

Além disso é recomendável que a bomba, para que seu funcionamento ideal, seja instalada 

abaixo do nível d’água. Quando não for possível este equipamento deve ser posicionado no 

máximo 1 m acima da água.  

2.3.2. FINA 

A FINA, Federação Internacional de Natação, é responsável por determinar os parâmetros e 

dimensões de uma piscina olímpica de maneira que o desporto seja sempre praticado sob 

condições semelhantes. Assim, conforme as regras de instalação da FINA, válidas de 2017 a 

2021, as dimensões de uma piscina olímpica para natação devem atender aos parâmetros 

descritos a seguir: 

 Comprimento de 50 m, com tolerância de +10 cm; 

 Largura de 25 m, com tolerância de +10 cm; 

 Profundidade mínima de 1,35 m a 1 m das paredes da piscina, e de 1 m em qualquer região 

considerada; 

 Piscinas para jogos olímpicos e mundiais devem possuir profundidade mínima de 2 m, 

sendo recomendado 3 m quando forem praticados outros desportos além da natação; 

 Parede devem ser verticais, fazendo 90° com o fundo, dotada de superfície não deslizante 

0,8 m abaixo do nível d’água para facilitar a virada dos atletas; 
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 Raias com largura mínima de 2,5 m. 

Ainda de acordo com a FINA, a vazão de recirculação é função do comprimento da piscina: (1) 

220 a 250 m³/h para piscinas de 50 m de comprimento (para competições oficiais) 150 a 180 

m³/h para piscinas de 33,33 m e 120 a 150 m³/h para piscinas de 25 m. Além disso a água deve 

ser mantida numa temperatura de 25 até 28 °C. Por fim, as marcações devem ter: 

 Largura de 20 a 30 cm; 

 Comprimento de 46 m para piscinas de 50 m;  

 Comprimento de 21 m para piscinas de 25 m. 

2.4. COMPONENTES DAS PISCINAS 

Os principais componentes de uma piscina fazem parte do sistema de recirculação. Este tem 

como objetivo manter a qualidade da água em níveis adequados para uso humano. Para tanto, 

como é visto na Figura 2.11, são utilizados equipamentos para sucção da água: (1) ralo de fundo, 

(2) bocal de aspiração e (3) coadeira. O fluxo então é levado ao pré-filtro, onde impurezas de 

maior dimensão, tais como folhas e gravetos, ficam retidos, evitando-se assim a danificação da 

bomba. Em seguida a água passa pelo filtro, para retenção de partículas menores. Finalmente, 

depois de limpa, a água retorna à piscina através dos bocais de retorno.  

 
Figura 2.11-Dispositivo de aspiração 

 
                        Fonte: Limpaforte (2017) 

 

https://limpaforte.com.br/2017/10/30/aprenda-como-fazer-a-filtracao-e-aspiracao-da-sua-piscina/l-8/
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2.4.1. DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO 

De acordo com a NBR 10339 (ABNT, 1988), os bocais de aspiração devem ser instalados de 

20 a 40 cm abaixo do nível d’água. Esse dispositivo deve ser dotado de tampão para quando 

não estiver em uso. Os bocais devem ser distribuídos para que todas partes do tanque sejam 

alcançadas pelo aspirador. A Figura 2.12. apresenta um dispositivo de aspiração. 

Figura 2.12-Dispositivo de aspiração 

 
                                                  Fonte: Cottage (2018) 

2.4.2. COADEIRA (SKIMER) 

Esse dispositivo, também conhecido como Skimer, tem como intuito promover o fluxo 

superficial de água para que partículas flutuantes indesejadas sejam recolhidas. É instalado na 

parede da piscina, na altura do nível d’água.  

De acordo com a NBR 10339 (ABNT, 1988), a vazão de operação da coadeira encontra-se na 

faixa de 4,5 a 7,0 m³/h. Para garantir um bom desempenho, ainda segundo a mesma norma, 

deve-se adotar: 

 1 coadeira para cada 50 m² de superfície de água para piscinas públicas, coletivas, de 

hospedaria e residenciais coletivas; 

 1 coadeira para cada 75 m² para piscinas residenciais privativas. 

A tubulação conectada à coadeira deve possuir capacidade para conduzir pelo menos 80% da 

vazão de projeto para piscinas públicas, coletivas, de hospedaria e residenciais coletivas e pelo 

menos 50% para piscinas residenciais privativas. A Figura 2.13 retrata uma coadeira. 

                                                    

 

http://cottage.com.br/produto/dispositivos-e-acessorios/
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Figura 2.13-Coadeira 

  

 

Fonte: Cottage (2018), Sodramar (2018);  

2.4.3. DISPOSITIVO DE RETORNO 

Esse dispositivo é responsável pelo retorno da água filtrada à piscina. A água deve ser 

recolocada no tanque de maneira a facilitar a captação da sujeira remanescente pelos skimers e 

drenos.  

A determinação do número de dispositivos de retorno é feita pela escolha do maior dos 

parâmetros a seguir, de acordo com determinação da NBR 10339 (ABNT, 1988). 

 1 bocal de retorno para cada 50 m² de superfície de água; 

 1 bocal de retorno para cada 50 m³ de água. 

A velocidade da água nos bocais de retorno deve ser no mínimo de 3 m/s. Além disso deve ser 

possível regular a vazão no próprio bocal de retorno através de registros ou por substituição da 

parte dotada de orifício. 

http://cottage.com.br/produto/dispositivos-e-acessorios/
https://design.jet.com.br/sodramar/documentos/Manual%20Skimmer.pdf
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A instalação dos bocais de retorno, sempre que possível, deve ser feita de 30 a 50 cm abaixo do 

nível d’água. Esses bocais devem ser distribuídos levando-se em conta o sistema de circulação 

utilizado e o formato da piscina. Nas regiões com profundidade de 20 cm ou com tendência à 

estagnação da água é necessário adotar maior concentração de dispositivos de retorno. A Figura 

2.14 exibe um dispositivo de retorno. 

Figura 2.14-Dispositivo de retorno 

 

                                                                     Fonte: Cottage (2018) 

Dispositivos de retorno de água quente devem ser posicionados de 30 a 40 cm acima do fundo, 

de maneira a evitar a formação de regiões de água fria em função da diferença de densidade 

causada pela temperatura. 

2.4.4. DISPOSITIVO DE DRENO DE FUNDO 

De acordo com a NBR 10339 (ABNT, 1988), os ralos de fundo devem ser cobertos por grades 

ou tampas com aberturas de no máximo 10 mm, de forma a evitar a obstrução por objetos e 

permitir sua remoção por meio de ferramentas adequadas. A velocidade da água pela grade 

deve ser inferior a 0,6 m/s. A formato da tampa deve ser tal que a formação de vórtices seja 

evitada. É necessário no mínimo um dreno de fundo na parte mais profunda do tanque. A Figura 

2.15 traz um dreno de fundo. Na prática recomenda-se a instalação de dois drenos por questões 

de segurança, de acordo com recomendação do Manual de Drenos de Fundo, Sodramar (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cottage.com.br/produto/dispositivos-e-acessorios/
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Figura 2.15-Dreno de fundo 

 

                                                                   Fonte: Cottage (2018) 

Figura 2.16-Dois drenos de fundo 

 

                                   Fonte: Sodramar ( 2018) 

2.4.5. DISPOSITIVO DE HIDROMASSAGEM 

De acordo com Cottage (2018), este dispositivo proporciona bem-estar mediante jatos 

direcionais que massageiam a musculatura do usuário. Seu funcionamento é otimizado em 

pequenas profundidades, onde é possível que o banhista fique sentado. Desta forma, o ideal é 

que seja instalado em spas e prainhas. A Figura 2.17 apresenta um modelo de dispositivo de 

hidromassagem. 

 

 

 

 

http://cottage.com.br/produto/dispositivos-e-acessorios/
http://www.sodramar.com.br/Categoria.asp?catCodigo=5&acao=Categorias
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Figura 2.17-Dispositivo de hidromassagem 

 

                                                                      Fonte: Cottage (2018) 

2.4.6. DISPOSITIVO NIVELADOR (EXTRAVASOR) 

De acordo com a GoPool (2018), este dispositivo, instalado na parede do reservatório no nível 

da superfície d’água, escoa o excesso de água, garantindo assim que a piscina não transborde e 

que seu nível se mantenha uniforme. Em piscinas dotadas de coadeira o uso do dispositivo 

nivelador não se faz necessário. A Figura 2.18 retrata um modelo de dispositivo nivelador. 

Figura 2.18-Dispositivo nivelador 

 

Fonte: Cottage (2018) 

2.4.7. PRÉ-FILTRO 

De acordo com NBR 9816 (ABNT, 1987), o pré-filtro, colocado na tubulação de sucção, tem a 

função de reter os detritos para evitar a danificação da bomba. Este dispositivo, como é possível 

http://cottage.com.br/produto/dispositivos-e-acessorios/
http://cottage.com.br/produto/dispositivos-e-acessorios/
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ver na Figura 2.19, é dotado de cesto coletor para acondicionar os sólidos retidos para evitar a 

obstrução do rotor da bomba.  

Figura 2.19-Pré-filtro e bomba 

 

                                                   Fonte: Sibrape (2006) 

2.4.8. BOMBA DE RECIRCULAÇÃO 

De acordo com NBR 9816 (ABNT, 1987), a bomba de recirculação é responsável por 

impulsionar a água pelo sistema de recirculação e tratamento. O dimensionamento é feito de 

acordo com o filtro utilizado e com a perda de carga na tubulação. A bomba pode ser auto-

escorvante, quando deve ser instalada acima do nível da água uma vez que é capaz de expulsar 

o ar da tubulação, ou centrifugas, que devem ser instaladas abaixo do nível da água. A Tabela 

2.3 ilustra um modelo de seleção de sistema de filtração contemplando a bomba e o filtro. A 

seleção é realizada relacionando-se o volume da piscina com o tempo de recirculação definido 

pela NBR 9816 (ABNT, 1987). 

Tabela 2.3-Modelos de bomba de recirculação 

 
Fonte: Dancor (2014). 
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2.4.9. FILTRO 

De acordo com NBR 9816 (ABNT, 1987), é a estrutura dotada de meio filtrante ou equipamento 

destinado à filtração. Este dispositivo, presente na Figura 2.20, é responsável pela retirada de 

impurezas da água, garantindo assim que esta tenha padrão de qualidade adequado para contato 

direto com o usuário. O meio filtrante pode ser composto de diversos materiais, tais como areia, 

diatomita e cartucho de celulose.  

Figura 2.20-Pré-filtro e bomba 

 
                                                    Fonte: Madeiramadeira (2014). 

2.4.10. SISTEMAS DE AQUECIMENTO 

Nos sistemas de aquecimento de água de piscinas, a temperatura da água deve ser mantida em 

um intervalo adequado para o uso fim a qual a piscina destina-se. Para desportos aquáticos, de 

acordo com a FINA, válido de 2017 a 2021, a água deve ser mantida a 25 a 28 °C. Piscinas 

destinadas ao lazer devem ter temperatura de 28 a 30°C, uma vez que a Organização Mundial 

da Saúde impõe o limite de 31°C, já que temperaturas superiores a esta colocam em risco a 

saúde do usuário devido a possíveis quedas bruscas de pressão. 

Os principais sistemas de aquecimento são: (1) solar, que aproveita a energia proveniente dos 

raios solares mediante o uso de coletores; (2) elétrico, o qual aquece a agua por passagem e (3) 

https://www.madeiramadeira.com.br/filtro-para-piscina-dfr-11-dancor-347583.html
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a gás, que aquece a água por imersão ou passagem. Os itens a seguir detalham cada um destes 

sistemas supracitados.  

2.4.10.1. Aquecimento solar 

Este sistema de aquecimento faz uso de células solares para captação do calor proveniente dos 

raios solares. Como já esperado, este sistema depende das condições climáticas locais, de 

maneira que este sistema não pode ser adotado como solução única que garanta o aquecimento 

de piscinas.  

2.4.10.1.1. Dimensionamento empírico dos coletores 

De acordo com o manual técnico para aquecedor solar de piscinas (VEICO, 2018) estudado, a 

área dos coletores solares pode ser estimada a partir da área superficial da piscina e da elevação 

de temperatura desejada, como é apresentado nas Equações 2.1, 2.2 e 2.3. 

𝐴𝐶,+8°𝐶=1,1×A                                                                                                                                              (2.1) 

𝐴𝐶,+10°𝐶=1,2×A                                                                                                                                              (2.2) 

𝐴𝐶,+12°𝐶=1,3×A                                                                                                                                               (2.3) 

Em que:   

 𝐴𝐶,+8°𝐶 é a área de coletores para elevação da temperatura em 8°C (m²); 

 𝐴𝐶,+10°𝐶 é a área de coletores para elevação da temperatura em 10°C (m²); 

 𝐴𝐶,+12°𝐶 é a área de coletores para elevação da temperatura em 12°C (m²); 

 𝐴 é a área da superfície da água em planta (m²). 

2.4.10.1.2. Dimensionamento analítico dos coletores 

Neste item será apresentado um método de dimensionamento mais criterioso para encontrar a 

área de coletores necessária para atender à demanda do usuário final.  

2.4.10.1.2.1. Definição da energia necessária 
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A energia despendida na elevação da temperatura da água é, de acordo com Leituras de Física 

(1998), função da massa de água contida na piscina, do calor específico do líquido a ser 

aquecido e da variação de temperatura adotada. Desta forma a energia necessária para elevação 

da temperatura da água é dada pela Equação 2.4. 

𝑄=m×c×(Tf-Ti)                                                                                                                                               (2.4) 

Onde: 

 𝑄 é a energia necessária para aquecimento da água (Kcal); 

 𝑚 é a massa de água a ser aquecida (Kg); 

 c é o calor específico da água (
𝐾𝑐𝑎𝑙

𝐾𝑔×°𝐶
); 

 Tf é a temperatura final desejada pelo usuário (°C); 

 Ti é a temperatura média do mês mais frio do ano na região considerada (°C). 

2.4.10.1.2.2. Definição do rendimento do coletor 

O rendimento depende do tipo de coletor que está sendo utilizado, e da variação de temperatura 

desejada pelo usuário, como traz o Figura 2.21 Como é possível notar, os rendimentos dos 

coletores caem consideravelmente com o aumento da variação de temperatura requerida, de 

maneira que o sistema se torna inviável em alguns casos.  

Figura 2.21-Rendimento dos coletores 

 

   Fonte: Manual técnico para projeto e construção de sistemas de aquecimento solar e gás natural (2011). 
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 2.4.10.1.2.3. Cálculo da área útil dos coletores 

A área útil dos coletores é função da quantidade de energia necessária para aquecimento da 

água do rendimento dos coletores e da quantidade de energia incidente na localidade onde se 

encontra a piscina. Desta forma, a área útil de coletores é encontrada a partir da Equação 2.5. 

𝑆=
𝑄

𝑛×𝐼
                                                                                                                                               (2.5) 

Em que: 

 𝑆 é a área útil de coletores (m²); 

 𝑄 é a energia necessária para aquecimento da água (Kcal); 

 𝐼 é irradiação solar na localidade ( Kcal/m²); 

 n é o rendimento dos coletores(%). 

A irradiação solar local pode ser estimada a partir da Figura 2.22, retirada do Atlas Brasileiro 

de Energia Solar (Inpe, 2017), a qual informa a radiação solar no Brasil com base em dados 

coletados no período de 1999 a 2015. 

Figura 2.22-Irradiação solar no Brasil 

 

                                 Fonte: Solarfinger (2017). 

https://solarfinger.com.br/mapa-solar-brasil/
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2.4.10.1.2.4. Cálculo do número de coletores 

O número de coletores é função da área útil mínima necessária e do modelo da placa de coletor 

adotado. Desta forma o número de coletores é encontrado pela Equação 2.6. 

𝑁=
𝐴

𝐴𝑐
                                                                                                                                               (2.6) 

Onde: 

 𝑁 é o número de coletores necessários; 

 𝐴 é a área útil de coletores necessária (m²); 

 𝐴𝑐 é a área útil por coletor ( m²). 

A Figura 2.23 traz as especificações de alguns modelos de placas solares e suas respectivas 

áreas úteis de captação solar e produção média de energia.  

Figura 2.23-Modelos de coletores solares 

 

Fonte: Sodramar (2014) 

2.4.10.1.2.5. Disposição dos coletores  

Os coletores podem ser instalados em paralelo, quando cada célula possui um ponto de entrada 

e outro de saída. Desta forma a vazão de aquecimento é dada pela divisão da vazão do sistema 

de recirculação pelo número total de células. Outra opção é a instalação em série, no qual há 

uma única entrada de água para um conjunto de coletores. Nesta disposição a vazão é 

determinada pelo conjunto de coletores onde encontra-se a entrada de água fria.  

A inclinação do coletor solar deve ser escolhida de maneira que os raios solares incidam 

perpendicularmente aos painéis. De acordo com o Manual Técnico para Projeto e Construção 

de Sistemas de Aquecimento Solar e Gás Natural (2011), a inclinação deve ser igual a latitude 

da localidade mais 10. Desta forma em Goiânia, onde a latitude é de 16,7 ° S, deve-se adotar 
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inclinação de 26,7 °, com a face dos coletores voltada para o norte geográfico, tal como é 

esquematizado na Figura 2.24.  

Figura 2.24- Esquema de instalação de coletores solares 

  

  Fonte: Manual Técnico para Projeto e Construção de Sistemas de Aquecimento Solar e Gás Natural (2011) 

2.4.10.2. Aquecedor elétrico 

Dentre os sistemas de aquecimento de piscinas podem ser citados os aquecedores elétricos de 

passagem. A Figura 2.25 ilustra um modelo desta tipologia de aquecedor. Neste modelo de 

aquecedor a água é aquecida por meio de uma resistência elétrica, similar a um termostato, 

instalada na tubulação de retorno de água à piscina.  

Figura 2.25-Aquecedor elétrico de passagem 

    

Fonte: Aquecedores elétricos de passagem, (a) sistema de aquecimento elétrico de passagem, IMPERCAP (2018); 

(b) resistências elétricas para aquecimento de água PRM RESISTÊNCIAS (2018). 

http://www.pmrresistencias.com.br/resistencia-aquecimento-agua.php
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No caso de aquecedores de passagem, recomenda-se que o aparelho não seja ligado caso a água 

em seu interior esteja em estado sólido (congelada). Além disso, este equipamento deve ser 

mantido desligado durante a retro lavagem do filtro, a fim de evitar sua danificação. 

2.4.10.2.1. Cálculo da potência necessária e tempo de aquecimento 

Para o dimensionamento dos sistemas de aquecimento de passagem deve-se definir a energia 

necessária para compensar as perdas. Esta energia é definida em termos de potência necessária 

para o sistema de aquecimento. Assim, a potência necessária para proporcionar a temperatura 

desejada pelo usuário depende da variação de temperatura da água em relação à temperatura 

média ambiente em épocas mais frias do ano e da área da superfície de água, uma vez que é 

através desta que parcela majoritária do calor é dissipado. A potência necessária é calculada 

através da Equação 2.7. 

Q=0,06×S×(Tf-Ti)                                                                                                                                              (2.7) 

Onde: 

 Q é a potência necessária para o aquecedor (KW); 

 S é a área de superfície de água da piscina em planta (m²); 

 Tf é a temperatura final desejada pelo usuário (°C); 

 Ti é a temperatura média do mês mais frio do ano na região considerada (°C). 

O tempo requerido para que a água atinja a temperatura desejada, a partir da temperatura média 

do mês mais frio do ano, depende do volume da piscina e da potência do trocador de calor 

utilizado. Este tempo é calculado a partir da Equação 2.8. 

H=2,33×V×
(𝑇𝑓−𝑇𝑖)

𝑄
                                                                                                                                              (2.8) 

Em que: 

 𝐻 é o tempo necessário para aquecimento da piscina (h); 

 𝑉 é o volume de água na piscina (m³); 

 Tf é a temperatura final desejada pelo usuário (°C); 

 Ti é a temperatura média do mês mais frio do ano na região considerada (°C); 

 Q é a potência da bomba instalada (KW). 
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A Tabela 2.4 traz uma série de modelos de trocadores de calor, a qual será usada posteriormente 

para aplicação prática do presente manual.  

Tabela 2.4-Aquecedor elétrico de passagem por trocadores de calor 

 
                      Fonte: Heliotek (2018) 

2.4.10.2.2. Aquecimento solar com trocador de calor 

Diante da variação climática ao longo do ano, é possível que as placas solares não apresentem 

desempenho suficiente para adequar a temperatura da água ao conforto térmico demandado 

pelos usuários. Em face disso em alguns casos adota-se como solução o aquecimento solar 

como sistema primário, e o aquecimento elétrico como fonte complementar de energia térmica, 

como é apresentado na Figura 2.26.  

Figura 2.26-Aquecimento solar complementado por trocador de calor 

 

                                Fonte: Purewater (2018). 

2.4.10.3. Aquecimento a gás  

Neste item serão apresentadas duas das principais formas para aquecimento da água de piscina 

mediante o uso de gás: por imersão, adequado para piscinas de menor dimensão, e por trocador 

de calor, que destaca-se por sua eficiência.  

2.4.10.3.1. Aquecimento a gás por imersão 

http://www.purewater.com.br/qual-o-melhor-aquecedor-de-piscina/
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No sistema de aquecimento de água por imersão, o aquecedor atua como um radiador de calor 

fixado na borda da piscina, realizando o aquecimento mediante contato direto com a água 

(Figura 2.27). “O corpo metálico de inox, aquecido a partir do calor transferido pela chama 

interna do equipamento, transfere o calor diretamente à água” (ThermoSub, 2018). Assim como 

em outros sistemas de aquecimento, é indispensável a utilização de capa térmica, o que 

possibilita a redução do consumo de gás em 30 a 60%. A Tabela 2.5 traz as especificações de 

um modelo de aquecedor a gás por imersão.  

Figura 2.27-Aquecedor a gás por imersão 

 

Fonte: Aquecedores de piscinas a gás por imersão, ThermoSub (2018). 

 

Tabela 2.5-Especificações de aquecedor a gás 

 

                                          Fonte: Aquecedores de piscinas a Gás por Imersão, ThermoSub (2018) 

2.4.10.3.2. Trocador de calor a gás 

Esta opção destaca-se pelo fato de ser, conforme Sodramar (2018), até 80% mais eficiente que 

o aquecimento mediante energia elétrica. A Figura 2.28 apresenta um catálogo com uma série 

de opções de trocadores de calor a gás. 

http://www.thermosub.com.br/
http://www.sodramar.com.br/Detalhe.asp?catCodigo=7&sbcCodigo=42&B1_COD=4854
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Figura 2.28-Trocador de calor a gás 

 
          Fonte: Sodramar (2018). 

2.4.10.4. Capa térmica 

Este dispositivo consiste basicamente em uma fina capa de plástico posicionada na superfície 

da água para proporcionar redução da perda do calor recebida pelo sistema mediante a energia 

proveniente dos raios solares incidentes na piscina para o ambiente externo. A capa térmica 

possui duas superfícies distintas (Manual SODRAMAR, 2018): (1) a inferior, coberta por 

bolhas de ar em contato com a superfície de água, de maneira a formar um colchão de ar 

responsável por criar uma barreira à saída do calor, e (2) a superior, a qual recebe tratamento 

especial para ação continua dos raios ultravioleta. A Figura 2.29 ilustra o funcionamento da 

capa térmica, enquanto a Figura 2.30 exibe a capa instalada.  

Figura 2.29-Funcionamento da capa térmica 

 
                                         Fonte: Campestre Piscinas (2014) 

CARACTERÍSTICAS
SD 25-A 

TH 25

SD 40-A 

TH 40
SD60-A SD60-B SD60-C SD80-A SD80-B SD80-C

Condensador Titânio Titânio Titânio Titânio Titânio Titânio Titânio Titânio

Capac.em aquecimento Btu/h 24.500 39.000 59.000 59.000 59.500 78.500 78.500 78.500

Capac.em aquecimento Kcal/h 6.187 9.848 14.899 14.899 14.899 19.823 19.823 19.823

Capac.em aquecimento Watts/h 7.178 11.427 17.287 17.287 17.287 23.000 23.000 23.000

Tensão nominal de trabalho em volts 220 220 220 220 380 220 220 380

Faixa  de tensão de trabalho em volts 196-242 196-242 198-242 198-242 342-418 198-242 198-242 342-418

Ligação Elétrica Bifásico Bifásico Bifásico Trifásico Trifásico Bifásico Trifásico Trifásico

Potência nominal em Watts 1500 1700 2800 2800 2800 3500 3500 3500

COP 4.79 6.72 6.17 6.17 6.17 6.57 6.57 6.57

Fluxo mínimo de água m³/h 3.4 4.5 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12

Fluxo nominal de água m³/h 4.6 6.8 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

Fluxo máximo de água (GPM) 5.7 9.1 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2

Dimensões LxAxP em cm 51x64x70 68x65x92 68x77x92 68x77x92 68x77x92 68x77x92 68x77x92 68x77x92

Dimensões (horizontal) LxAxP em cm 122x70x30 122x70x30

Peso em Kg 47 63 72 72 72 74 74 74

Distância entre tubo 300 350 350 350 350 350 350 350

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS TROCADORES DE CALOR SD - 25 ao 80

DADOS GERAIS DO TROCADOR

http://www.sodramar.com.br/Detalhe.asp?catCodigo=7&sbcCodigo=42&B1_COD=4854
http://campestrepiscinas.blogspot.com/2013/07/capa-termica-para-piscinas.html
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Figura 2.30-Capa térmica instalada 

 

   

Fonte: Poolpiscina (2018) e  Tudosobrepiscinas (2018) 

 

Para garantir máximo desempenho no aquecimento da água, é importante o uso de capa térmica. 

Este componente auxilia na conservação do calor inserido no sistema pelo aquecedor de 

passagem, ajudando a reter de 30 a 40% desta energia térmica.  

Quanto ao tempo de utilização, a capa térmica deve ficar continuamente sobre a piscina, sendo 

retirada apenas para utilização e tratamento químico. Faz-se necessário duas pessoas, no 

mínimo, para retirada manual da capa térmica, a qual deve ser esticada na mesma direção da 

solda e dobrada perpendicularmente a mesma, como é esquematizado na Figura 2.31. Durante 

a retirada da capa é importante garantir que as bolhas da face inferior não entrem em contato 

com a borda da piscina, uma vez que isso contribui para diminuição do tempo de vida útil deste 

dispositivo de aquecimento. Já a retirada com enrolador manual deve ser realizada lentamente, 

de maneira a permitir que parcela majoritária da água em contato com a capa escorra.  

Figura 2.31-Colocação da capa térmica 

 
                          Fonte: Capa térmica para piscinas, SODRAMAR (2018) 

 

 

http://www.poolpiscina.com/capa-termica-piscina-compensa/
http://tudosobrepiscina.com.br/capa-termica-para-piscina/
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                          Fonte: Girassolmkt (2012) 

Referente a conservação, é recomendado a retirada da capa sempre que qualquer tratamento 

químico estiver em curso. Para que ela seja recolocada na piscina é necessário a retirada do 

clorador flutuante, caso este componente seja utilizado. Além disso é necessário garantir que 

as concentrações de produtos químicos voltaram ao normal, com os níveis de cloro e bromo no 

máximo iguais a 1,3 ppm. 

A capa térmica, quando fora da piscina, é extremamente sensível a ação dos raios solares. Desta 

forma é necessário, quando da armazenagem por grande período de tempo, que a capa esteja 

limpa, seca, dobrada e armazenada em local arejado, seco e com abrigo contra o sol. As medidas 

citadas garantem a conservação da capa, de maneira que esta tenha a maior vida útil possível.  

2.4.11. BORDA INFINITA 

A piscina de borda infinita tem o poder de transformar a estética do ambiente no qual ela é 

inserida. Esse conceito de piscina consiste basicamente nas bordas das piscinas funcionando 

como vertedouros, criando a impressão de amplitude e maior conexão com o meio circundante. 

A Figura 2.32 exemplifica o resultado obtido, quando o limite da água se confunde com o da 

piscina. 

 
Figura 2.32-Piscina de borda infinita 

https://www.youtube.com/watch?v=3Y0IDfsC1ic
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                                                Fonte: Decorfacil (2018) 

O sistema de piscina de borda infinita funciona a partir de um sistema de retorno da água que 

transborda. A Figura 2.33 apresenta esse sistema esquematizado. 

Figura 2.33-Calha para coleta da água 

 
  Fonte: Poolpiscina (2018) 

2.4.11.1. Recomendação e critérios gerais de projeto de bordas infinitas 

A calha deve possuir área equivalente, em planta, a pelo menos 15% da área equivalente da 

superfície de água da piscina. A profundidade deste dispositivo deve ser suficiente para evitar 

https://www.decorfacil.com/piscinas-com-bordas-infinitas/
http://www.poolpiscina.com/piscina-com-borda-infinita-saiba-como-funciona/
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a formação de vórtices no dreno de fundo responsável por conduzir esta água captada de volta 

ao sistema de recirculação. Para funcionamento adequado do sistema recomenda-se vazão 

mínima de 4 m³/h e espessura da lâmina de água entre 3 e 6,5 mm, com velocidade de 

escoamento na faixa de 10 a 21 m/min, conforme Acquasulpiscinas (2018). 

2.4.11.2. Dimensionamento do vertedor 

O dimensionamento do vertedor segue equações básicas da hidráulica, conforme Netto et al 

(1998), com uma aplicação adequada para cada caso considerado. Sem levar em consideração 

as contrações laterais, Figura 2.34, pode-se usar a fórmula de Francis (2.10) ou a fórmula de 

Bazin (2.11).  

 

 

 

Figura 2.34-Vertedouro sem contrações laterais 

 
      Fonte: Netto et al. (2003). 

 

http://acquasulpiscinas.com.br/noticias-e-dicas/piscinas-com-borda-infinita
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Q=1,838×L×𝐻3/2                                                                                                                                              (2.10) 

Onde: 

 Q é a vazão de recirculação (m³/s); 

 𝐿 é o comprimento do vertedor (m); 

 H é a espessura da lâmina sobre o vertedor (m). 

Q=L×H×(2×g×H)1/2                                                                                                                                              (2.11) 

Onde: 

 𝑔 é a aceleração da gravidade (m/s²); 

Já a fórmula de Francis modificada (2.12) leva em consideração as contrações laterais, as quais 

são um estrangulamento das linhas de corrente quando o vertedor é mais estreito que o canal, 

conforme Figura 2.35. 

 

Figura 2.35-Vertedouro sem contrações laterais 

 
                             Fonte: Netto et al. (2003). 
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Q=1,838×(L-
2𝐻

10
)×𝐻3/2                                                                                                             (2.12)                                                                                                                                        

Piscinas de vertedouro de parede espessa, quando a largura da parede é superior a 66% da 

lâmina neste dispositivo hidráulico, são dimensionadas a partir da fórmula de Bélanger-

Torricelli (2.13). 

Q=1,71×L×𝐻3/2                                                                                                                             (2.13)   

2.4.12. TUBULAÇÕES 

A velocidade máxima permitida na tubulação de sucção é de 1,8 m/s, enquanto na tubulação de 

retorno este valor deve ser inferior a 3 m/s, de acordo com Jacuzzi (1999). A partir destes 

valores é efetuada o cálculo do diâmetro necessário para cada parte do sistema de recirculação. 

A Tabela 2.6 apresenta as vazões máximas suportadas por cada diâmetro de tubulação utilizada 

no sistema de filtração de uma piscina.  

Tabela 2.6-Diâmetros de dimensionamento 

 
                    Fonte: Jacuzzi (1999) 

 

 

 

  

Diâmetro (mm) 25 32 40 50 60 75 85 110 140 160 200 250 300

Qsucção (m³/h) 2,2 3,7 6,2 9 15 21 32 50 80 105 160 260 360

Qretorno (m³/h) 3,6 6,2 10 15 25 35 52 83 135 175 265 430 600
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3. METODOLOGIA 

Inicialmente foram definidos métodos construtivos de piscinas, assim como as vantagens e 

desvantagens de cada um destes. Em seguida foi realizado um levantamento com os parâmetros 

técnicos para concepção de uma piscina. Este levantamento se deu mediante revisão 

bibliográfica de normas brasileiras de piscinas, livros e manuais de fabricantes, tais como: (1) 

NBR 9816 (ABNT, 1987), (2) NBR 9818 (ABNT, 1987), (3) NBR 9819 (ABNT, 1987) e (4) 

NBR 10339 (ABNT, 1988). Finalmente estes parâmetros levantados foram aplicados em 3 

casos hipotéticos, como será explicado nos itens a seguir.  

3.1. METODOLOGIA DE APLICAÇÃO  

Foi proposto a aplicação deste levantamento em 3 cenários diferentes, de maneira a utilizar o 

que foi desenvolvido ao longo da revisão bibliográfica: (1) piscina residencial multifamiliar, 

(2) piscina residencial privativa e (3) piscina olímpica.  

Para a piscina residencial multifamiliar, foi proposto a concepção de uma piscina para o 

atendimento de um edifício residencial onde residem 162 pessoas. Com essa informação 

seguiu-se o fluxograma apresentado na Figura 3.1 para o dimensionamento e concepção do 

sistema.  A partir do cálculo da população de dimensionamento, fez-se uma proposta para a 

geometria da piscina de maneira a atender ao definido na Tabela 2.1. Em seguida, já com o 

volume da piscina, foi dimensionado o sistema de aquecimento, neste caso aquecedor elétrico 

de passagem, e o sistema de recirculação, de acordo com a Tabela 2.2, onde é definido o tempo 

de recirculação e assim calcula-se a vazão que a bomba deve fornecer. Finalmente foi calculado 

se a vazão fornecida pelo sistema de recirculação seria suficiente para atender a lâmina proposta 

para a borda infinita ou se seria necessário um equipamento mais potente.   

Figura 3.1-Fluxograma para piscina residencial multifamiliar 

   
                   Fonte: Arquivo do autor 
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Para a piscina residencial privativa foi proposto a concepção de uma piscina para o atendimento 

de uma residência unifamiliar, ondem vivem 5 pessoas. O dimensionamento e concepção desta 

piscina foi feito de acordo com o fluxograma da Figura 3.2.  A partir dos parâmetros iniciais, 

definiu-se a geometria da piscina, conforme a Tabela 2.1, de maneira a atender o que foi 

proposto, chegando-se assim ao volume de água. Com o volume de água foi possível 

dimensionar o sistema de aquecimento e o sistema de recirculação, de acordo com o tempo de 

recirculação previsto na Tabela 2.2. 

Figura 3.2-Fluxograma para piscina residencial multifamiliar 

 
                                             Fonte: Arquivo do autor 

Por fim, no terceiro caso foi proposto o dimensionamento de uma piscina olímpica para natação, 

conforme parâmetros da FINA (2017). Desta forma a concepção foi feita conforme o 

fluxograma apresentado na Figura 3.3. Diante dos parâmetros determinados pela FINA para 

uma piscina olímpica para natação, chegou-se a geometria final do sistema e à vazão de 

recirculação necessário ao sistema, com a qual é possível determinar a bomba a ser utilizada.  

A partir do volume e temperatura final de utilização, já determinados anteriormente, foi 

dimensionado o sistema de aquecimento para manter a água em temperatura adequada para 

competição.  

Figura 3.3-Fluxograma para piscina residencial multifamiliar 

  
                                             Fonte: Arquivo do autor 
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4. RESULTADOS 

Neste capítulo serão apresentados os passos para dimensionamento de três piscinas a fim de 

demonstrar a aplicação do levantamento feito ao longo da revisão bibliográfica. 

4.1. PISCINA RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR 

No presente item é apresentado a metodologia de dimensionamento de uma piscina residencial 

multifamiliar, desde suas dimensões até o sistema de aquecimento e recirculação. 

4.1.1. PARÂMETROS 

A piscina projetada a seguir foi concebida para atender um condomínio residencial com os 

seguintes dados: 

 População de 162 pessoas; 

 Área circundante à piscina de 50 m²; 

 Profundidade máxima da piscina adulta de 1,6 m; 

 Profundidade máxima da piscina infantil de 0,6 m. 

4.1.2. POPULAÇÃO DE DIMENSIONAMENTO 

Considera-se, para condomínios residenciais multifamiliares, que 1/3 da população residente 

utilize a piscina com frequência. Logo a população que utiliza com frequência é dada pela 

Equação 4.1. 

Pf=
P

3
                                                                                                                                              (4.1) 

Onde: 

 𝑃𝑓 é a população que utiliza a piscina com frequência; 

  𝑃 é a população residente no edifício.  

Logo: 

Pf =
162

3
= 54 pessoas 
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A piscina é dimensionada para suportar 2/3 da população que a utiliza com frequência. Logo a 

população de dimensionamento é calculada mediante a Equação 4.2. 

Pd=
2Pf

3
                                                                                                                                              (4.2) 

Onde: 

 Pd é a população de dimensionamento.  

Logo: 

Pd =
2×54

3
= 36 pessoas 

4.1.3. GEOMETRIA 

A piscina foi dimensionada para a hipótese de área circundante inferior à área de superfície de 

água. Desta forma a piscina adulta possui, de acordo com a Tabela 2.1, 1,9 m²/banhista, já a 

piscina infantil 1,4 m²/banhista. A proposta foi que a piscina adulta atendesse 23 pessoas e a 

infantil 14. Desta forma temos os seguintes parâmetros: 

Piscina adulta: 23 banhistas × 1,9 
𝑚²

𝑏𝑎𝑛ℎ𝑖𝑠𝑡𝑎
= 43,7 m². 

Piscina infantil: 14 banhistas × 1,4 
𝑚²

𝑏𝑎𝑛ℎ𝑖𝑠𝑡𝑎
= 19,6 m². 

Desta forma, a área mínima total para atender ao proposto é de 63,3 m². Logo a hipótese inicial 

de área circundante inferior à área da piscina foi confirmada. A geometria resultante é retratada 

na Figura 4.1. Desta forma o volume da piscina adulta é de 45,09 𝑚2 × 1,6𝑚 ≈ 72,14 𝑚³, 

enquanto a piscina infantil possui 19,63 𝑚2 × 0,6𝑚 ≈ 11,78 𝑚³. 
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Figura 4.1-Geometria adotada 

 

Fonte: Arquivo do autor 

4.1.4. SISTEMA DE AQUECIMENTO 

Adotou-se o sistema de aquecimento elétrico de passagem mediante trocadores de calor para a 

presente piscina. Para este projeto a temperatura média do mês mais frio do ano foi de 20°C, 

enquanto a temperatura desejada pelo usuário final é de 30°C. Além disso foram dimensionados 

2 sistemas de aquecimento independentes, um para piscina adulta e outro para a piscina infantil.  

4.1.4.1. Cálculo da potência do trocador de calor 

A potência é calculada mediante a Equação 2.7 apresentada anteriormente.  

Q=0,06×S×(Tf-Ti) 

Para a piscina adulta a potência necessária é de: 

Q=0,06×45,09 m²×(30-20)°𝐶 = 27,054 𝐾𝑊 



51 
 

Desta forma, a partir da tabela trazida pela Tabela 2.4, adotou-se o modelo de trocador de calor 

HT28, com capacidade térmica de 28 KW.  

Para a piscina infantil a potência requerida é de: 

Q=0,06×19,63 m²×(30-20)°𝐶 = 11,78 𝐾𝑊 

Desta forma, a partir da tabela trazida pela Tabela 2.4, adotou-se o modelo de trocador de calor 

HT14, com capacidade térmica de 14 KW.  

4.1.4.2. Tempo para aquecimento 

O cálculo do tempo necessário para aquecimento da piscina foi efetuado mediante a Equação 

2.8. 

H=2,33×V×
(𝑇𝑓 − 𝑇𝑖)

𝑄
 

Para a piscina adulta o tempo para aquecimento é de: 

H=2,33×72,14 m³×
(30 − 20)°𝐶

28 𝐾𝑊
≈ 60 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ≈ 2 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑒 12 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠. 

Para a piscina infantil o tempo para aquecimento é de: 

H=2,33×11,78 m³×
(30 − 20)°𝐶

14 𝐾𝑊
≈19,6 horas≈ 19 horas e 36 minutos. 

4.1.5. SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO 

Serão adotados dois sistemas de recirculação isolados, um para a piscina infantil e outro para 

a piscina adulta.  

4.1.5.1. Tempo de recirculação 



52 
 

Esse parâmetro é determinado mediante a Tabela 2.2. Desta forma o tempo de recirculação da 

piscina adulta é de 6h e da piscina infantil é de 2h.  

4.1.5.2. Vazão de dimensionamento 

Com o tempo de recirculação e o volume da piscina é possível calcular a vazão de 

dimensionamento a partir da relação entre o volume da água e o tempo máximo de recirculação 

determinado. 

Q =
V

T
                                                                                                                                               

Para a piscina adulta a vazão de recirculação mínima necessária é de: 

Q =
72,14

6
= 12,02 

𝑚³

ℎ
 

Enquanto que para a piscina infantil temos: 

Q =
11,78

2
= 5,89 

𝑚³

ℎ
 

4.1.5.3. Seleção da bomba 

Em face das vazões mínimas de recirculação encontradas no item 4.1.5.2., mediante consulta à 

Tabela 2.3, escolheu-se as seguintes bombas: DRF – 24-13, de vazão nominal igual a 12,7 m³/h, 

para a piscina adulta e DRF – 19, de vazão igual a 7 m³/h, para a piscina infantil. 

4.1.5.4. Croqui do sistema de recirculação 

A Figura 4.2 apresenta esquematicamente o sistema de recirculação da piscina proposta. Em 

que: (1) TC é o trocador de calor, (2) DR é o dispositivo de retorno, (3) DA é o dispositivo de 

aspiração, (4) SK é a coadeira (Skimer) e (5) DE é o dispositivo de entrada.  
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Figura 4.2-Sistema de recirculação 

 
 Fonte: Arquivo do autor 

4.1.6. DIMENSIONAMENTO DA BORDA INFINITA 

Adotou-se lâmina de 3mm de água para a borda infinita desta piscina. Desta forma faz-se 

necessário averiguar se a vazão fornecida pelo sistema de recirculação é suficiente para 

proporcionar esta lâmina ou se é necessária uma bomba de maior vazão. Para cálculo da vazão 

foram desconsideradas as contrações laterais, adotando-se assim a Fórmula de Francis para um 

vertedor retangular, já apresentada anteriormente. 

Q=1,838×L×𝐻3/2 = 1,838×10 ×0,0033/2 = 3,02×10−3
m3

s
= 10,89

m3

h
. 
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A bomba escolhida possui vazão de 12,7 m³/h, suficiente para fornecer um vertedor com lâmina 

de água de 3,3 mm de espessura.  

4.2. PISCINA RESIDENCIAL PRIVATIVA 

No presente item é apresentado a metodologia de dimensionamento de uma piscina residencial 

privativa, desde sua geometria até o sistema de aquecimento e recirculação. 

4.2.1. PARÂMETROS 

A piscina projetada a seguir foi concebida para atender uma casa com os: 

 População de 5 pessoas; 

 Área circundante à piscina de 10 m²; 

 Profundidade máxima da piscina adulta de 1,6 m; 

 Profundidade da prainha de 20 cm. 

4.2.3. GEOMETRIA 

A piscina foi dimensionada para a hipótese de área circundante inferior à área de superfície de 

água. Propôs-se que a piscina fosse dotada de duas parcelas: uma de pequena profundidade, 

chamada de prainha, e a outra mais profunda, voltada para práticas diversas. Adotou-se que a 

prainha possuiria profundidade igual e 20 cm e a região restante teria profundidade equivalente 

a 1,5 m. Logo, de acordo com a Tabela 2.1, a piscina possui 1,4 m² de área superficial por 

banhista. Desta forma: 

5 banhistas × 1,4 
𝑚²

𝑏𝑎𝑛ℎ𝑖𝑠𝑡𝑎
= 7 m² 

De maneira a atender a hipótese inicial, será adotada uma geometria com área em planta 

superior à 10 m². A geometria proposta é ilustrada na Figura 4.3, de maneira que a área 

superficial de água é de 15 m². 
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Figura 4.3-Geometria adotada para piscina privativa 

 

      Fonte: Arquivo do autor 

O corte transversal AA é exibido na Figura 4.4. 

Figura 4.4-Corte AA da piscina privativa 

 

  Fonte: Arquivo do autor 
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4.2.4. SISTEMA DE AQUECIMENTO 

A proposta inicial foi a adoção do sistema de aquecimento a gás imerso, em face do pequeno 

volume de água presente. Para este projeto a temperatura média do mês mais frio do ano foi 

de 23°C, enquanto a temperatura desejada pelo usuário final é de 28°C. 

4.2.4.1. Cálculo da potência do aquecedor a gás 

A potência é calculada mediante a Equação 2.7 apresentada anteriormente.  

Q=0,06×S×(Tf-Ti) = 0,06×15 m²×(28-23)°𝐶 = 4,5 𝐾𝑊. 

Desta forma adotou-se o modelo TS Slim de aquecedor a gás por imersão, de acordo com as 

especificações apresentadas na Tabela 2.5.  

4.2.4.2. Tempo para aquecimento 

O cálculo do tempo necessário para aquecimento da piscina foi efetuado mediante a Equação 

2.8. 

H=2,33×V×
(𝑇𝑓 − 𝑇𝑖)

𝑄
 

Para a presente piscina o volume é de 17,23 m³. Desta forma: 

H=2,33×17,23 m³×
(28−23)°𝐶

4,5 𝐾𝑊
≈44,62 horas≈ 1 dia e 20 horas. 

4.2.5. SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO 

Para a presente piscina adotou-se sistema de recirculação unitário. 

4.2.5.1. Tempo de recirculação 

Esse parâmetro é determinado mediante a Tabela 2.2. Desta forma o tempo de recirculação da 

piscina é de 6h.  
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4.2.5.2. Vazão de dimensionamento 

Com o tempo de recirculação e o volume da piscina é possível calcular a vazão de 

dimensionamento mediante a relação entre o volume de água e o tempo de recirculação 

máximo.  

Q =
V

T
=

17,235

6
≈ 2,87 m3/h                                                                                                                                              

 

4.2.5.3. Seleção da bomba 

Em face das vazões mínimas de recirculação encontradas no item 3.1.5.2., mediante consulta à 

Tabela 2.3, escolheu-se a bomba DRF – 12-14, de vazão nominal igual a 3,8 m³/h.  

4.2.5.4. Croqui do sistema de recirculação 

A Figura 4.5 apresenta esquematicamente o sistema de recirculação da piscina proposta.  

Figura 4.5-Sistema de recirculação da piscina privativa 

 
Fonte: Arquivo do autor 
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4.3. PISCINA OLÍMPICA 

Foi proposto a concepção de uma piscina para natação de acordo com as recomendações 

normativas da FINA.  

4.3.1. GEOMETRIA 

A piscina possui 50m de comprimento, 25m de largura e pelo menos 1,35m de profundidade. 

Para este projeto adotou-se profundidade de 2m. Desta maneira a geometria é dada pela Figura 

4.6.  

Figura 4.6-Geometria da piscina olímpica 

 

          Fonte: Arquivo do autor 

 

Desta forma o volume da piscina olímpica  é de 2500 𝑚³. 

4.3.2. SISTEMA DE AQUECIMENTO 

Adotou-se o sistema de aquecimento elétrico para a presente piscina. Para este projeto a 

temperatura média do mês mais frio do ano foi de 20°C, enquanto temperatura final, adequada 

para competição, é de 28°C.  

4.3.2.1. Cálculo da potência do trocador de calor 
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A potência é calculada mediante a Equação 2.7 apresentada anteriormente.  

Q=0,06×S×(Tf-Ti)=0,06×1250 m²×(28-20)°𝐶=600 KW 

Em face do grande volume de água, a quantidade de energia necessária para aquecer o sistema 

é muito elevada e normalmente apenas 1 trocador de calor não é suficiente para atender a 

demanda. Logo foram colocados vários trocadores de calor em série a fim de conseguir uma 

potência total de pelo menos 600 KW. A partir da Tabela 2.4, escolheu-se o trocador de calor 

HT 40, com capacidade térmica de térmica de 38,6 KW. Assim foram necessários 16 trocadores 

de calor em série, totalizando 617,6 KW de capacidade térmica.  

4.3.2.2. Tempo para aquecimento 

O cálculo do tempo necessário para aquecimento da piscina foi efetuado mediante a Equação 

2.8. 

H=2,33×V×
(𝑇𝑓−𝑇𝑖)

𝑄
= 2,33×2500 m³×

(28−20)°𝐶

617,6 𝐾𝑊
≈75 horas≈ 3 dias e 3 horas. 

4.3.3. SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO 

Neste item apresenta-se a vazão mínima necessária para o sistema de recirculação da piscina 

olímpica e, em face deste parâmetro, foi escolhida a bomba de recirculação com capacidade 

para atender ao exigido.  

4.3.3.1. Vazão de dimensionamento 

De acordo com as recomendações da FINA (2017), apresentadas no item 2.3.2, uma piscina de 

50 m de comprimento deve possuir vazão de recirculação de 220 a 250 m³/h. Diante disso 

adotou-se vazão de recirculação de 220 m³/h.  

4.3.3.2. Seleção da bomba 

O modelo foi selecionado a partir da Tabela 4.1, Jacuzzi (2018), na qual consta alguns modelos 

de alta vazão. Desta forma selecionou-se o modelo 25FB6-T, com vazão nominal de 243 m³/h. 
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Tabela 4.1-Bombas de alta vazão 

 

Fonte: Jacuzzi (2018) 

4.3.3.3. Croqui do sistema de recirculação 

A Figura 4.7 apresenta esquematicamente o sistema de recirculação da piscina proposta.  

Figura 4.7-Sistema de recirculação 

 

Fonte: Arquivo do autor 
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5. CONCLUSÕES 

A partir das 3 aplicações apresentadas nos resultados, fica claro que o dimensionamento e 

concepção de uma piscina está diretamente ligado ao uso final para o qual esta se propõe. 

Piscinas voltadas ao desporto, por exemplo, devem ser dimensionadas de acordo com o que é 

previsto pela FINA (2017), que difere em alguns pontos das normas nacionais, estas utilizadas 

na concepção de piscinas residenciais privativas, como visto anteriormente. Logo é de rápida 

percepção que os parâmetros relativos à concepção de piscinas encontram-se dispersos.  

Diante deste quadro, pode-se concluir que este trabalho atingiu o objetivo de apresentar os 

métodos construtivos para piscinas, juntamente com seus aspectos positivos e negativos, e os 

diversos componentes constituidores de piscinas; compilar os parâmetros normativos e 

recomendações técnicas previstas em manuais de fornecedoras de produtos, de maneira a criar 

um guia para concepção de piscinas; e apresentar a aplicação deste guia apresentado 

anteriormente, de maneira a esclarecer a sua utilização.  

A partir das comparações realizadas no item de tipologias conclui-se que a escolha da piscina 

a ser utilizada é função do produto final desejado pelo cliente, disponibilidade financeira, 

espaço físico disponível e aspectos afins. Desta forma, pode-se afirmar que para pequenas 

obras, onde o custo é um limitante, o ideal é a piscina de fibra de vidro ou a de vinil, a depender 

do formato desejado. Por outro lado, para piscinas de maiores dimensões é recomendável que 

seja executada em concreto principalmente em função da durabilidade do material. 

Analogamente, o sistema de aquecimento segue o mesmo raciocínio de escolhe. Para pequenas 

obras, a opção de aquecimento a gás por imersão é a mais adequada uma vez que é versátil e de 

fácil aplicação. Porém esta opção não se adequada à piscinas de maiores dimensões, uma vez 

que estas necessitam de muita energia para serem aquecidas. Neste caso o mais adequado é o 

uso de trocadores de calor a gás, opção mais eficiente entre as disponíveis. Todas as opções de 

aquecimento supracitadas devem ser acompanhadas da capa térmica, com a qual a retenção do 

calor inserido no sistema aumenta de 30 a 40%. 

Por fim este trabalho deixa em aberto a possibilidade de estudos futuros acerca dos métodos de 

aquecimento disponíveis e os seus respectivos dimensionamentos, assim como a extensão 

bibliográfica quanto aos tipos de filtro, seus aspectos de manutenção, funcionamento e escolha 

para otimização do sistema de recirculação da piscina.  
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