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Prezados leitores,

Frequentemente nossa Associação reafirma o valor da criativi-
dade como estratégia para driblar as dificuldades do mercado 
e da conjuntura econômica. Entre os exemplos do exercício da 
criatividade para enfrentar os desafios, podem ser citadas as 
convenções de vendas incentivando lojistas e revendedores a 
apostar em novas estratégias para encantar clientes. 

Claro que é um investimento de porte e geralmente res-
trito às grandes empresas. Mas os associados sabem que a 
inovação e a criatividade cabem nos grandes e pequenos 
negócios e sempre há espaço para novas ideias.

Eventos como a convenção da Fibratec, realizada em ju-
lho, e a da CMBAqua, em abril, além da promoção anual da 
Sodramar, ajudam a fortalecer o relacionamento da marca 
com seus revendedores e representantes comerciais e ainda 
alinhar e compartilhar estratégias bem-sucedidas. 

Essa filosofia move também os Grupos Setoriais da ANAPP, 
empenhados em organizar o mercado, padronizar critérios 
de qualidade, certificar produtos, revisar normas técnicas e 
disseminar boas práticas para garantir que o consumidor do 
mercado de lazer e bem-estar encontre produtos e serviços 
confiáveis e seguros.

Qualidade e segurança são dois conceitos que andam 
juntos. Não se pode falar em produto de qualidade que não 
seja seguro nem produto seguro que não tenha qualidade. 
Os segmentos que compõem o nosso mercado oferecem 
produtos e serviços que fazem parte dos momentos de lazer, 
alegria e bem-estar – em nada combinam, portanto, com si-
tuações de risco à integridade do consumidor. 

Argumento mais do que suficiente para insistirmos na bus-
ca da qualidade e da segurança, temas das seções Saúde 
e Banheiras & Spas desta Revista ANAPP. E também para 
reforçarmos o convite para a participação das empresas as-
sociadas nas reuniões dos Grupos Setoriais. A participação 
é, inclusive, um dos critérios do prêmio Homenagem ANAPP 
Expolazer – Compromisso Empresarial 2016/2017, que será 
entregue em dezembro durante o nosso tradicional jantar de 
confraternização.

Boa leitura!

EngEnhEiro gilmar PrEtto 
Conselheiro Fiscal da ANAPP
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Em reunião realizada pela diretoria em 9 de 
agosto, foram definidos critérios para a apli-
cação do Selo de Qualidade ANAPP Garantia 
Comprovada na linha de produtos das em-
presas do mercado de piscinas e produtos 
afins. Os objetivos do Selo, renovável a cada 
12 meses, são fortalecer o setor, valorizar as 
empresas que têm compromisso com a qua-
lidade e proteger o consumidor.

Para obter o Selo de Qualidade ANAPP Ga-
rantia Comprovada, as empresas devem forma-
lizar na Associação um termo de compromisso 
para atendimento das exigências estabelecidas 
em seu respectivo Grupo Setorial. 

A partir desse passo, a empresa que com-
provar atendimento às exigências de aferição 
da qualidade poderá usar o Selo em suas ins-
talações físicas, nos produtos qualificados, em 
material publicitário e qualquer tipo de mídia 
utilizada como estratégia de divulgação. 

As aplicações da imagem do Selo deverão 
ser previamente submetidas à apreciação da 
ANAPP para validação quanto à pertinência do 
uso e devido cadastramento. Os custos decor-
rentes da utilização do Selo são de responsabi-
lidade das empresas.

Para obtê-lo, a empresa deverá atender a 
requisitos mínimos indicados em cada Grupo 
Setorial. Veja o exemplo dos requisitos previs-
tos para os segmentos de indústrias químicas 
para entender as demandas necessárias para 
cada empresa:

Grupo Setorial indúStriaS QuímicaS
• Comprovar, mediante atas e listas de pre-

sença, participação ativa em, pelo menos, 75% 
das reuniões do Grupo Setorial;

• Ter registro atualizado de toda a linha de 
produtos na Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa);

• Manter homologada toda a linha de baldes, 
quando necessário, como o dicloro em 60% e 
hipoclorito de cálcio, validados conforme do-
cumentos da Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) e Instituto Nacional de Metro-
logia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro);

• Ser associada a projeto de logística reversa, 
de acordo com o controle interno da ANAPP;

• Atender à legislação de importação de pro-
dutos, com documentos válidos da Receita Fe-
deral e da Anvisa;

• Estar em acordo com as exigências nor-
mativas para tampas de segurança nas embala-
gens, conforme documentos da Anvisa.

Com os compromissos assumidos, as em-
presas certamente ganharão destaque com 
o reconhecimento diferenciado do mercado, 
tanto dos clientes quanto de fornecedores. A 
expectativa da ANAPP é de que o Selo também 
contribua para estreitar o relacionamento com 
as associadas e incentive a manutenção e me-
lhoria de indicadores de qualidade, valorizan-
do todo o setor.

ANAPP lança certificação 
para empresas do setor
Entenda os critérios do Selo de Qualidade ANAPP Garantia Comprovada
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A ANAPP e a Francal Feiras irão promover em de-
zembro um grande evento de premiação do se-
tor de piscinas e produtos afins. Durante o tradi-
cional jantar de confraternização de fim de ano, 
em data ainda a ser confirmada, será entregue a 
Homenagem ANAPP Expolazer – Compromisso 
Empresarial 2016/2017 a empresas associadas e 
empresas que participam dos Grupos Setoriais. 

Além de estreitar o relacionamento com 
fabricantes e lojistas, o objetivo da premiação 

Homenagem  
ANAPP EXPOLAZER

é incentivar a participação nos Grupos Seto-
riais e na Expolazer, o principal evento e afins.  
As empresas homenageadas receberão um  
troféu personalizado.

os convites e as cotas de patrocínio para 
o jantar já estão à venda. as empresas inte-
ressadas devem entrar em contato com Karla 
Hadlik pelo telefone (11)5521-4565 ou pelo 
e-mail karla@anapp.org.br.

Empresas receberão prêmio durante  
jantar de confraternização em dezembro



Em 20 e 21 de agosto, aconteceu o curso profis-
sionalizante Manutenção em Piscinas, na Hidro-
fobia Mergulhos, com apoio técnico da Vedacit, 
promoção da ANAPP e divulgação da Genco, Hi-
droazul, Clor Up e Sindicato das Academias de 
São Paulo.

O curso capacitou os participantes a utiliza-
rem equipamento de respiração subaquática 
para realizar trabalhos submersos de manuten-
ção. “Entender como utilizar os equipamentos 
de forma correta e segura, além de vivenciar na 
prática a substituição de pastilhas e azulejos, foi 
muito importante, pois a sensação é muito dife-
rente”, relata um dos participantes.

Esvaziar uma piscina para fazer esses reparos 
gera dois problemas: o primeiro é a fragilização 
da estrutura, que fica sob atuação apenas das 
forças externas, o que pode causar outros danos 
à piscina; o segundo é o custo alto e desperdício 
de água:  

Assim, o curso irá capacitar os profissionais 
responsáveis pela manutenção e prestadores de 
serviços da área para orientar seus clientes reali-
zar o serviço de forma precisa e eficaz.

A Hidrofobia Mergulhos agradeceu à Veda-
cit e à ANAPP por todo o apoio para a realização 

Hidrofobia Mergulhos  
realiza curso de  
manutenção em piscinas

desse projeto, bem como a todos os apoiadores 
do setor que acreditam na capacitação do merca-
do, a fim de oferecer cada vez mais um serviço de 
qualidade a seus clientes.

Informações sobre próximas turmas e inscri-
ções estão disponíveis no site hidrofobia.com.br/
anapp. Valores e condições especiais para os as-
sociados da ANAPP.
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Iniciativa teve apoio e divulgação da ANAPP

“Participei do curso Manutenção em Pisci-
nas, ministrado na Hidrofobia Mergulhos 
nos dias 20 e 21 de agosto. As técnicas de-
monstradas em sala de aula são extrema-
mente didáticas e de fácil compreensão, 
porém, penso que não adianta uma boa 
teoria sem a devida vivência prática - e isso 
conseguimos durante o curso! Parabéns ao 
professor Marcellus pelo conhecimento 
técnico e prático no assunto, pela estrutura 
da escola e por todo o suporte ao longo das 
aulas. Uma iniciativa assertiva da Hidrofo-
bia Mergulhos em parceria com a ANAPP! 
Obrigado e parabéns!” 

Fábio, FmS piscinas
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E  m meio às exuberantes imagens da Rio 
2016 geradas por câmeras de última ge-
ração, canais de TV do mundo inteiro 

comentaram em mais de 100 idiomas o inusi-
tado fenômeno de esverdeamento da água das 
piscinas de salto e de polo aquático no Parque  
Maria Lenk. 

A coloração verde começou a ser percebida em 
9 de agosto e foi se intensificando nos dias seguin-
tes até que, em 13 de agosto, o Comitê Olímpico de-
cidiu substituir todos os 3,75 milhões de litros da 
água da piscina de polo aquático.

Espectadores, atletas, jornalistas e organizado-
res queriam entender o que estava acontecendo, 
mas ninguém conseguia explicar as causas. 

PH da água, alcalinidade baixa -  fatores que 
jamais provocariam esse efeito, segundo os espe-
cialistas -, filtração ineficiente e até “muito calor e 
falta de ventos”, entre outras pérolas da sabedoria 
humana, se candidataram a receber essa desonrosa 
medalha da Rio 2016. Mas nenhum deles levou.

Em 14 de agosto, um dos organizadores disse 
em entrevista na TV que o problema foi causado 
pela adição indevida de 80 litros de peróxido de 
hidrogênio na água. Segundo o diretor de Insta-
lações do Comitê Rio 2016, Gustavo Nascimento, 
a adição do produto “enganou” o sistema elétri-
co de controle dos níveis de cloro, prejudicando 
ajustes na qualidade da água.

Essa é a explicação mais compatível com o pro-
blema constatado. Oxidante, a água oxigenada reage 
com o cloro (uma reação na qual os dois produtos se 
extinguem), consumindo seu residual desinfetante. 
Assim, equipamentos de controle não detectaram a 
ausência do cloro e a água ficou desprotegida, sem 
residual de cloro livre por algum tempo.  Com o uso 
intensivo das piscinas e o calor intenso, compostos 
orgânicos, especialmente amoniacais presentes no 
suor (atletas podem transpirar até 0,5 litro de suor 
em uma hora), facilitaram a proliferação de algas 
(como acontece nas represas durante o alto verão).

Piscina verde na rio 2016

A adição de água oxigenada (alguns disseram 
160 litros) ocorreu em 5 de agosto e uma explicação 
plausível apareceu publicamente no dia 14.  Nesse 
intervalo, foram veiculadas notícias desencontra-
das, irreais, de contundente ignorância e, pior, de 
nenhuma autoridade sanitária ou, no mínimo, es-
pecializada em tratamento de águas.

A nosso ver, muitas lições podem ser tiradas des-
se infeliz incidente em disciplinas diversas como 
administração, relações públicas, engenharia etc.: 

Se você vai sediar um grande evento, seja uma 
festa, seja uma competição, seja Olimpíada, que 
envolva o uso da piscina, assegure-se sempre de 
ter a assessoria de profissional habilitado e ex-
periente. Certifique-se previamente que todos 
os equipamentos estejam funcionando em per-
feita ordem e não deixe para testá-los na hora 
do evento – faça isso alguns dias antes para não  
ter surpresa.

Tratamento de água é coisa séria. Use produtos 
confiáveis e seguros, adquira familiaridade com 
seu uso e não faça experiências novas se está satis-
feito com o que está utilizando. Mas, se não estiver 
satisfeito e quiser experimentar algo novo, que não 
seja durante um evento importante. 

Tratar piscinas de forma correta e consistente é 
também a maneira mais econômica.

Não tenha medo de assumir erros. A confissão 
sincera do erro logo no início teria evitado os desen-
contros, descalabros e desperdícios testemunhados 
mundo afora e, principalmente, teria evitado o agra-
vamento do problema com uma solução rápida. Es-
timule sua equipe a reconhecer erros sem medo de 
punições. É uma forma de aprender. Errar é huma-
no. O que não é permitido é repetir os mesmos erros. 

Em caso de crise, nunca permita que qualquer 
um – mesmo que entenda o assunto – saia dando 
entrevistas (são envaidecedoras). Crie um comitê 
para resolver o problema, eleja uma única pessoa 
para ser o porta-voz da sua empresa e relatar de for-
ma sucinta e objetiva o que está ocorrendo.

Episódio reforça importância da correta manutenção da água

Por Alcides Lisboa 



Uma piscina bem tratada requer a observação 
de três parâmetros básicos: sua água precisa 
estar limpa, balanceada e saudável. A combi-
nação desses fatores reduz em quase 100 % a 
probabilidade de ocorrer algo que possa mu-
dar sua aparência.

Água limpa é aquela que se apresenta trans-
parente, cristalina e livre de sólidos em sus-
pensão. Essa aparência é obtida através de um 
processo de filtração eficiente, fazendo-se uso 
de filtros, sendo a areia o meio filtrante mais 
utilizado em nosso país. 
Dentro dos filtros, as partículas maiores dos 
sólidos são retidas nas camadas superiores da 
areia, funcionando como suporte para que as 
partículas menores sejam também retidas. A 
passagem da água através dessa ‘malha’ for-
mada pelas partículas menores leva a um au-
mento da pressão no interior do filtro até o 
ponto em que seja indicado que a areia deva 
ser lavada ou trocada. O processo de filtra-
ção não deve reter algas e metais como ferro 
e manganês, que também acabam turvando 
a cor da água e que, normalmente, estão pre-
sentes em águas provenientes de poços.

Água balanceada é aquela que não produz irri-
tação nos olhos e mucosas dos banhistas, não 
corrói equipamentos, cimento ou argamassa 
e tampouco deposita incrustações nas juntas 
dos materiais utilizados no revestimento da 
piscina. Tal condição é obtida mantendo-se o 
pH (potencial hidrogeniônico) na faixa entre 
7,2 e 7,8, a alcalinidade total entre 80 e 120 ppm 
(partes por milhão) e a dureza cálcica entre 200 

e 400 ppm. Esses parâmetros são usuais, de-
vem ser medidos diariamente e corrigidos com 
uma simples ação de tratamento por empre-
sa ou profissionais qualificados e a adição de 
agentes químicos em medida adequada.

Água saudável deve apresentar aspecto límpi-
do e transparente. Não deve ter cheiro ou gosto 
estranho, não pode conter microrganismos 
que possam causar doenças, assim como não 
deve conter substâncias em concentrações 
que possam causar prejuízo à saúde dos ba-
nhistas. Para esse fim, em uma piscina, de-
ve(m) ser adicionado(s) produto(s) necessá-
rio(s) à garantia de saudabilidade da água. Ao 
fazer uso da piscina, os banhistas ‘poluem’ 
a água, contaminando-a com cabelos, pelos, 
cosméticos, células mortas e óleos da pele, 
suor, urina e outras secreções, além de seus 
próprios microrganismos. 

Mesmo sem a presença de banhistas, uma 
piscina pode ser contaminada através de ger-
mes que normalmente são arrastados pelo ar, 
vento, chuvas e até mesmo pela poeira, insetos, 
folhas, algas, fungos e bactérias. Essa contami-
nação pode também estar presente na água de 
abastecimento da piscina, qualquer que seja 
sua origem. 

Portanto, o meio mais eficaz para evitar 
transtornos como o ocorrido nas piscinas do 
Parque Maria Lenk é manter uma constan-
te análise dos parâmetros físicos e químicos 
da piscina, conforme acima recomendado e, 
quando necessário, acionar empresas e profis-
sionais qualificados para fazer rapidamente as 
correções necessárias.

LimPa, baLanceada  
e saudáveL
Por José Eduardo e José Carlos Gomes
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De 1º a 3 de julho, a Fibratec Piscinas promoveu em Po-
ços de Caldas (MG) uma convenção que reuniu mais de 
140 pessoas, entre revendedores e familiares, represen-
tantes comerciais e colaboradores. O evento foi realizado 
no Hotel Fazenda Poços de Caldas e teve como objetivo 
comemorar, aperfeiçoar e fortalecer o relacionamento da 
Fibratec com seus revendedores, que aprovaram o encon-
tro e destacaram como ponto forte a oportunidade de sa-
berem mais sobre as estratégias da empresa.

Produzidos pelo sistema de rotomoldagem em polietileno de média densi-
dade, os filtros DFR da Dancor suportam temperaturas de até 50°C, são resis-
tentes à corrosão e compatíveis com todos os tratamentos químicos. Mate-
rial filtrante com granulometria apropriada, alta vazão para obter maior taxa 
de filtragem. Filtros de fácil instalação com união de soldagem apresentam, 
opção de montagem sobre carrinho. 

As bombas PF-17 e PF-22 são projetadas para atender às taxas de filtração da 
linha de filtros. Produzidas em termoplástico de engenharia de alta resistên-
cia, não permitem o contato do líquido bombeado com as partes que possam 
enferrujar. Possuem pré-filtro incorporado com visor transparente, permitin-
do determinar o momento adequado para limpeza. Garantia de 18 meses. 

Conheça os filtros e bombas Dancor para piscinas 

A HidroAll do Brasil lançou, em junho, o Fest 
Promotion 2016, tradicional e exclusiva cam-
panha comercial para suas revendas. Além 
de gerar excelentes negociações, o evento 
coroa a parceria entre a marca e revende-
dores com roteiros exclusivos de viagens, 
em que a informalidade, descontração, am-
biente familiar e alegria predominam e pro-
porcionam momentos inesquecíveis. Nessa 
edição, o destino escolhido é Lisboa.

A campanha vai até novembro. As re-
vendas participantes que atingirem o ob-
jetivo da promoção receberão um pacote 
de viagem para a capital portuguesa em 
março de 2017. 

Para mais detalhes sobre a campanha e 
regulamento, consulte a equipe de vendas 
da HidroAll.

HidroAll lAnçA  
A cAmpAnHA Fest 
promotion 2016

Fibratec reúne revendedores 
em Poços de Caldas
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A Viniltec Piscinas promoveu, em 30 de junho e 1º 
de julho, a quinta edição do curso Técnicas de Mon-
tagem, Tratamento e Aquecimento de Piscinas de 
Vinil. Os clientes da marca viveram dois dias de mui-
to aprendizado e troca de informações. Foram abor-
dados temas como moldes e medidas para piscinas 
e instalação de vinil, com o gerente de fábrica Kécio 
Cley, e aquecimento solar, tratamento da água e ilu-
minação, com as empresas parceiras Sansuy, Helio-
tek, Netuno e Genco.

A Viniltec agradece a presença dos clientes  
e parceiros.

Viniltec promove 
curso sobre piscinas 
de vinil



Até meados do século 20, todas as bom-
bas hidráulicas usadas no Brasil eram im-
portadas. A situação começou a mudar em 
1946, quando o empreendedor Daniel Correa 
percebeu ali uma oportunidade e, a partir de 
uma pequena oficina no Rio de Janeiro, deu 
início à história da Dancor, que viria a se tor-

nar uma das maiores fabricantes de bombas 
do País.

Desde o começo, a proposta da Dancor foi 
buscar o crescimento com lucratividade para 
toda a cadeia de distribuição. “Essa busca 
está em reforçar o lançamento de novos pro-
dutos, ampliar nossa atuação em novos mer-
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70 anos de inovação  

e qualidade
Empresa é pioneira na fabricação de bombas hidráulicas no País





cados e ajudar nossas redes de distribuição 
a vender mais e melhor”, conta o diretor da 
Dancor, Eduardo Brandão.

O crescimento do mercado levou à abertu-
ra de mais duas fábricas, uma no Ceará e a 
outra em Santa Catarina. “A fábrica no Ceará 
permitiu atender à demanda da região com 
maior rapidez e agilidade”, comenta Bran-
dão. “A unidade de Santa Catarina seguiu o 
mesmo conceito: maior proximidade com 
o mercado regional e, principalmente, com 
os fabricantes de motores elétricos, com os 
quais pudemos desenvolver e inovar em par-
cerias sólidas”, explica.

Entre os momentos mais importantes da 
história da Dancor, está o lançamento de no-
vos produtos, como a série de bombas fabrica-
das em termoplásticos de engenharia. “Hoje, 
é um dos produtos mais comercializados pela 
empresa em todo o País”, aponta Brandão. A 
abertura das filiais no nordeste e sul do Bra-
sil, ampliando as fronteiras de participação da 
Dancor no mercado nacional, também é con-
siderada uma grande vitória da empresa.

A participação em feiras e eventos voltados 
para o lançamento, exposição e venda de novos 
produtos, como a Expolazer e a Feicon, consoli-
da a presença nacional da Dancor, além de ser 
uma grande oportunidade de relacionamento 
com clientes e uma vitrine para as novas solu-
ções criadas pela empresa. “A Feicon é referên-
cia para o setor da construção civil na América 
Latina e nossa participação em 2016 foi bastan-
te positiva, gerando grande visibilidade”, avalia 
o diretor.

A Dancor e seus 300 empregados dedicam 
especial atenção à qualidade. A empresa possui 
laboratório próprio, localizado na fábrica do Rio 
de Janeiro, equipado para atender especifica-
ções técnicas do Inmetro e voltado para o cons-
tante desenvolvimento de produtos. “Investi-
mos constantemente em novas tecnologias para 
oferecer produtos com qualidade e que aten-
dam às necessidades de bombeamento espera-
das por nossos clientes”, acrescenta Brandão.

As recomendações do Inmetro servem 
para estabelecer critérios para o Programa de 
Avaliação da Conformidade e utilização da 
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia 
(ENCE) para bombas e motobombas centrí-
fugas. “Esses procedimentos devem atender 
aos requisitos do Programa Brasileiro de Eti-
quetagem (PBE) e visam à eficiência energé-
tica através da comparabilidade entre todos 
os produtos comercializados de uma mesma 
linha”, completa Brandão.

Entre os principais produtos vendidos, 
destaca-se a linha Pratika, com as séries AP
-3C e AP-2R, que atendem às demandas de-
correntes das variações de pressão nas re-
des de abastecimento de água das cidades. 
A empresa também possui outras linhas de 
produção e está sempre atenta ao marketing. 
“Acreditamos que as ações de publicidade e 
propaganda garantem a proximidade com o 
consumidor”, complementa o diretor.

Em setembro, a Dancor completa 70 anos 
de história. Entre os fatores que explicam essa 
longevidade, Brandão cita a forte base como 
fábrica e suas unidades regionais, a imensa 
rede de distribuidores e representantes em to-
dos os estados do Brasil e um pós-venda sem-
pre atento à assistência técnica, com mais de 
400 oficinas credenciadas no País. “Além do 
atendimento ao público, o suporte e os escla-
recimentos técnicos e comerciais a todos os 
clientes e parceiros da Dancor”, acrescenta. 

16 Revista ANAPP
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Com a chegada da primavera e a elevação das 
temperaturas, as piscinas serão, certamente, 
mais frequentadas. Portanto, os cuidados com 
a manutenção da qualidade da água e com a 
saúde dos usuários devem ser redobrados. 

Recomenda-se que os usuários tomem uma 
ducha antes de mergulhar na piscina. O corpo 
humano é portador de vírus e bactérias que en-

Controle da acidez da água é essencial para evitar infecções

tram em ação em períodos de baixa imunidade e 
são capazes de desencadear doenças e infecções. 

Essa condição pode ser agravada em situa-
ções de cansaço e variações de temperatura, 
deixando as pessoas mais propensas a contá-
gios. Portanto, é essencial que piscinas públi-
cas ou privadas tenham duchas instaladas para 
uso dos banhistas.

pH da piscina
Fique atento ao 

18 Revista ANAPP
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Considerando, ainda, que as bactérias 
se propagam rapidamente na água, pessoas 
com quadro médico infeccioso devem evitar 
o banho de piscina até estarem completa-
mente restabelecidas.

Além de combater os germes, as duchas 
evitam a liberação de impurezas na água de-
correntes do uso de protetores solares e cre-
mes capilares, por exemplo.

Obviamente, a ducha é insuficiente para 
manter a piscina limpa, sendo o cloro um dos 
grandes aliados na limpeza da água. Aplicado 
na dosagem adequada, ele mata bactérias e 
vírus que possam estar presentes no tanque, 
além de manter a água cristalina e limpa.

O cloro é uma solução eficaz, mas seu uso 
exige cuidados - o principal é seguir as orien-
tações do fabricante adequadas às caracte-
rísticas da piscina. Os padrões de segurança 
determinam que a concentração do produto 
na piscina seja entre 0,4 e 1,2 miligramas por 
litro. Portanto, sua aplicação deve estar ade-
quada à capacidade do tanque.

É preciso também observar a alcalinidade 
da água tratada com cloro. Isso pode ser feito 
com os kits de medição vendidos em lojas es-
pecializadas em equipamentos e tratamento 
de piscina. O pH (potencial hidrogeniônico) 

deve estar dentro dos níveis recomenda-
dos – que variam entre 7,2 e 7,6 ppm (partes  
por milhão).

Quando o pH está abaixo desse nível, a 
água da piscina torna-se ácida e pode causar 
irritação na pele e nos olhos. Se o pH estiver 
acima dos níveis recomendados, o cloro per-
de sua efetividade, tornando a água alcalina.

Por isso, pode-se dizer que um agente 
químico (cloro) trabalha em conjunto com o 
outro (hidrogênio). Para a melhor eficiência 
do cloro, é necessário que o pH esteja con-
trolado. O nível correto do produto permite 
que o pH da água permaneça estável.

Geralmente, o uso da piscina e as alte-
rações climáticas podem levar ao aumento 
da acidez ou da alcalinidade da água. Reco-
menda-se, portanto, análises periódicas dos 
níveis de cloro e pH e o uso de produtos quí-
micos adequados para cada hipótese.

Tais cuidados garantem uma piscina 
mais segura e evitam doenças - principal-
mente agora, com a chegada da primave-
ra, quando volta a crescer o movimento  
nas piscinas.

Fontes:

www.piscinas.com.br
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Conheça as estruturas projetadas pela SP Piscinas

Arquitetura

Práticas e 
pré-moldadas
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No mercado desde 1989, inicialmente na 
cidade de Rolim de Moura (RO), a SP Piscinas 
encontrou na exclusiva tecnologia do pré-
moldado a solução para a principal demanda 
de seus clientes: construir piscinas em menos 
tempo e com melhor custo/benefício em 
relação aos projetos convencionais.

Em 1995, a SP Piscinas passou a projetar 
piscinas pré-moldadas e conquistou seu 
primeiro Prêmio Qualidade Brasil, como 
uma das empresas mais inovadoras do 
segmento e a única em todo o País a utilizar 
o sistema de construção de piscinas em  
concreto pré-moldado.

A empresa mudou-se para São Paulo e 
começou a atuar no segmento de clubes e 
parques aquáticos, assinando projetos para 
associações recreativas do Banco do Brasil, 
HSBC e de servidores públicos, além de 
construir piscinas em mais de 25 clubes da 

Alphaville Urbanismo e desenvolver projetos 
arquitetônicos para construtoras como Cyrela, 
MRV e Camargo Corrêa.

Um desses projetos é o Condomínio 
Alphaville, com 1.500 moradores em uma 
área de 663 mil m2 na Barra da Tijuca, Rio de 
Janeiro. A piscina do condomínio tem mais 
de 32 metros de comprimento, com raias 
para a prática de esportes e áreas integradas, 
com espaço para relaxamento e prainha. O 
condomínio também tem piscina destinada ao 
público infantil.

As piscinas foram construídas em 60 dias, 
tempo curto se comparado com outros projetos 
que não utilizam estruturas pré-moldadas. 
Segundo a diretora da SP Piscinas, Cristhiane 
Miranda, na maioria das vezes, a piscina pré-
moldada é concluída antes mesmo do término 
das demais obras porque permite construir a 
área de lazer de forma mais rápida e prática.



Condomínio Alphaville Barra da Tijuca (RJ) com projeto desenvolvido pela SP Piscinas
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Em parceria com a Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT), o Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inme-
tro) publicou em 2009 a Portaria 371, que prevê 
a certificação compulsória de eletrodomésti-
cos e aparelhos similares.

Equipamentos certificados trazem benefícios para fabricantes e consumidores 

Baseada em norma da IEC (International 
Electrotechnical Commission – Comissão Ele-
trotécnica Internacional), a Portaria tem por 
objetivo prevenir acidentes e aumentar a segu-
rança do usuário de equipamentos importados 
ou fabricados no Brasil.

Mais segurança 
e qualidade 



Banheiras de hidromassagem, ofurôs e spas 
estão enquadrados na Portaria e, portanto, de-
vem ser submetidos a testes de laboratório an-
tes de serem comercializados.

Os fabricantes podem pedir a avaliação de 
seus produtos em laboratórios internacionais, 
desde que cumpram as exigências do Inmetro 
e da ABNT. A lista de testes exigidos pode ser 
consultada no site do Inmetro.

E por que certificar banheiras e spas?
Para a Nautilus, fabricante de piscinas e ba-
nheiras, “o processo de certificação de produ-
tos nos órgãos reguladores tem o objetivo de 
garantir a segurança do usuário ou instalador, 
atestando, assim, a qualidade do produto”.

Segundo a empresa, a certificação de con-
formidade garante formalmente que o produto 
está seguindo as normas e legislações de segu-
rança e qualidade, ou seja, possui as devidas 
identificações e segue os requisitos de normas 
ou regulamentos técnicos específicos. Parte do 
processo de certificação prevê testes de desem-
penho em diversas situações de uso.

Uma vez que se trata de uma condição obri-
gatória, se o produto não estiver certificado, 
não pode ser comercializado para revendas ou 
consumidor final. A certificação é regulamen-

A aquisição de uma banheira ou spa está diretamente ligada 
à busca de bem-estar. Os benefícios da hidromassagem são 
inúmeros: alívio das dores causadas por uma rotina cada vez 
mais estressante, melhoria na circulação, estímulo do equilí-
brio mental e apoio no tratamento de doenças como artrite, 
artrose, fadiga crônica e insônia. 

Apesar de todos os benefícios, é imperativo que o consu-
midor se preocupe com a qualidade do produto, mais espe-
cificamente com a segurança. Atualmente, a única maneira 
de garantir a compra de um produto realmente seguro é a 
escolha de equipamentos com certificação de acordo com a 
Portaria 371/2009 do Inmetro, que exige a observância das 
Normas ABNT NBR IEC 60335-1 e 60335-2-60. 

O intuito da certificação é justamente garantir que requisi-
tos de segurança sejam observados, a fim de impedir acidentes 
e assegurar a integridade do consumidor em relação a riscos 
elétricos, mecânicos, térmicos, fogo e radiação dos aparelhos.

A Jacuzzi, sempre comprometida com o bem-estar, saú-
de e segurança de seus consumidores, testa 100% de suas 
banheiras e spas. Líder e referência no mercado mundial 
há mais de 60 anos, garante todos os requisitos da Portaria 
371/2009, incluindo o teste hidrostático que garante a ausên-
cia de qualquer tipo de vazamento nas  banheiras Jacuzzi®.

Também é de extrema importância a contratação de um 
profissional habilitado para instalação do produto, confor-
me a Norma Regulamentadora NR-10, e que as instalações 
elétricas do local estejam em conformidade com a Norma 
ABNT NBR 5410. É obrigatória a leitura atenta do manual de 
instruções no momento da instalação e não é permitido, em 
hipótese alguma, qualquer alteração no produto. Por esse 
motivo, todas as banheiras e spas Jacuzzi são fornecidos 
com a motobomba previamente instalada, haja vista que so-
mente dessa forma é possível assegurar o cumprimento dos 
requisitos da Portaria do Inmetro.

Seguindo essas recomendações, com certeza você fará 
uma compra segura e desfrutará de todos os benefícios que 
a hidromassagem pode oferecer.

André Barbosa é engenheiro da Jacuzzi 

do Brasil, empresa que integra o grupo 

Jacuzzi Brands Corporation.

A importânciA  
dA certificAção
Por André Barbosa

“O processo de certifi-
cação de produtos nos 

órgãos reguladores 
tem o objetivo de  

garantir a segurança 
do usuário ou insta-

lador, atestando,  
assim, a qualidade  

do produto”
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tada por lei ou portaria e, geralmente, prioriza 
aspectos de segurança, saúde e meio ambiente. 

O processo de certificação traz benefícios 
tanto para o fabricante quanto para o consu-
midor. Conforme relatado pela Nautilus, a in-
dústria é beneficiada a partir da comprovação 
de garantia da qualidade do produto, atestada 
por uma instituição independente. Os testes e 
controles realizados possibilitam a melhoria 
constante do produto, contribuindo para a pre-
venção de acidentes e de impactos ambientais.

Já o consumidor é beneficiado pela ofer-
ta de equipamentos mais seguros, de melhor 
qualidade e com informações mais objetivas 
para amparar sua escolha e facilitar a decisão 
de compra. 



O jardim vertical pode ser a alterna-
tiva para pessoas que moram em 
apartamento ou residência com 
pouco espaço, onde não seja pos-

sível cultivar um jardim convencional. Além de 
trazer conforto e bem-estar, o formato funciona 
como item de decoração.

A história do jardim vertical é mais antiga do 
que se imagina. No ano de 604 a.C., o rei da Ba-
bilônia, Nabucodonosor II, construiu um tipo de 
terraço arborizado sobre altas colunas. De acordo 
com historiadores, a obra foi feita para presentear 
a esposa preferida do rei, a princesa Amitis. Sur-
giam, assim, os Jardins Suspensos da Babilônia, 
primeiro modelo vertical da história e uma das 
Sete Maravilhas do Mundo Antigo.

No mundo contemporâneo, o designer francês 
Patrick Blanc é considerado o criador dos jardins 
verticais. Quando adolescente, Blanc teve a ideia de 
combinar arquitetura e paisagismo ao perceber que 
a terra servia como alicerce das plantas e que a vege-
tação podia, facilmente, brotar em superfícies íngre-
mes, bem como em penhascos e cachoeiras.

É bem simples reproduzir esse conceito em 
casa com materiais reutilizáveis, como tubos de 
PVC, e uma boa percepção visual. Para chegar ao 
resultado final, confira esse passo a passo:

Formato é solução para quem 
tem pouco espaço em casa

Jardins  
verticais
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•	 Limpe	os	tubos	de	PVC;
•	 Escolha	 e	 limpe	 a	 superfície	 onde	 será	 

instalado	o	jardim;
•	 Defina	o	tamanho	e	o	formato	do	jardim;
•	 Encaixe	 as	 peças	 do	 tubo	 e	 prenda-as	 

com	braçadeiras;
•	 Faça	cortes	para	colocar	a	terra	e	as	plantas	(nesse	

caso,	use	furadeira	e	uma	serra	de	cortar	ferro);
•	 Pinte	o	suporte	com	tinta	spray.

Depois de montada a estrutura, comece a plan-
tar. As espécies mais indicadas para ambientes in-
ternos são samambaias, peperômias e violetas, que 
precisam de sol, mas conseguem resistir facilmente 
dentro de casa.

Para plantar, é preciso usar uma espécie de rede, 
que ajuda a terra a não vazar pela tubulação na hora 
da	drenagem.	 Feito	 isso,	 é	 só	 remover	 a	 planta	do	
vaso e colocá-la na terra.

O conselho de especialistas é fazer manutenção 
três	vezes	por	semana,	com	auxílio	de	uma	torneira	
para drenar.  

Quem deseja criar uma horta vertical também precisa estar 
atento ao espaço disponível. Temperos e leguminosas necessi-
tam de luz solar direta e água, portanto, devem ser plantados 
perto da janela ou varanda (para quem mora em apartamento) 
ou do quintal (para quem mora em casa).

Além do tubo de PVC, é possível reutilizar potes de condi-
mentos, latas de comida, calhas, xícaras e garrafas. Mas lembre-
se: é importante que o recipiente tenha furos no fundo para evitar 
o acúmulo de água. Pense, também, no que será plantado. Tem-
peros como orégano, manjericão e alecrim são os mais indicados.

Compre as mudas ou sementes e a terra para plantar. Co-
loque um pouco de terra no fundo do recipiente, insira a muda 
no centro e complete com terra até cobrir bem a raiz.

Para cuidar bem da horta, é necessário regar com frequên-
cia, garantindo que a terra esteja sempre molhada. Preocupe-
se, também, em podar ervas daninhas, folhas maduras e as que 
secam na própria planta.

Outra dica é adubar a horta com certa frequência. Espe-
cialistas recomendam uma vez por semana ou a cada 15 dias, 
dependendo da espécie.

Fontes: Globo.com e Revista Caras

 Faça sua própria horta
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Evento reúne atletas acostumados a superar desafios

A emoção  
continua nas

ParalimPíadas
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A Rio 2016 chegou ao fim, mas a 
emoção continuou em setembro 
com os Jogos Paralímpicos, uma 
oportunidade para os fãs do es-

porte testemunharem o alto rendimento de 
atletas acostumados a superar desafios apesar 
das limitações físicas. 

Maior evento esportivo mundial envolven-
do atletas com deficiências físicas ou intelec-
tuais, os Jogos Paralímpicos foram realizados 
pela primeira vez em 1960, em Roma, Itália. 
Desde 2001, um acordo entre o Comitê Olímpi-
co Internacional (COI) e o Comitê Paralímpico 
Internacional (IPC, sigla em inglês) garante até 
2020 que as cidades-sede gerenciem tanto os 
Jogos Olímpicos quanto os Paralímpicos. 

Mais de quatro mil atletas estavam inscri-
tos na primeira edição paralímpica na Améri-
ca do Sul. Com preços mais acessíveis – havia 
ingressos sendo vendidos a 10 reais –, o Co-
mitê Rio 2016 espera que os Jogos sejam um 
sucesso, como foram as Olimpíadas.

A delegação brasileira foi formada por 286 
atletas distribuídos em 27 esportes. A meta 
do Comitê Paralímpico Brasileiro é avançar 
no quadro de medalhas, buscando a quinta 
colocação geral.

Entre os esportistas que vão competir, 44 
já possuíam medalhas paralímpicas, como 
Daniel Dias, maior vencedor brasileiro da na-
tação – conquistou nove medalhas nos Jogos 
de Pequim 2008 (quatro de ouro) e seis em 
Londres 2012 (todas de ouro).

Outros nadadores são destaque na equi-
pe brasileira, como Andre Brasil, detentor de 
sete medalhas douradas conquistadas em Pe-
quim e Londres; Raquel Viel, que já disputou 
os Jogos de 2012 com boas colocações; e Caio 
Amorim, que vem quebrando recordes desde 
os Jogos de Londres

Fontes:
Rio 2016  
globoesporte.globo.com

André Brasil e Raquel Viel, ambos atletas da natação
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Daniel Dias, multicampeão da natação Brasileira
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“O sonho deve ser 
maior que o medo  

e  a incerteza”
Nadador brasileiro fala sobre a emoção  
de disputar os Jogos Olímpicos em casa
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H enrique Rodrigues é um dos maio-
res nomes da natação brasileira. 
Nascido em Curitiba (PR), iniciou 
sua vida dentro da piscina ainda 

na infância por recomendação médica.
Aos 11 anos, já treinava como competidor e 

disputava campeonatos. Aos 13, era campeão 
nacional. Quando completou 16 anos, mudou-
se para Minas Gerais, onde se juntou à equipe 
do Minas Clube e de outros grandes nomes da 
natação brasileira. Com 17, Rodrigues partici-
pava de torneios internacionais e foi medalhista 
de bronze no Mundial Júnior, no revezamento 
4x100 m livre. Em 2011, com 20 anos, participou 
de seu primeiro Pan-Americano, em Guadalaja-
ra, México, onde conquistou a medalha de ouro 
no revezamento 4x100 m livre e a de bronze nos 
200 m medley.

O medley, aliás, é seu estilo preferido de 
competição, por combinar os quatro tipos de 
natação em que tem bom desempenho: livre, 
peito, borboleta e costas.

Depois do Pan de 2011, o atleta esteve presen-
te nas Olimpíadas de Londres, em 2012, quando 
ficou na 10ª posição nos 200 m medley, e no Pan 
de Toronto, em 2015, quando conquistou o ouro 
nos 200 m medley e no revezamento 4x100 livre.

Rio 2016, Henrique Rodrigues ficou na 4ª 
posição nos 200 m medley. Antes de pular na 
piscina pelo Time Brasil, ele conversou com a 
reportagem da Revista ANAPP. Confira a íntegra 
da entrevista.

Revista ANAPP: Qual foi sua 
maior motivação para iniciar essa  
carreira vitoriosa?
Henrique Rodrigues: Acredito que, no começo 
da minha carreira, minha grande motivação 
era ganhar mais e mais medalhas. Mas, com o 
passar dos anos, eu quis muito me superar e foi 
isso que manteve e me mantém motivado para 
chegar onde estou hoje.

Como você se prepara antes de cair  
na piscina?
Tenho todo um ritual de preparação antes dos 
treinamentos e das competições. Mas, falando 
da competição, eu sempre ajeito meus óculos, 
olho ‘focadamente’ para a piscina, molho meu 
corpo e penso em tudo que passei para estar ali. 
Isso me dá forças para chegar na frente.

Ao subir na plataforma, antes de come-
çar a competição, vem alguma coisa à 
sua cabeça? O que o deixa mais motiva-
do nesse momento?
Aí já estou com a mente totalmente concentrada 
e limpa, então não passa absolutamente nada. 
Ao mesmo tempo, não ouço mais nada. É como 
se houvesse um vazio dentro da minha mente e 
na piscina só estivesse eu.

Existe muita diferença entre o Pan-Ame-
ricano e as Olimpíadas?
Sim. O nível da competição e dos competidores 
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é muito diferente. No Pan, falamos apenas 
das Américas, enquanto nos Jogos Olímpicos 
estamos falando do mundo todo, então tem 
uma grande diferença.

Você ganhou a medalha de ouro em To-
ronto e Guadalajara. Quais são suas ex-
pectativas para a Rio 2016?
Nos dois Pan-Americanos, conquistei medalhas 
de ouro que foram marcos na minha carreira. 
Na Olimpíada, é uma pretensão minha, sim, 
conquistar uma medalha. Sei de todo o trabalho 
que foi feito e acredito que estou preparado para 
disputar uma medalha.

Qual a frequência de treino ideal de um 
atleta focado nas Olimpíadas?
Não existe uma frequência ideal, mas faço 
dois treinos por dia, de segunda a sábado, 
mais preparo físico. Os treinos na água têm 
duração de duas horas, e a parte física, mais 
uma hora e meia.

Você competiu nas Olimpíadas de Lon-
dres, em 2012. O que mudou na sua ro-
tina de treinamentos?
Mudei totalmente minha rotina e meus trei-
namentos de 2012 para cá. Quatro anos atrás, 
eu era muito jovem e pouco experiente. Hoje, 
me sinto muito mais preparado do que esta-
va naquela época: com maior carga de treina-
mentos, preparo psicológico mais forte e mui-
to mais focado do que antes.

Qual a sensação de disputar os Jogos em 
casa? Isso pode te dar mais forças?
Acredito que os Jogos Olímpicos em casa 
seja algo totalmente novo para todos, in-
clusive para os mais experientes. É muito 
positivo, pois nos preparamos para esse 
grande momento. Então, vamos dar o me-
lhor e batalhar por finais e por medalhas. 
E, sim, dá mais força. O povo brasileiro é 
muito animado e, apesar das grandes ad-
versidades que vivemos hoje, quando se fala 
em esporte, o brasileiro tem muita emoção, 
muita raça, muita energia positiva. Isso in-

fluencia positivamente nós que estamos  
lá competindo.

Muitos atletas de outros esportes prati-
cam natação para fins de recondiciona-
mento físico e relaxamento muscular, 
além de a prática ser recomendada por 
ser benéfica à resistência. Você costu-
ma praticar outros esportes? Quais?
Natação é o esporte mais completo que te-
mos. Movimenta todos os músculos do cor-
po e condiciona rapidamente. Gosto muito 
de outros esportes e atualmente o que tenho 
praticado é a escalada, pois, além de me dei-
xar mais forte, trabalha muito a resistência 
física. Acabei até descobrindo alguns múscu-
los que não achei que tivesse (risos). 

Você é o espelho de muitas crianças, 
adolescentes e até adultos que prati-
cam natação. Em quem você se inspira 
para ter uma carreira tão vitoriosa?
Fico lisonjeado e muito honrado em servir de 
espelho para jovens nadadores que almejam 
estar entre os grandes no futuro. Fui criança e 
tive, e ainda tenho, um ídolo, uma pessoa muito 
bacana e que influencia e influenciou várias ge-
rações: Gustavo Borges. Além de exímio atleta, é 
uma ótima pessoa. Tive contato com ele apenas 
há alguns anos e pude conversar e conhecê-lo. 
Para mim, é uma alegria muito grande estar em 
um patamar onde nunca me imaginei.

Você tem alguma mensagem para os 
futuros nadadores?
A maior mensagem que sempre deixo, tanto para 
atletas quanto para as pessoas que não praticam 
esporte, é que nunca devemos desistir de nada, 
independentemente do tamanho dos sonhos ou 
das dificuldades que virão. A maior frustração da 
vida é desistir das coisas. E para obtermos suces-
so, pode demorar vários anos, mas ele sempre 
vem. Mas, para isso, tem de haver perseverança e 
muita determinação. Vai haver medo e incerteza, 
mas o tamanho do sonho sempre deve ser maior 
que tudo isso. Ter muita paciência e fé no que fa-
zemos: isso traz o sucesso.
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Henrique Rodrigues competindo durante os jogos Olímpicos Rio 2016
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A s olimpíadas do Rio de Janei-
ro chegaram ao fim com uma 
inesquecível festa de encerra-
mento, depois de muitas com-

petições e o surgimento de novas estrelas 
do esporte. Nas piscinas, muita gente sur-
preendeu e muitas esperanças de medalha 
se tornaram realidade.

Impossível falar de esportes olímpicos e 
não se lembrar de Michael Phelps. O norte
-americano quebrou recordes, ganhou mais 
seis medalhas (cinco de ouro e uma de prata) 
e se torna o maior medalhista da história das 
Olimpíadas Modernas.

Outro ‘furacão’ americano deu as caras 
na piscina do Parque Aquático Olímpico: 
Katie Ledecky, de 19 anos, foi o centro das 
atenções nas competições de natação fe-
minina. Ao todo, faturou cinco medalhas 

Ouro, prata e 
bronze nas piscinas
Norte-Americanos lideram Top 10 das medalhas da Rio 2016

TOP 10 Medalhistas Olímpicos em 2016

# PAÍS
ATLETA 
ESPORTE

TOTAL

1 USA
PHELPS Michael
Natação

5 1 0 6

2 USA
LEDECKY Katie
Natação

4 1 0 5

3 HUN
HOSSZU Katinka
Natação

3 1 0 4

4 USA
BILES Simone
Ginástica Artística

3 0 1 4

5 USA
MANUEL Simone
Natação

2 2 0 4

6 USA
DIRADO Madeline
Natação

2 1 1 4

7 USA
ADRIAN Nathan
Natação

2 0 2 4

8 AUS
MCKEON Emma
Natação

1 2 1 4

9 CAN
OLEKSIAK Penny
Natação

1 1 2 4

10 USA
MURPHY Ryan
Natação

3 0 0 3



(quatro de ouro e uma de prata). Como em 
todo esporte, também houve ‘zebra’ na Rio 
2016, caso da competição dos 100 m estilo 
borboleta masculino. Phelps é o maior ven-
cedor dessa prova em Olimpíadas e pode-
ria ter ampliado ainda mais sua vantagem. 
Mas na Rio 2016 também estava Joseph 
Schooling, modesto nadador de Singapu-
ra que surpreendeu o mundo e faturou o 
ouro. Phelps ficou com a prata, empatado 
com Chad Guy le Clos, da África do Sul, e 
László Cseh, da Hungria.

Entre os 10 maiores medalhistas dos Jo-
gos do Rio de Janeiro, Phelps aparece em 
primeiro lugar, com Katie em segundo e a 
húngara Katinka Hosszú na terceira posi-
ção. Com exceção de Katinka, a australiana 
Emma McKeon e a canadense Penny Olek-
siak, todos os outros atletas Top 10 da nata-
ção são norte-americanos.
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Katie Ledecky e Michael Phelps: estrelas da natação norte-americana
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Nado sincronizado
Nessa modalidade aquática, três 
países dominaram a classifica-
ção: Rússia, China e Japão con-
quistaram ouro, prata e bronze, 
respectivamente, nas provas por 
duetos e por equipes.

Nas duas provas, Rússia e Chi-
na ainda ultrapassaram a marca 
dos 190 pontos.

O Brasil, apesar de não apare-
cer entre os medalhistas, teve um 
bom desempenho e foi elogiado 
na disputa por equipes, ficando 
com a sexta colocação.

Saltos ornamentais
A China conquistou 10 meda-
lhas na modalidade, sendo sete 
de ouro, duas de prata e uma de 
bronze, resultado que lhe garan-
tiu o terceiro lugar no quadro 
geral dos Jogos. Grã-Bretanha, 
México, Estados Unidos, Malásia, 
Austrália, Canadá e Itália tam-
bém subiram ao pódio.

Polo aquático
Como era de se esperar, as sele-
ções da Sérvia e Croácia disputa-
ram a final no torneio masculino. 
Ouro para a Sérvia. O bronze ficou 
para a Itália, que fez boa campa-
nha na competição.

Apesar de a seleção brasileira 
não ter conquistado medalhas, 
pôde comemorar – e muito – a vi-
tória sobre a fortíssima equipe da 
Sérvia. O jogador Adrià Delgado, 
da equipe do Brasil, comentou 
que a vitória foi “o mesmo que 
ganhar de um time com Messi, 
Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic 
no futebol, ou ganhar do Dream 
Team no basquete”.

1

2

3

1. Nado sincronizado 2. Saltos ornamentais 3. Pólo aquático



O que explica essa liderança nOrte-americana

Os Estados Unidos lideraram com absoluta folga o qua-
dro geral da Rio 2016: foram 121 medalhas. A Grã-Breta-
nha, segundo colocado, conquistou 67. Mas o que expli-
ca essa vantagem?

Em entrevista ao portal Globoesporte.com, o fisio-
logista Turibio Barros atribui o desempenho norte-ame-
ricano aos incentivos que os atletas recebem desde a 
base, seja qual for a modalidade. O governo investe no 
esporte, criando uma infraestrutura de centros de trei-
namento e pesquisa aplicada e promovendo uma rela-
ção estreita entre atleta, treinador e cientistas, o que 
favorece o alto rendimento.

Além do governo, os patrocinadores das equipes 
contribuem com mensagens de incentivo e a promo-
ção dos ídolos, estimulando assim a iniciação esportiva. 
Além disso, as empresas se limitam à exposição de suas 
marcas com os atletas, bem diferente do que acontece 
com os atletas do resto do mundo.

A divulgação das imagens dos campeões quando 
crianças, já praticando a modalidade na qual venceram, 

é outro fator importante para a promoção de superatle-
tas. Essa iniciativa resgata a imagem de antigos ídolos 
em encontros com os novos atletas – caso da fotografia 
de Katie Ledecky com Michael Phelps, 10 anos atrás, di-
vulgada pela imprensa norte-americana.

Estas ações já seriam o suficiente para tornar o país 
consideravelmente forte no esporte. Mas os Estados 
Unidos também contam com um programa social que a 
cada ano revela inúmeros novos grandes esportistas: a 
concessão de bolsas de estudo nas universidades.

Essas bolsas incluem uma robusta infraestrutura para 
a prática de qualquer modalidade dentro do campus, pro-
porcionando condições de incentivo e desenvolvimento.

Para se ter uma ideia, instituições de ensino como a 
Universidade da Flórida mantêm grandes estádios capa-
zes de receber 90 mil espectadores. 

Não é à toa, portanto, que os norte-americanos dei-
xaram a Rio 2016 como os grandes campeões do espor-
te. Afinal, nos Estados Unidos, educação física não é 
apenas recreação.



Tecnologia sustentável, as bombas de calor são 
eficientes equipamentos que utilizam a tempe-
ratura ambiente para aquecimento da piscina.

O sistema de aquecimento da bomba de 
calor opera em circuito fechado e constan-
temente modifica o estado do fluido de tra-
balho (líquido refrigerante), absorvendo e 
libertando calor. O sistema é dotado de um 
trocador de calor em que o líquido refrigeran-
te absorve a energia da fonte térmica (água, 
solo ou ar) e evapora quando a temperatura 
aumenta. Através da introdução de energia 
elétrica, o líquido refrigerante, agora vapori-
zado, mas ainda frio, é comprimido em um 

compressor e, desse modo, aquecido. O refri-
gerante sai do compressor como gás quente. 

Esse gás quente flui no liquidificador até o 
condensador, onde liberta a energia para o sis-
tema de aquecimento, condensa e deixa este 
último como refrigerante, sob a forma de lí-
quido quente. Com isso, a água do sistema de 
aquecimento é aquecida à temperatura deseja-
da. O refrigerante quente, no estado líquido, é 
transferido para a válvula de expansão. 

Na válvula de expansão, a pressão é reduzi-
da bruscamente. A temperatura do líquido de 
arrefecimento também baixa rapidamente, 
sem a libertação de energia. O refrigerante lí-

Sistema ajuda a poupar energia elétrica

BomBas de calor para 
aquecer a piscina

Água 
Aquecida

Saída de ar resfriado

“VENTILADOR”

Válvula de Expansão
Ar do Ambiente

Entrada 
de água

Troca  
de calor

compressor

sensor
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quido frio é transferido para o evaporador e o 
ciclo começa novamente.

De acordo com especialistas, as bombas 
de calor têm eficiência de cerca de 300% em 
relação aos sistemas de aquecimento alimen-
tados por combustíveis fósseis. Ou seja, a 
cada unidade de energia utilizada pela bom-
ba de calor, são geradas três ou mais unida-
des de calor para seu devido funcionamento.

Isso significa que a aplicação de uma 
bomba de calor vai compensar os gastos com 
eletricidade, colocando dentro do sistema 
uma parcela de energia renovável, numa pro-
porção de três para um. 

O desempenho entre diferentes modelos 
de bombas de calor é importante para verifi-
car seu melhor funcionamento sob as condi-
ções de cada projeto. Produtos que se saem 
melhor em aquecimento de água para banho 
podem não funcionar tão bem para piscinas 
e vice-versa.

Além disso, os sistemas de aquecimento 
com bombas de calor têm um tempo de aque-
cimento ou recuperação da energia dissipada 
para o ambiente. Esse tempo é maior se com-
parado a sistemas a gás ou elétricos, embora 
a economia gerada pelo uso de uma bomba 
de calor seja significativa.

Mas as bombas não são as únicas respon-
sáveis pelo aquecimento da água. Especialis-
tas afirmam que é importante a utilização de 
capas térmicas, pois reduzem o consumo do 
aquecedor - e minimizam a dissipação do ca-
lor para o ambiente, uma vez que a maior par-
te da perda de temperatura da piscina ocorre 
a partir de sua superfície. 

Fontes:

blogs.pini.com.br

int.ochsner.com

www.daikin.pt

FONTE :  
CONCESSIONÁRIA

4 kW

1 kW

FONTE :  
RENOVÁVEL

4 kW3 kW
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nio como subproduto, sem agredir o meio  
ambiente aquático.

Fundada em 1994 por professores e alu-
nos da Universidade Federal do Ceará (UFC), 
a Aquasis visa à mudança de atitudes e cons-
trução de uma sociedade mais sustentável.

A ONG identifica espécies ameaçadas e 
atua na preservação de seus ambientes de ali-
mentação, descanso e reprodução, além de 
promover ações que contribuem para a me-
lhoria da qualidade de vida das comunidades 
que partilham esses ambientes.

A ONG Associação de Pesquisa e Preservação 
de Ecossistemas Aquáticos (Aquasis) tem a 
missão de proteger espécies da fauna brasi-
leira ameaçadas de extinção. 

O Centro de Reabilitação de Mamífe-
ros Marinhos da Aquasis é especializado no 
resgate e proteção de animais como o peixe
-boi. Esse trabalho conta com a tecnologia 
da Panozon, associada da ANAPP, que ins-
talou sistemas de tratamento de água nos 
oceanários da ONG. O tratamento da água é 
feito com ozônio, processo que gera oxigê-
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A primavera, com suas cores, perfumes 
e belas paisagens, é a estação do ano 
propícia para lançar ações de marke-

ting pensando na efetivação de consumo futuro, 
principalmente no verão que, segundo uma mú-
sica popular, é “calor no coração e uma magia 
colorida”. Muitos consumidores se preparam 
com antecedência para curtir o calor e todas as 
sensações e atrações proporcionadas pelas tão 
esperadas férias de final de ano. 

Nosso país está vivendo uma conjuntura eco-
nômica que afasta os consumidores do ato de 
comprar, o que resulta em preocupação para os 
gestores de marketing e os empreendedores. 
Surge, portanto, uma pergunta: “Quais as es-

Estratégia dE 
vEndas para a  

primavEra 
Por Arnaldo Vhieira



tratégias para atrair e reter 
clientes nesse período tão 
colorido do ano e, ao mes-
mo tempo, tão conturbado 
economicamente?”

Buscar uma única res-
posta seria leviano de nossa 
parte. Importante entender 
que definir estratégias é 
uma atividade rotineira que 
deve conter planejamento, 
ação e avaliação de resul-
tados. Em marketing, tudo é sazonal, principalmente quando tratamos de alguns 
produtos ou atividades específicas, como a venda de piscinas e produtos afins. Uma 
dica é fundamental e nunca muda: é necessário manter o foco no relacionamento 
cliente-produto-marca.

Independentemente da sazonalidade, é necessário definir claramente um plano de 
marketing para focar o público-alvo e se posicionar no mercado antecipadamente ao 
concorrente. Para esse plano, é necessário estudar continuamente o comportamento 
do consumidor, que a cada dia está mais informado, chegando ao ato de compra com 
conhecimentos prévios sobre o produto ou serviço. Portanto, toda ação de comunica-
ção deve ser pautada em conteúdo para conduzir a escolha de compra do cliente.

O marketing de conteúdo é uma estratégia eficaz, visto que, em épocas de redes 
sociais, a informação se tornou uma commodity. Analisando o Google Trends, por 
exemplo, percebi que a busca de informações sobre compras para o verão atinge um 
pico em setembro. Isso exige que as ações de marketing se intensifiquem com foco 
comercial mais agressivo nesse período, expondo os produtos via web. Portanto, se 
você quer ser percebido, publique informações nas redes sociais continuamente. 
Aliás, a atualidade do marketing se mostra voltada para o digital, por ser mais tem-
pestivo e, por vezes, mais barato. Lembre-se: alcançar os melhores resultados com 
pouco investimento.

É necessário, ainda, voltar as ações para as regiões que apresentam potencia-
lidades de vendas.  Retorno a falar sobre a ferramenta do Google Trends: a busca 
pelo termo ‘piscinas e produtos afins’ nos meses de primavera é intensificada nos 
estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná. 
Com essa informação, pode-se direcionar melhor os conteúdos na web e a escolha 
de canais específicos para esses mercados.

Ações de marketing digital, por meio do conteúdo exposto em redes sociais, me-
recem dicas importantes: 

• Coloque sua loja e seu produto no mapa das buscas inteligentes, com a rota de 
localização dos pontos de vendas, para conduzir os clientes à visita pessoal;

• Utilize a estratégia de um vídeo viral, sempre com bom humor, para expor de 
forma sutil e, por vezes, clara, seu produto/serviço;

• Envie e-mail marketing para uma base de clientes potenciais, com o foco vol-
tado para o relacionamento e não somente para vendas. Lembre-se de mapear as 
regiões com essas potencialidades, pois e-mails cuidadosamente direcionados são 
sempre uma ferramenta eficaz;

“Se você quer ser percebi-
do, publique informações 
continuamente nas redes 
sociais. O marketing dig-

ital é mais tempestivo e 
mais barato.”
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• Faça publicações em blogues e páginas nas redes de pessoas que exerçam in-
fluência com os clientes. Isso sempre traz um retorno satisfatório. Lembre-se: clien-
tes são influenciáveis;

•Crie sua própria página nas redes sociais, com publicações contínuas para atrair 
seguidores. No mundo atual, temos outra máxima: publico, logo existo. 

A estratégia de marketing de conteúdo utilizando principalmente ações digi-
tais mostra-se eficaz para influenciar os consumidores no processo de decisão de 
compra. Importante salientar que todas as ações requerem suporte profissional. Na 
dúvida, sugiro sempre procurar ajuda, inclusive de formas alternativas como a as-
sessoria de uma entidade de classe, de uma instituição de ensino que trabalha com 
projetos experimentais em empresas e, também, das ferramentas gratuitas na web.  
Lembre-se, ainda, de que o cliente é sempre igual àquele peixinho do filme Procu-
rando Nemo: deve sempre ser procurado em todas as correntes possíveis. 

 ArnAldo VhieirA é coordenador do curso de marketing do Complexo Educacional 
FMU e especialista em estratégia de negócios.







Encontre as espécies que combinam 
com o ambiente da piscina

AbéliA / bAmbus / CiCAs / ConíferAs / 
GArdeniA/ HibisCo / Jerivá / lAntAnAs /
lAvAndA / mil Cores
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