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Com a proximidade do verão, aumenta o movimento nas piscinas e, 
com ele, cresce também a responsabilidade com a vida das pessoas. 
Essa responsabilidade é compartilhada pela ANAPP, que apoia as 
iniciativas voltadas para a segurança, como a campanha nacional  
Piscina + Segura, da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquá-
tico (Sobrasa). 

A Sobrasa espera que sua campanha sensibilize mais de 80 mil 
usuários de piscinas em academias, clubes e escolas de todo o Brasil. 
O cuidado com a segurança inclui a educação de crianças e adultos 
no uso das piscinas e o treinamento de profissionais especializados 
em salvamento. 

Para nós, da ANAPP, essa conscientização também deve estar 
presente nas piscinas particulares, com a adoção de equipamentos 
e acessórios de segurança e a contratação de profissionais qualifica-
dos para o projeto, construção e manutenção de ambientes aquáticos 
para o lazer. 

A segurança é sempre um tema importante para a ANAPP, bem 
como o fortalecimento do mercado de piscinas, lazer e bem-estar. Es-
tamos chegando ao fim de um ano desafiador para o Brasil e 2017 
continuará exigindo disposição para enfrentar obstáculos e encon-
trar soluções - parte delas construída dentro dos Grupos Setoriais da 
ANAPP, que discutem parâmetros técnicos de qualidade e de segu-
rança dos produtos e serviços oferecidos pelo setor. 

A ANAPP também participa do esforço das associadas em cons-
truir um relacionamento ético com o consumidor e a sociedade brasi-
leira. Em 2016, nossa Associação desenvolveu um Código de Conduta 
e Comunicação com diretrizes para a publicidade e propaganda éti-
ca dos produtos do mercado de piscinas, lazer e bem-estar. Também 
deu início aos estudos de diagnóstico de logística reversa das emba-
lagens e investiu em ações de capacitação dos profissionais do setor.

Em reconhecimento às associadas que têm trabalhado pelo for-
talecimento do nosso mercado, a ANAPP também lançou o Troféu 
ANAPP Expolazer Compromisso Empresarial. O troféu será entregue 
em nosso tradicional jantar de confraternização de fim de ano, oca-
sião em que a ANAPP também renova seus votos de próspero Ano 
Novo a todas as empresas do setor e seus agradecimentos pelo apoio 
recebido no ano que termina.

Em parceria com a Francal Feiras, a ANAPP também está inovan-
do na 21ª Expolazer para agregar ainda mais valor à presença das 
associadas no principal evento do setor. Além do 3º Fórum Nacional 
da Indústria de Piscinas e Spas, a Expolazer 2017 trará algumas no-
vidades, como a Vitrine de Novos Produtos, as Oficinas Técnicas e o 
espaço interativo Arena Viva, onde expositores poderão mostrar ao 
vivo o uso correto de seus produtos, discutir características técnicas e 
oferecer treinamento.

Boa leitura e ótimas festas!

Hugo lisboa 
Presidente da ANAPP4
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A Fromtherm Sistemas Térmicos, fabricante de 
bombas de calor elétricas para aquecimento de 
piscinas e centrais de água quente, inaugurou em 
6 de setembro sua nova fábrica em São José (SC).

A inauguração contou com a presença de for-
necedores, colaboradores e lojistas, que tiveram 
a oportunidade de conhecer a diversificada li-
nha de produtos e participar do sorteio de uma 
bomba de calor FT-25.

Durante o evento, também foram celebradas 
as conquistas dos certificados ISO 9001 e Inme-
tro e apresentado o novo controlador digital com 
tela LCD touchscreen.

A Fromtherm se dedica exclusivamente à 
produção de bombas de calor e sua mão de obra 
especializada garante maior qualidade e menor 
prazo de entrega.

Únicas que funcionam em temperatura am-
biente negativa (até -10°C), as bombas de calor 
Fromtherm possuem design moderno, são si-
lenciosas, de fácil instalação e apresentam o 
maior rendimento do mercado.
fromtherm.com.br

Fromtherm inaugura   
fábrica em São José
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Com o objetivo de fortalecer a marca como lí-
der de mercado na área de piscinas de vinil e 
aumentar a interação com o público, a Cipatex® 
lança nova campanha para a linha Cipavinil®. 
A estratégia de comunicação tem como foco 
ações nas redes sociais, por meio de postagens 
e vídeos, além de anúncios em mídia impressa.
A campanha traz como destaque vídeos no 
conceito de storytelling para os canais da linha 
na internet. Os filmes retratam de forma leve e 
com toque de humor as vantagens da utilização 
do material e estarão disponíveis no Facebook, 
YouTube e site da marca. Nas revistas especiali-
zadas, as peças também convidam os leitores a 
conhecer o simulador de piscinas.

Confira os links da campanha:
www.facebook.com/cipavinil
www.cipavinil.com.br

Cipavinil® iniCia 
nova Campanha
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Um dos destaques do portfólio da Astra é 
a Spa Veneza. Mais compacta, comporta 
duas pessoas e possui espreguiçadeiras 
totalmente anatômicas - com peso e ta-
manho ideais para instalação em terra-
ços e varandas gourmet. Sua altura, me-
nor que as atuais spas em linha, facilita o 
acesso e dispensa o uso de escada.

O produto está disponível em 
seis versões, da Standard à Premiè-
re, com exclusivos opcionais como 
air blower e cromoterapia com sis-
tema de som e TV totalmente à  
prova d’água.
www.astra-sa.com.br

Conheça a Spa  
Veneza da Astra
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Localizada em um condomínio na Avenida En-
genheiro Luís Carlos Berrini, uma das áreas 
mais valorizadas do País e novo centro econômi-
co de São Paulo, a piscina de vidro Aquavision® 
da T2G possui 25 metros de comprimento. A ins-
talação agregou sofisticação e exclusividade ao 
prédio. Tendência e sucesso entre os resorts do 
Brasil, esse projeto permite o melhor aproveita-
mento da topografia do terreno, deixando à vis-
ta partes da piscina que ficariam escondidas na 
construção convencional.

E agora esse produto exclusivo pode fazer parte 
do seu portfólio! Para facilitar a venda em todas 
as localidades do Brasil, a T2G | Technical Glass 
Group está formando parcerias para forneci-
mento do simplificado sistema Aquavision®, 
que consiste em um único produto: projeto mais 
vidro especialmente dimensionado com quadro 
de inox e vedações, prontos para uma rápida e 
fácil instalação. Não perca essa oportunidade de 
aumentar seus lucros!
contato@t2g.com.br 

Maior piscina de vidro Aquavision® 
do País está em São Paulo

Para atender mercados cada vez 
mais exigentes, a Neoclor lançou o 
NeoAlg 2 em 1 - um poderoso algici-
da indicado para prevenir ou eliminar 
algas, atuando como manutenção  
ou choque.

O grande diferencial do NeoAlg 
2 em 1  é a possibilidade de aplica-

ção simultânea com o cloro, devido 
à sua formulação livre de metais. A 
utilização contínua do NeoAlg 2 em 
1 manterá sua piscina livre de algas, 
cristalina e balanceada. 

Para mais informações, acesse  
www.neoclor.com.br.

neoClor lança o neoalg 2 em 1, 
algiCida sem Cobre

8 Revista ANAPP

Notícias dos
Associados



A Viniltec Piscinas, buscando ampliar e 
melhorar seu leque de estampas e com 
o intuito de agradar sempre todos os 
seus clientes, apresenta as novidades 
do seu catálogo. A empresa está acres-
centando três novas estampas da mar-
ca Acqualiner: AntiquaBlu, Tésselas 
Blu e Porto Cerâmica.
A elegância das pastilhas confere um 
estilo mais clássico e charmoso à pisci-
na, valorizando cada detalhe. Fique por 
dentro de todas as novidades pelo site.
viniltecpiscinas.com.br  
facebook/viniltec.piscinas.

Novidades no catálogo 
de estampas da Viniltec



A Cipatex® e a Artvinil Piscinas desenvolveram 
a estampa em vinil ‘hijau’. Inspirado na pedra 
vulcânica da Indonésia, o lançamento é uma 
nova opção para fugir das tradicionais pasti-
lhas azuis e dar um toque de sofisticação e na-
turalidade à piscina.

A estampa ‘hijau’ proporciona à piscina 
um tom bem semelhante aos mares da Indo-
nésia e do Caribe. O material é versátil e se 
adequa a qualquer estilo de ambiente, seja no 
campo, seja em área urbana. 

Para garantir um aspecto ainda mais na-
tural, a nova estampa também tem como di-
ferencial o tamanho das pastilhas, que foram 
desenvolvidas com 10 cm, maiores que as 
convencionais. 

A Artvinil e a Cipatex®, por meio da mar-
ca Cipavinil®, seguem tendências mundiais 
no desenvolvimento de novas estampas. A 
grande variedade de cores e padrões permi-
te a criação de projetos modernos, criativos  
e personalizados.  

Práticas e resistentes, as piscinas de vinil 
proporcionam maior facilidade de instalação 
e transporte. Outro diferencial é que são mais 
fáceis de limpar, reduzem a possibilidade de 

vazamento e são 100% recicláveis.
A relação custo-benefício é outro atrativo. 

Em comparação com os modelos convencio-
nais, como o revestimento cerâmico, a eco-
nomia na instalação de uma piscina de vinil 
pode chegar a 60%.

Sobre o Grupo Cipatex®

Há 52 anos, o Grupo Cipatex® vem oferecendo 
ao mercado soluções confiáveis e inovadoras 
em revestimentos sintéticos e não tecidos, bus-
cando sempre uma posição de vanguarda, com 
responsabilidade social e ambiental. 

Criada em 1964, a companhia se diversifi-
cou constantemente e hoje possui uma linha 
de produtos que atende aos setores de calça-
dos, piscinas, bolsas e acessórios, utilidades 
domésticas, construção, móveis, vestuário, au-
tomóveis, esporte e lazer, brindes, material es-
colar e comunicação visual. Por essa dedicação, 
tornou-se líder na fabricação de revestimentos 
sintéticos. Ao todo, a Cipatex® conta com cerca 
de 1.400 colaboradores distribuídos em cinco 
plantas industriais.
cipavinil.com.br

Cipatex® - Pedra da Indonésia  
inspira estampa de vinil para piscina
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A banheira Angra, da Astra, é um produto voltado 
para o mercado de alto luxo e possui um design 
inovador, com curvas retas e suaves. É o único modelo 
no Brasil com metais sanitários retráteis, acionados atra-
vés de um painel de controle sensível ao toque, e que vêm com 
moldura de LED.

Os jatos d’água da cachoeira podem ser controlados em até três 
opções de intensidade. Além disso, para trazer ainda mais relaxamento 
para o usuário, a banheira vem com almofada dupla, seis jatos de hidromas-
sagem, oito minijatos com LED e cromoterapia em seis cores diferentes. 

Além de proporcionar bem-estar e relaxamento, a banheira Angra da 
Astra traz todo o requinte e sofisticação do que há de mais moderno no 
mercado de banheiras.

Medida: 2,0 m de comprimento X 1,20 m de largura X 0,62 m de altura. 
Capacidade para duas pessoas.
astra-sa.com.br

Design inovador 
da banheira Angra



Equipes WEG e 

Nautilus no 

lançamento 

do produto

Há mais de 30 anos, a Nautilus mantém um 
vínculo muito forte com a WEG, fabricante 
dos motores elétricos utilizados na produção 
de motobombas para piscinas. Esses anos 
de parceria e convivência possibilitaram um 
avanço no mercado de piscinas, com pionei-
rismo, inovação e tecnologia. Em decorrência 
disso, a WEG desenvolveu uma nova linha de 
motores elétricos monofásicos com capacitor 
permanente, customizados para as motobom-
bas da Nautilus, num trabalho pioneiro e úni-
co no mercado brasileiro de piscinas.

A Nautilus oferece produtos para todos os 
perfis de público, desenvolvendo assim op-
ções que atendam às diferentes demandas do 
mercado. O desenvolvimento do novo motor 
é resultado dessa colaboração, cooperação e 
parceria ao longo de muitos anos. O resultado 
não poderia ter sido diferente: o lançamento 
de um produto com características excepcio-
nais que atende às condições do mercado.

As motobombas Nautilus com os novos 
motores elétricos estão disponíveis para os 
modelos NBF e HM. O grande diferencial des-
ses motores está nas faixas de tensões variá-
veis em que eles podem trabalhar: 110 V, 127 
V, 220 V e 254 V.

Além disso, os motores possuem um pro-
tetor térmico acoplado, que resiste a altas 
temperaturas, característica que confere se-
gurança e baixo risco de queima, uma par-
ticularidade fundamental para um equipa-
mento que normalmente é instalado em casa 
de máquinas, onde a temperatura ambiente 
sempre é muito elevada. 

O lançamento do novo produto durante a 
Convenção Anual de Vendas da Nautilus con-
tou com a presença de uma equipe da área 
técnica e da área comercial da WEG.

A Nautilus é detentora do último prê-
mio vigente ANAPP Expolazer, na categoria 
Melhor Fabricante de Filtros e Motobombas, 
eleita pelas revendas de todo o Brasil.

Saiba mais sobre as motobombas com  
motor customizado no site da Nautilus:   
www.nautilus.ind.br. 

Parceria Nautilus e WEG: 
relacionamento e inovação
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Referência brasileira na fabricação de equipa-
mentos para piscinas, a Nautilus disponibiliza 
ao mercado uma ampla linha de dispositivos e 
acessórios. Essa linha proporciona a solução 
completa de cuidados com a piscina, incluindo 
equipamentos ou acessórios que compõem a 
construção, uso e manutenção. 

E a novidade são os kits para monitorar os 
níveis de pH, alcalinidade, cloro e sal, em uma 
embalagem mais moderna e atrativa. 

Os kits de testes são usados para analisar 
as condições da água da piscina, indicando o 
nível dos parâmetros, que devem ser sempre 
monitorados para ajustes, quando necessário.

O novo kit da Nautilus permite a medição 
do sal, insumo usado no tratamento com o 
gerador de cloro e cuja concentração na água 
deve ser monitorada para garantir uma clora-
ção contínua e eficiente.

Cada bisnaga contém produtos que auxi-
liam no processo de tratamento da água de for-
ma eficiente, garantindo uma piscina limpa e 
pronta para o uso.

Novos kits de teste Nautilus  
para incrementar suas vendas

Saiba mais sobre a linha de kits de testes da 
Nautilus: wwww.nautilus.ind.br. 
•	 Kit Teste Medição 4 em 1: mede pH,  

alcalinidade, cloro e sal
•	 Kit Teste Sal: mede sal
•	 Kit Teste Cloro e pH: mede pH e cloro –  

em duas opções de embalagens
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Inovação e prestação de serviços há 41 anos

Marol  
Piscinas
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mercial da empresa, Eduardo Telles.
“A tecnologia facilita a vida. Aquele traba-

lho mais difícil? A tecnologia faz. E nós ficamos 
concentrados nas coisas mais simples, como 
solucionar problemas”, acrescenta o diretor.

Quando a Marol foi criada, o conceito de 
empresa bem-sucedida era a quantidade. 
“Quanto mais produtos pudesse oferecer, 
melhor seria”, lembra o diretor.

O responsável pelo Setor de Vendas Cor-
porativas, Thiago Marques, observa como 
os clientes ainda ficam impressionados com as 
dimensões da loja e a quantidade de produtos 
oferecidos. “Quando se fala em loja de pisci-
na, você imagina um casal de senhores senta-
dos em cadeira de praia com baldes de cloro. 
Os clientes dão risada e falam que é realmente 

São Paulo, novembro de 1965. Nascia a Marol 
Piscinas, empresa especializada em produ-
tos químicos e de limpeza. Com o tempo, a 
loja passou a oferecer também artigos para o 
mercado de piscinas, incentivada pelo cresci-
mento das vendas na zona norte de São Pau-
lo, principalmente na Serra da Cantareira.

Ao longo dos 41 anos da Marol, com clien-
tes entrando na terceira geração, a grande 
aposta da empresa é a tecnologia. O e-com-
merce é uma das áreas que a Marol Piscinas 
vem desenvolvendo com grandes investi-
mentos em softwares e excelência. 

Tal investimento permite uma interação 
com o cliente que não existia antigamente. 
“Com esse projeto, colocamos a Marol den-
tro da casa do cliente”, observa o diretor co-

Loja da  Marol Piscinas
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esse o pensamento que têm.” Mas essa visão 
muda quando visitam a Marol.

Na opinião de Telles, a principal característica 
da Marol Piscinas é apresentar soluções. “Toda 
nossa missão aqui é: se o cliente tem uma dúvida 
ou necessidade para sua piscina, temos a  res-
posta ou  a solução. E, para isso, trabalhamos 
apenas com os melhores fabricantes e fornece-
dores”, acrescenta.

Segundo o diretor, a Marol não é somente  
uma empresa que constrói. “Nós prestamos con-
sultoria: toda a organização por trás da tubulação, 
a parte elétrica, até o projeto, se for preciso. E isso 
nos faz conquistar novos clientes, sem perder os 
antigos. E tão importante quanto ganhar clientes 
novos é manter os clientes que já temos.”



Arquitetura

Proteção  
para a 
piscina Impermeabilização valoriza 

empreendimento e diminui  
custo com manutenção corretiva 
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A o construir ou reformar, a im-
permeabilização da piscina é um 
dos passos mais importantes da 
obra. Se for negligenciada, pode 

causar muita dor de cabeça e gastos desne-
cessários com reparos.

Todas as áreas ou superfícies em contato 
direto com a água ou umidade precisam de 
impermeabilização. A piscina bem impermea-
bilizada dificilmente terá suas estruturas des-
gastadas pela umidade, além de ficar protegida 
contra fissuras, fungos, corrosão, deterioração 
do concreto etc.

Segundo a gerente do Serviço de Aten-
dimento ao Consumidor (SAC) da Vedacit, 
fabricante de produtos químicos para cons-
trução, Eliene Ventura, “a impermeabiliza-
ção é essencial para aproveitar a piscina com 

segurança e sem futuras preocupações”. Ela 
acredita que uma piscina impermeabilizada 
valoriza o empreendimento, preserva o pa-
trimônio e diminui o custo com manutenção 
corretiva do revestimento, das instalações 
elétrica e hidráulica e até as despesas com 
o paisagismo.

Em primeiro lugar, é preciso especificar o 
produto impermeabilizante de acordo com o 
uso ou a finalidade de cada área, o tipo de aca-
bamento e a forma como a água atua. É preciso 
atentar, inclusive, se a estrutura está enterrada 
ou elevada, se está exposta ao vento, sol e chu-
va, entre outros aspectos.

O impermeabilizante, segundo Eliene, pode 
ser à base de asfalto diluído em água (emul-
sões), solvente (soluções), resinas, cimentícios 
e poliméricos. 

No grupo dos asfaltos, estão as mantas as-
fálticas pré-fabricadas e as membranas, co-
nhecidas como ‘mantas líquidas’. As resinas 
compõem um grupo de produtos para prote-
ção superficial. 

Os cimentícios e os poliméricos compõem 
as argamassas poliméricas. Nesse caso, os pro-
dutos são mono ou bicomponentes (compos-
tos por cimento modificado e um polímero, 
podendo ser base acrílica ou copolímero).

Ainda de acordo com a gerente, os produtos 
mais utilizados na impermeabilização de pisci-
nas são os cimentícios, os poliméricos e os de 
base asfáltica.

Como aplicar o impermeabilizante?
Para a aplicação, primeiro é preciso definir 

qual será a estrutura: concreto ou alvenaria? 
Bloco ou tijolo? Importante saber se a piscina 
ficará enterrada ou elevada, analisar o solo e as 
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A
o construir ou reformar, a impermea-
bilização da piscina é um dos passos 
mais importantes da obra. Se for ne-
gligenciada, pode causar muita dor 

de cabeça e despesas que poderiam ser evitadas.
Todas as áreas ou superfícies em contato di-

reto com a água ou umidade precisam de imper-
meabilização. A piscina bem impermeabilizada 
dificilmente terá suas estruturas desgastadas 
pela umidade, além de ficar protegida contra 
fissuras,  fungos,  corrosão,  deterioração do  
concreto etc.

Segundo Eliene Ventura, gerente do Serviço 
de Atendimento ao Consumidor (SAC) da Veda-
cit, fabricante de produtos químicos para cons-
trução, “a impermeabilização é essencial para 
aproveitar a piscina com segurança e sem futu-

ras preocupações”. Ela acredita que uma piscina 
impermeabilizada valoriza o empreendimento, 
preserva o patrimônio e diminui o custo com 
manutenção corretiva do revestimento, das ins-
talações elétrica e hidráulica e até as despesas 
com o paisagismo.

Em primeiro lugar, é preciso especificar o 
produto impermeabilizante de acordo com o 
uso ou a finalidade de cada área, o tipo de aca-
bamento e a forma como a água atua. É preciso 
atentar, inclusive, se a estrutura está enterrada 
ou elevada, se está exposta ao vento, sol e chuva, 
entre outros aspectos.

O impermeabilizante, segundo Eliene, pode 
ser à base de asfalto diluído em água (emul-
sões), solvente (soluções), resinas, cimentícios  
e poliméricos. 



No grupo dos asfaltos, estão as mantas as-
fálticas pré-fabricadas e as membranas, co-
nhecidas como ‘mantas líquidas’. As resinas 
compõem um grupo de produtos para prote-
ção superficial. 

Os cimentícios e os poliméricos compõem 
as argamassas poliméricas. Nesse caso, os pro-
dutos são mono ou bicomponentes (compos-
tos por cimento modificado e um polímero, 
podendo ser base acrílica ou copolímero).

Ainda de acordo com a gerente, os produtos 
mais utilizados na impermeabilização de pisci-
nas são os cimentícios, os poliméricos e os de 
base asfáltica.

Como aplicar o impermeabilizante?
Para a aplicação, primeiro é preciso definir 
qual será a estrutura: concreto ou alvenaria? 
Bloco ou tijolo? Importante saber se a piscina 

ficará enterrada ou elevada, analisar o solo e as 
áreas circundantes. Depois dessa etapa, é pre-
ciso validar os projetos e fazer as adequações 
necessárias. Para Eliene, a compatibilização 
com as instalações elétrica e hidráulica é fun-
damental para o serviço.

“Antes da aplicação do impermeabilizante, é 
necessário avaliar a estrutura, pois outros servi-
ços podem ser necessários”, prossegue Eliene.

Ela conta que para a piscina enterrada de 
concreto, o produto mais usado é o de base ci-
mentícia. Para as piscinas de bloco ou tijolo, é 
preciso inserir um adesivo, depois um reboco 
com aditivo impermeabilizante e quatro de-
mãos de um cimentício.

Na piscina elevada de concreto, geralmente 
é utilizado o cimentício flexível. Se a piscina for 
de bloco ou tijolo, o tratamento é similar ao da 
piscina enterrada, substituindo o acabamento 
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pelo cimentício flexível. Outro produto utiliza-
do para impermeabilizar as piscinas elevadas é 
a manta asfáltica.

Mas não adianta utilizar o melhor produto 
impermeabilizante se o usuário não fizer a ma-
nutenção de forma correta. “Deve-se criar um 
plano de manutenção preventiva ao longo da 
vida útil da piscina. As áreas contempladas no 
material precisam ser tratadas rigorosamente, 
obedecendo ao calendário. A manutenção não 
deve ser feita somente quando surgir uma pa-
tologia”, pontua Eliene.

É preciso ficar atento, também, para que 
não haja falha na aplicação do impermeabi-
lizante. Ela ocorre quando não são seguidas 
corretamente as recomendações do fabricante 
quanto ao preparo da base, consumo dos pro-
dutos e forma de aplicação. Falta de projeto e 
mão de obra sem experiência também são cau-
sas de falha na aplicação.

“É importante ter um projeto minucioso 
para que o planejamento da obra contemple 
todo serviço a ser realizado. Caso seja neces-
sário fazer uma intervenção e a impermeabili-
zação estiver danificada, é importante conta-
tar imediatamente o responsável técnico para 
que o reparo seja executado. O usuário final 
também deve ser conscientizado quanto à ma-
nutenção preventiva. E sempre procurar orien-
tação técnica e, se for o caso, consultar o fabri-
cante”, recomenda Eliene. 
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Piscinas 
naturais

Plantas e peixes têm papel ativo na limpeza da água
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A s piscinas naturais são a solução 
para quem quer investir em con-
forto e qualidade sem usar produ-
tos químicos em sua manutenção. 

A limpeza da água é feita em uma área de puri-
ficação, onde plantas e peixes têm papel ativo 

na filtragem. E como construir essas piscinas?
A piscina deve ser dividida em duas zonas, 

sendo uma delas para o banho e a outra para a 
purificação da água. A água circula de uma zona 
a outra por meio de bombas. 

A área de purificação deve conter pedras, 
areia, plantas e peixes. As pedras servem para 
reter as impurezas físicas; as plantas oxigenam 

a água, eliminando nutrientes que podem se 
tornar algas ou larvas de mosquitos; e os pei-
xes servem para se alimentar das algas ou lar-
vas que conseguem sobreviver. Além disso, os 
peixes costumam se alimentar, também, com 
o limo depositado sobre as pedras.

Há pessoas que preferem um ambiente úni-
co, ou seja, a purificação e o banho acontecem 
no mesmo lugar. Por isso, costumam nadar 
com os peixes.

Para construir a piscina, é necessário, em pri-
meiro lugar, escavar o terreno e eliminar as pe-
dras e raízes que estejam no local. Depois, aplicar 
uma manta emborrachada impermeabilizante 
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para prevenir perfurações de raízes e evitar o con-
tato com a água do solo, próxima ao tanque.

Essa manta de borracha deve ser coberta por 
um tipo especial de areia, indicada para lagos. 
A areia serve para dar acabamento e precisa ser 
aplicada no fundo da piscina e nas bordas, onde 
a manta está instalada. 

Concluído o acabamento, é hora de colocar 
plantas aquáticas. Especialistas indicam espé-
cies que podem ser fixadas na terra e projetadas 
para a superfície aquática, além das que são co-
locadas no fundo da piscina e as plantas flutuan-
tes. Entre as espécies mais populares estão a  
alface-d’água, chapéu-de-couro, papiro e ninfeia.

Tudo pronto, chega o momento de encher a 
piscina. É importante ficar atento para a origem 
da água. Se é fornecida pela rede pública, antes 
de encher o tanque, é preciso eliminar os resí-
duos de cloro. Segundo especialistas, após cer-
to tempo circulando no mesmo ambiente, essa 
água passa a ser potável.

Com toda a estrutura montada, as plantas e a 
água, é hora de colocar os peixes. Os mais indica-
dos são carpas, curimbas e piraputangas, entre 
os maiores, e lambaris, mato-grossos e tetras, en-
tre os menores. 

Fontes: Casa Claudia, Ecoeficientes.com.br, 

Renata Tilli Paisagismo
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Piscinas naturais é algo fácil de imaginar. Com 
o material adequado, um engenheiro que possa 
executar plenamente a obra e um bom paisagis-
ta, você pode construir a sua. Mas você já parou 
para pensar em uma praia com água naturalmen-
te aquecida? E uma praia de água aquecida na 
gelada Islândia?

A Islândia é um país nórdico europeu, si-
tuado no Oceano Atlântico Norte. Por ser um 
lugar de frio extremo, férias na praia não são 
um hábito comum por lá.

A ilha não recebe calor suficiente do sol. 
Mas isso não é um problema, já que a Islândia 
conta com uma abundância de vulcões ativos, 
gêiseres e nascentes.

Os gêiseres são buracos que liberam for-
tes jatos d’água quente e de vapor de dentro 

Praia quente na islândia
da terra, mas só ocorrem em áreas com vulcões ati-
vos. Na verdade, os gêiseres são alimentados pelo 
magma incandescente do planeta. A energia gera-
da no centro da Terra, onde as temperaturas alcan-
çam 7.000 °C, chega à superfície em forma de água 
quente. Não por acaso, a capital Reykjavík utiliza a 
energia de fonte geotérmica para aquecer a cidade.

No ano 2000, foi inaugurada a praia geotér-
mica em Nauthólsvík, na capital islandesa. A areia 
dourada veio de Marrocos, já que a areia da Islân-
dia é escura. Depois disso, foi erguida uma barreira 
de pedras para formar uma lagoa artificial de frente 
para o mar.

No verão seguinte, a praia ganhou um centro 
de serviço com vestiários, chuveiros quentes e uma 
grande banheira de hidromassagem que mantém 
as temperaturas entre 30 °C e 38 °C.
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U m novo empreendimento está 
chamando a atenção na ilha de 
Manhattan, em Nova Iorque. O 
American Copper Buildings, con-

domínio de dois edifícios localizado próximo 
ao East River, terá uma piscina a 90 metros de 
altura na passarela que servirá de travessia en-
tre as duas torres.

O empreendimento de visual futurista tem o 
projeto assinado pela JDS Development e previ-
são de entrega no início de 2017. Um dos edifí-
cios projeta uma espécie de curva, dando a im-
pressão de que está se desviando da outra torre. 
Ambos são revestidos com placas de cobre e, à 
medida que envelhecerem, assumirão tons es-
verdeados, como a Estátua da Liberdade.

Serão 761 apartamentos entre os 49 anda-
res dos dois edifícios que, curiosamente, es-
tarão disponíveis apenas para aluguel. Na co-
bertura de uma das torres, haverá um espaço 
para relaxamento, com jardim e uma piscina 
com borda infinita.

Mas o que mais chama a atenção no condo-
mínio é sua passarela elevada. Além da piscina 
suspensa, haverá uma academia de dois anda-
res, uma parede de escalada, um bar, uma sala 
de estar e uma piscina semiolímpica.

Dentro da piscina, será possível observar o 
horizonte de Manhattan a leste e o rio Hudson 
e o distrito do Brooklyn a oeste. O revestimen-
to da passarela será feito todo de vidro e os 
moradores poderão apreciar pontos turísticos 
da cidade.

Mais piscinas
suspensas
Embora o American Copper Buildings seja 
totalmente inovador, não é o primeiro com 
uma travessia por piscinas entre um prédio 
e outro. Londres terá outro empreendimento 
parecido. O Embassy Gardens, no sudoeste da 
capital inglesa, terá uma piscina totalmente 
transparente no 10º andar. Com uma espes-
sura de pouco mais de 20 cm, estará suspensa 
a 35 metros do chão. O condomínio terá duas 
mil residências, além de áreas de lazer, jar-
dins, academia e outros atrativos.

Condomínio em Manhattan terá passarela com 
piscina entre os prédios

Nas alturas
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A Índia também tem um projeto semelhan-
te ao das torres londrinas. O condomínio será 
composto por cinco torres interligadas por pas-
sarelas no 12º andar, com fundo transparente e 
uma piscina um pouco maior que a de Londres.

Enquanto isso, em Cingapura, o arqui-
teto israelense Moshe Safdie assina o proje-
to do Sky Habitat, um conjunto de prédios 

com previsão de entrega em 2016. As duas 
torres serão ligadas por três pontes suspen-
sas. A piscina instalada na ponte do 38º 
andar irá oferecer uma incrível vista para  
os aventureiros. 

Fontes: American Copper Buildings, msn,  

Conceito Living
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T   odos os anos, a cidade de Holambra, 
no interior de São Paulo, dá as boas-
vindas à primavera ao promover a 
Expoflora, a maior exposição de flo-

res e plantas ornamentais da América Latina. 
Antiga colônia neerlandesa – o nome da cida-

de soma as iniciais das palavras Holanda, Amé-
rica e Brasil –, Holambra concentra a maior área 

de cultivo e comercialização de flores do Brasil, 
totalizando 50% das vendas do setor.

Realizada neste ano de 26 de agosto a 25 
de setembro, sempre aos finais de semana, a  
Expoflora apresentou novas variedades de flo-
res e plantas, cultivadas por mais de 400 produ-
tores da região, e as tendências de paisagismo  
e decoração.

Holambra apresenta as tendências em flores e plantas

Novidades 
da Exploflora

Texto e imagens: Renato Luque

30

Paisagismo



Anualmente, 300 mil pessoas visitam o par-
que de exposições de 250 mil m2  e atrações turís-
ticas que vão além da feira, como o city tour e o 
Museu Histórico Cultural de Holambra. 

No Shopping das Flores, o público pode 
apreciar mais de 3.500 variedades de mais de 
300 espécies de flores e plantas. A feira promo-
ve ainda a mostra de paisagismo e jardinagem, 
apresentando novas tecnologias de cultivo com 
pouca ou nenhuma rega. 

Outra atração deste ano foi a exposição de ar-
ranjos florais criados pelos paisagistas holande-
ses Jan Willem van der Boon e Jessica Drost, que 
reuniram cerca de dois mil vasos.

Opções de paisagismo para ambientes de 
piscina também estiveram presentes na mos-
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tra. Com modelos diferenciados de plantas e 
flores, os paisagistas evidenciaram a integra-
ção de todos os ambientes de uma casa. O des-
taque ficou para a flor de lótus, espécie aquáti-
ca trazida pela empresa Terra Flor. Essa espécie 
era, até então, importada. Agora sua produção 
é feita no Brasil.

A flor aquática tem origem asiática e muitos 
significados para países orientais. As raízes da 
flor de lótus aderem à lama e ao lodo de lagos 
e lagoas de água doce. Quando a noite cai, as 
pétalas se fecham e a flor mergulha na água. 
Ressurge na superfície pela manhã, quando as 
pétalas se abrem novamente. Detalhe: mesmo 
quando a flor é cultivada em vasos, esse movi-
mento pode ser observado.

Orquídeas e bromélias sempre marcam 
presença na Expoflora. A produtora Terra Viva 
trouxe a nova espécie de orquídea baby, uma 

Para associar sua marca à sustentabilidade, mui-

tas empresas estão aderindo ao logotipo vegetal. 

Esse logo é um suporte sob medida, com corte a la-

ser e usinagem em 3D, onde são implantados mus-

gos naturais que passam por processo semelhante  

ao empalhamento.

Com duração estimada em até 10 anos, o logo-

tipo vegetal dispensa cuidados especiais e grandes 

empresas já estampam seus logos nessa tecnologia.

O processo de estabilização das plantas, elabo-

rado na Escandinávia e usado no Brasil, consiste em 

substituir a seiva por glicerina e corantes alimentícios 

naturais, aumentando o tempo de duração do logotipo.

Esse estilo de comunicação visual é bastante uti-

lizado em países da Europa, América do Norte, Ásia 

e Oceania, onde a demanda por sustentabilidade é 

maior, e paisagistas e arquitetos ao redor do mundo 

já adotam essa tecnologia em seus projetos. No Bra-

sil, alguns profissionais da área estão implementando 

a ideia com grandes empresas. “Por só atendermos 

clientes corporativos, esse assunto sempre chega às 

reuniões de fechamento de projetos. Eles adoram a 

ideia de colocar o logo em uma forma de escultura 

paisagística”, conta a paisagista Ana Paula Magaldi.

LOGOTIPOS VEGETAIS
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planta com tamanho mais compacto e diversi-
dade de cores para todos os gostos. Durante a 
feira, foram apresentadas em vaso magnético, 
de cores contemporâneas (verde, rosa ou azul), 
dando mais charme à apresentação.

O ponto alto da Expoflora é a Chuva de Pé-
talas, atração que emociona os visitantes. Du-
rante todos os dias do evento, um equipamento 
especial lança 150 quilos de pétalas coloridas e 
perfumadas sobre o público. Nos dias de maior 
movimento e em condições meteorológicas fa-
voráveis, as pétalas são lançadas sobre todo o 
parque com a ajuda de um helicóptero.

Segundo uma lenda local, quem pega uma 
pétala ainda no ar tem seus desejos realizados. 

Para pegar mais de uma, os visitantes usam sa-
colas, chapéus e outros objetos capazes de ar-
mazenar o maior número possível de pétalas.

Outras atrações fazem da Expoflora um pas-
seio inesquecível, como a gastronomia local, 
muito elogiada, com comidas típicas holande-
sas e cozinha brasileira. Também não falta o 
fast-food, mas é bom estar preparado para as 
filas nas praças de alimentação do parque, que 
também é equipado com pequenos palcos para 
apresentação de danças folclóricas, shows de 
fanfarra, bandas e designers florais. 

Obs: a reportagem da Revista ANAPP visitou a 
Expoflora a convite dos organizadores. 
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Confira  as dicas para 
mantê-los limpos e 
com cara de novos

Móveis  
na piscina

Móveis  
na piscina

A área da piscina pode ser um ambiente mais aconche-
gante para reunir a família, receber os amigos ou dar 
uma festa. O paisagismo ajuda bastante, com flores e 
plantas que valorizam consideravelmente o espaço. 

Mas a paisagem precisa, também, de móveis convidativos e aco-
lhedores.

Cadeiras, espreguiçadeiras e até mesas precisam estar em sinto-
nia com o projeto paisagístico da piscina. A escolha do mobiliário 
ideal para o uso cotidiano e mesmo para ocasiões especiais deve ser 
feita já no planejamento da área.

Decoração
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Os materiais mais comuns são madeira, 
alumínio, plástico e fibra. Cada um deles re-
quer cuidados especiais:
 
Madeira
Os móveis em madeira geralmente evidenciam 
o aspecto natural do material. Para prolongar 
sua vida útil, é essencial remover o pó com pano 
umedecido em água, seguido de pano seco.

Outra maneira de garantir a durabilidade 
é aplicando um kit de manutenção específico 
para a madeira. Geralmente, esse método está 
indicado no manual do produto. Ele consiste 
em lavar o móvel com água, deixar secar por 
completo, lixar com lixa fina, aplicar produto 
impermeabilizante, retirar o excesso do pro-
duto ainda úmido e limpar a superfície com es-
ponja abrasiva (busque orientação sobre qual 
produto usar).

Alumínio
Os móveis em alumínio são duráveis e não pre-
cisam de manutenção constante, pois esse é 
um metal resistente. O indicado é limpar com 
cera automotiva ou silicone líquido para retar-
dar o surgimento de manchas.

Especialistas recomendam evitar o uso de 
produtos abrasivos como álcool, amoníaco, 

cloro e solventes, além da palha de aço e deri-
vados. Lembre-se de guardar os móveis secos 
e limpos.

Plástico
O plástico é bem simples de manter conserva-
do, com aspecto de novo, apenas coberto com 
uma capa para evitar manchas e sujeiras. Para 
a limpeza, o indicado é lavar com água e sabão 
neutro, utilizando uma esponja ou pano.

Evite também produtos com álcool, amo-
níaco ou água clorada da piscina.

Fibras
Para a limpeza desse tipo de material, o indi-
cado é uma solução de água e sabão neutro, 
espalhada pelo móvel com pano umedecido. 
Para limpar o vão entre as fibras trançadas, 
utilize a mesma solução com o auxílio de 
uma escova.

Para as fibras sintéticas, utilize a mesma 
solução de água e sabão neutro, aplicada com 
uma esponja macia para esfregar os móveis.

Cuidado para não utilizar detergentes e sol-
ventes na manutenção ou limpeza.

Fonte: http://www.maistokstok.com.br/dicas/vida

-longa-aos-moveis-de-jardim/



Lâmpadas adequadas valorizam ambiente

Luzes
na

piscina
mico, durável, potente e confiável se compara-
do com as lâmpadas convencionais como holo-
fotes e dicroicas (lâmpadas halógenas de foco 
dirigido, cuja intensidade de luz é aumentada 
pelo índice de reflexão da campânula).

Segundo Dreifus, a iluminação artificial 
deve estar prevista no projeto.  “Somente 
assim é possível dimensionar a iluminação  
da forma correta, assim como prover a estru-
tura necessária.”

Essa iluminação traz qualidade à área da 
piscina e oferece uma paleta de cores que inte-
gra o ambiente à casa. “Quando não há ilumi-
nação, a piscina fica parecendo um reservató-
rio de água escura”, argumenta Dreifus.

A o construir ou reformar a piscina, 
um detalhe que deve ser consi-
derado é a iluminação. Ela pode 
integrar a piscina à residência, 

permite maior tempo de uso do ambiente e 
pode ser utilizada para interagir durante festas 
e eventos no local.

O diretor comercial da Light Tech, Roberto 
Dreifus, observa que o melhor custo-benefício 
de iluminação artificial é obtido com lâmpadas 
led. O mercado oferece diversos modelos, com 
maior ou menor ângulo de abertura, maior ou 
menor intensidade de luz, temperaturas dife-
rentes e alternância de cores.

Esse tipo de lâmpada é mais seguro, econô-
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Esportes

38 Revista ANAPP

O  s Jogos Olímpicos realizados 
em solo brasileiro deixaram 
um grande legado para a po-
pulação: as arenas multiuso 

agora serão das comunidades cariocas. E o 

Complexo Esportivo de Deodoro, na zona 
oeste do Rio de Janeiro, é uma delas.

Localizado em propriedade militar na ave-
nida Duque de Caxias, bem próximo à Aveni-
da Brasil, o parque conta com as instalações 

Legado 
     olímpico

Complexo Esportivo 
de Deodoro é uma 
das instalações da 
 Rio 2016 abertas  

ao público
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do Centro Olímpico de BMX (ciclismo), Cen-
tro Olímpico de Hóquei, Estádio de Canoa-
gem Slalom, Centro de Hipismo, Arena da 
Juventude, Centro de Tiro Esportivo, Pista de 
Mountain Bike e Centro Aquático.

A piscina já existia antes, mas precisou pas-
sar por reforma para atender às exigências do 
Comitê Olímpico Internacional (COI) para as 
competições de pentatlo moderno (hipismo, 
esgrima, natação, tiro esportivo e corrida). Além 
disso, o espaço ganhou uma arquibancada para 
cerca de duas mil pessoas.

Enquanto o Parque Olímpico da Barra será 

utilizado por escolas e esportes de alto rendimen-
to, no complexo de Deodoro a Arena da Juventu-
de, o Centro de Hipismo, o Centro Aquático e o 
Centro de Tiro estão sob os cuidados do Exérci-
to. Já o Circuito de Canoagem e a pista de BMX  
ficaram sob a responsabilidade da prefeitura.

Com o nome de Parque Radical, a Pre-
feitura do Rio de Janeiro reabriu, em 7 de 
setembro, o espaço destinado à popula-
ção de Deodoro. Lá, é possível curtir as pis-
cinas, inclusive a usada nas competições  
de canoagem.

Além das piscinas, o parque oferece outras 
opções de recreação, prática esportiva e equipa-
mentos sociais. E ainda quadras poliesportivas, 
ciclovia, pista de skate, trilhas ecológicas, equi-
pamentos de ginástica, quiosques, minipista 
de mountain bike, espaço para convivência, mi-
rante e clínica para a família.

A entrada é gratuita e o complexo tem capa-
cidade para até três mil pessoas por dia. Carros 
elétricos estão à disposição para transporte de 
gestantes, idosos e pessoas com dificuldade  
de locomoção.

Fontes: rio2016.com

cidadeolimpica.rio

Esportes

Prefeitura  
do Rio reabriu  
o espaço  
destinado à 
população  
de Deodoro
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O  s Jogos Olímpicos realizados 
em solo brasileiro deixaram 
um grande legado para a po-
pulação: as arenas multiuso 

agora serão das comunidades cariocas. E o 

Complexo Esportivo de Deodoro, na zona 
oeste do Rio de Janeiro, é uma delas.

Localizado em propriedade militar na ave-
nida Duque de Caxias, bem próximo à Aveni-
da Brasil, o parque conta com as instalações 

Legado 
     olímpico

Complexo Esportivo 
de Deodoro é uma 
das instalações da 
 Rio 2016 abertas  

ao público
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do Centro Olímpico de BMX (ciclismo), Cen-
tro Olímpico de Hóquei, Estádio de Canoa-
gem Slalom, Centro de Hipismo, Arena da 
Juventude, Centro de Tiro Esportivo, Pista de 
Mountain Bike e Centro Aquático.

A piscina já existia antes, mas precisou pas-
sar por reforma para atender às exigências do 
Comitê Olímpico Internacional (COI) para as 
competições de pentatlo moderno (hipismo, 
esgrima, natação, tiro esportivo e corrida). Além 
disso, o espaço ganhou uma arquibancada para 
cerca de duas mil pessoas.

Enquanto o Parque Olímpico da Barra será 

utilizado por escolas e esportes de alto rendimen-
to, no complexo de Deodoro a Arena da Juventu-
de, o Centro de Hipismo, o Centro Aquático e o 
Centro de Tiro estão sob os cuidados do Exérci-
to. Já o Circuito de Canoagem e a pista de BMX  
ficaram sob a responsabilidade da prefeitura.

Com o nome de Parque Radical, a Pre-
feitura do Rio de Janeiro reabriu, em 7 de 
setembro, o espaço destinado à popula-
ção de Deodoro. Lá, é possível curtir as pis-
cinas, inclusive a usada nas competições  
de canoagem.

Além das piscinas, o parque oferece outras 
opções de recreação, prática esportiva e equipa-
mentos sociais. E ainda quadras poliesportivas, 
ciclovia, pista de skate, trilhas ecológicas, equi-
pamentos de ginástica, quiosques, minipista 
de mountain bike, espaço para convivência, mi-
rante e clínica para a família.

A entrada é gratuita e o complexo tem capa-
cidade para até três mil pessoas por dia. Carros 
elétricos estão à disposição para transporte de 
gestantes, idosos e pessoas com dificuldade  
de locomoção.

Fontes: rio2016.com

cidadeolimpica.rio
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A hidroterapia, ou fisioterapia aquá-
tica, é uma modalidade terapêutica 
que utiliza os recursos de uma pisci-
na preparada especificamente para 

tratamentos de saúde.
Essa piscina tem características diferentes 

das convencionais, como água aquecida em 
até 35 °C, um elevador denominado ‘lift’ para 
facilitar a entrada e saída do paciente, escada 
com corrimão, dois níveis de profundidade (1 
m e 1,5 m) e piso antiderrapante; pode ser equi-
pada com esteira, bicicleta e jatos de hidromas-
sagem, que auxiliam na redução de edemas e 
tensão muscular, melhoram a circulação e ali-
viam dores.

Quando o paciente entra em contato com a 
piscina nessas condições, os princípios físicos 
da água desempenham papel fundamental no 
tratamento. A densidade, a pressão hidrostá-
tica, a flutuação e a turbulência contribuem 
para a execução de movimentos, promovendo 
respostas mecânicas e fisiológicas específicas.

A hidroterapia pode trazer benefícios como 
fortalecimento muscular, aumento das ampli-
tudes articulares, melhora do condicionamen-
to cardiorrespiratório, alívio de dor, estímulo 
das atividades funcionais, equilíbrio e coorde-
nação, melhora da postura e imagem corpo-

ral. Por isso, é importante que o fisioterapeu-
ta saiba como aplicar os movimentos certos 
para proporcionar ao paciente a sensação de  
bem-estar.

A hidroterapia é mais indicada quando o 
atendimento é individual, para que os pacien-
tes possam alcançar um índice elevado de su-
cesso no tratamento.

E por que fazer a hidroterapia?
De acordo com especialistas, a água ajuda 
os pacientes a realizarem seus exercícios 
porque o peso do corpo diminui quando 
submerso. As pessoas que sentem dores nas 
articulações conseguem executar mais facil-
mente os exercícios na água, movendo seus 
membros sem dor e com menor esforço. 
Quem sofre de dores crônicas e problemas 
ortopédicos consegue se beneficiar com a 
reabilitação aquática.

A APAE de São Paulo aplica a hidrotera-
pia no atendimento a 71 crianças com defi-
ciência intelectual. A equipe da Fisioterapia 
Aquática na Estimulação e Habilitação da 
APAE é formada pelas fisioterapeutas Ana 
Claudia Sobral e Ana Paula Batista da Sil-
va, que conversaram com a Revista ANAPP.  
Confira a seguir:

Fisioterapia 
aquática
Hidroterapia auxilia recuperação de pessoas com deficiência 
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Como são realizados os trabalhos  
de reabilitação de pessoas com deficiên-
cia intelectual? 
A Fisioterapia Aquática na Estimulação e Habilita-
ção da APAE de São Paulo tem a responsabilidade 
de contribuir com as ações já realizadas no solo 
terapêutico relacionadas ao desenvolvimento in-
fantil, especialmente a evolução da motricidade. 
No ambiente aquático, a fisioterapia ganha tom de 
brincadeira e diversão, tornando os exercícios agra-
dáveis, estimulando a motivação e autoconfiança 
da criança e explorando ao máximo seu potencial, 
juntamente com seu desenvolvimento físico, emo-
cional e educacional. O ambiente climatizado é um 
estímulo constante ao tratamento.



Quais são as características da piscina 
onde é feito esse trabalho? Quais equi-
pamentos são necessários?
A piscina tem níveis variáveis de profundidade, 
o ambiente é climatizado, possui ventilação 
com exaustor e vestiários feminino e masculi-
no. A água é aquecida em torno de 33-35 graus e 
há duas escadas para auxílio na entrada e saída 
de pacientes e acompanhantes. Para a entrada, 
é necessário o uso de roupas adequadas, por 
exemplo, sunga/maiô, fralda própria para pis-
cina e uso de touca. 

No atendimento, são utilizados recursos te-
rapêuticos como steps com alturas reguláveis, 
brinquedos de borracha, bolas de diversos ta-
manhos, boias de braço, boias de sentar, argo-
las com lastro, tatames de EVA, pranchas, bas-
tões lastrados, kit flutuadores, flutuador para 
pés e tornozeleiras de pesos de 0,5 kg e de 1 kg.

Quais são os benefícios de praticar es-
ses exercícios na piscina? 
Os diferenciais são as propriedades físicas da 
água, que desempenham papel fundamental 
para fins terapêuticos. O empuxo, a densidade, 
a pressão hidrostática, a flutuação e a turbu-

lência, assim como a ausência da força da 
gravidade, contribuem de forma determinan-
te na execução do movimento, promovendo 
respostas mecânicas e fisiológicas específicas 
e mais rápidas. 

O meio aquático possibilita a realização 
de atividades de maior grau de dificuldade, 
proporcionando aos pacientes grandes bene-
fícios psicológicos. Se comparada com técni-
cas realizadas no solo, a hidroterapia, devido 
às propriedades físicas da água, facilita e me-
lhora aquisições motoras, proporcionando ao 
paciente a sensação de maior segurança.

Existe alguma contraindicação para 
esse tratamento?
Há contraindicação para crianças menores de 
seis meses, cardiopatas sem liberação médi-
ca, pessoas com problemas de pele e crianças 
com gastrostomia (que utilizam sonda de ali-
mentação).

Fontes: Aquabrasil, Acquaterapia e APAE de São Paulo

http://www.aquabrasil.info/Hidroterapia/hidrote-

rapia.shtml

http://www.acquaterapia.com.br/empresa
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Campanha 

+piscina 
segura

O risco de afogamentos aumenta no verão.
É hora de alertar e prevenir



A campanha Piscina + Segura foi 
criada pela Sociedade Brasileira 
de Salvamento Aquático (Sobra-
sa) em dezembro de 2013, com 

a finalidade de aumentar a segurança nas 
piscinas e reduzir o número de acidentes. A 
campanha promove eventos de prevenção 
durante o ano todo e tem seu ápice na Sema-
na Piscina + Segura, este ano comemorada 
entre 21 e 27 de novembro com atividades 
lúdicas para todas as idades em academias, 
escolas e clubes de todo o Brasil.

Sessenta e cinco escolas, clubes e acade-
mias em 13 estados (RJ, RS, SP, DF, GO, PE, SC, 
BA, PR, MG, PA, MT, TO) e Portugal já aderiram 
à campanha de segurança contra afogamentos 
em piscinas.

No  ambiente de piscinas, professores de 
natação são ícones e excelentes multiplica-
dores de práticas seguras. Quando treinados 

e conscientizados de sua importância no tra-
balho de prevenção, assumem papel vital na 
redução dos afogamentos no Brasil. Sua ima-
gem positiva e importância garantem a adesão 
e conscientização de crianças e pais sobre os 
riscos existentes mesmo em um ambiente tão 
divertido quanto a piscina.

A Sobrasa é uma ONG que funciona como 
um conselho profissional com o objetivo de 
reduzir o número de acidentes em todos os 
ambientes aquáticos. Sua diretoria, presen-
te em 26 estados do Brasil, composta em sua 
maioria por voluntários dos Corpos de Bom-
beiros e parceiros institucionais interessados 
no assunto, trabalha cada vez mais na elabo-
ração de programas de prevenção que pos-
sam mitigar essas ocorrências dramáticas em  
nosso país.

A expectativa da Sobrasa para a campanha 
deste ano era a participação de mais de 80 mil 
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Desde 2014, tramita no Senado Federal o Projeto de Lei da 

Câmara nº 71 (substitutivo do PL 1.162/2007, de autoria do de-

putado Mario Heringer), que torna obrigatória a instalação de 

sistemas e dispositivos de segurança em piscinas residenciais, 

públicas e particulares, novas ou já existentes.

Entre outros dispositivos, o texto prevê a instalação ou subs-

tituição de tampas com sistema antiaprisionamento ou não blo-

queáveis, homologadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia (Inmetro) ou outro órgão responsável.

Além disso, o projeto lista cinco opções para quem pretende 

construir ou reformar a piscina:

•  Instalação de, no mínimo, dois drenos de fundo  balancea-

dos hidraulicamente, obedecendo sua vazão máxima de 

captação indicada pelo fabricante;

•  Um sistema com skimmer ou canaleta interligada direta-

mente ao dreno de fundo, sem registros individuais;

•  Instalação de sistemas de segurança e liberação por vácuo;

•  Piscinas sem dreno de fundo, apenas utilizando skimmer 

como sucção;

•  Como alternativa, um tubo de respiro atmosférico ou um 

difusor de sucção.

Para as piscinas coletivas, instaladas em clubes, hotéis e condo-

mínios, estão previstas algumas exigências compulsórias com-

plementares:

•  Placas de sinalização com fácil entendimento visual, 

como alerta sobre água rasa e profundidade da piscina, 

entre outros;

•  Guarda-vidas de plantão, exceto em condomínios resi-

denciais;

•  Cerca ou barreira de proteção com dispositivo de fe-

chamento automático;

• Piso antiderrapante;

•  Botão de parada de emergência.

As novas regras não afetam apenas os usuários. As em-

presas fabricantes também deverão se adequar e informar 

os clientes e usuários sobre os riscos, durabilidade e ca-

racterísticas técnicas do equipamento de segurança em 

etiquetas e manuais.

Fontes:

www.camara.gov.br

www.sodramar.com.br

 www.senado.gov.br

Projeto de lei prevê piscinas mais seguras
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pessoas, entre alunos, pais e responsáveis nas 
mais variadas atividades para reforçar cinco me-
didas recomendadas de prevenção.

Com apenas cinco atitudes, sua piscina pode 
ser “vacinada” e proteger as crianças contra  
o afogamento:

1. Atenção 100% no seu filho;
2. Guarda-vidas (piscinas coletivas) 
sempre presente;
3. Urgência: saiba como agir;
4. Acesso restrito: cerque a sua piscina;
5. Sucção: use ralos antissucção e meios  
de desligamento da bomba.

Todo material da campanha é disponibilizado gra-

tuitamente: basta entrar em contato com sobra-

sa@sobrasa.org. Veja como aderir em www.sobra-

sa.org/piscinamaissegura/
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Confira as dicas para prevenir 
acidentes nas piscinas:

Segurança

Vertical
1. Ação não recomendada para 
entrar na piscina
2. Sociedade Brasileira de 
Salvamento Aquático
3. Crianças devem estar 
acompanhadas de seus...
4. Campanha de prevenção a riscos 
de afogamentos
5.  Campanha de prevenção a riscos 
de afogamentos em águas fechadas
7. Sistema de segurança utilizado 
em bombas

Horizontal
6. Profissional habilitado para pre-
venir acidentes
8. Equipamento que auxilia pessoas 
que não sabem nadar
9. Sistema de segurança utilizado 
em ralos
10. Utilizado para restringir o 
acesso à área da piscina
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