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1. INTRODUÇÃO
O Brasil é um país tropical, com grande quantidade de sol e calor
o ano todo, em grande parte do país. E para quem vive longe do
mar - ou até para quem vive perto - ter uma piscina à disposição
para se refrescar e se divertir com a família e amigos é uma opção
pra lá de tentadora, não é mesmo?
Mas como escolher a piscina perfeita para sua casa? Quais são
os tipos de piscina que existem e o tempo de instalação de cada
uma delas? A manutenção é muito trabalhosa? Se você tem
vontade de ter uma piscina em casa, mas não sabe responder a
essas perguntas, esse ebook foi feito para você!
Aqui, publicamos o guia completo para quem deseja escolher a
piscina mais adequada para sua casa: citaremos a importância
do planejamento financeiro, como encontrar o espaço ideal e os
tipos de piscina disponíveis no mercado. Depois, abordaremos
as questões de acabamento, tempo de instalação e principais
equipamentos e acessórios. Por fim, vamos descrever os tipos
de aquecimento e como é feita a manutenção de piscinas.
Ficou interessado? Então não deixe de continuar a leitura para
descobrir, de uma vez por todas, como escolher a piscina perfeita
para sua casa!
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2.

Planeje-se
financeiramente
04

Quase todas as pessoas sonham em ter uma piscina à disposição,
não é mesmo? Porém, antes de dar esse passo, é necessário
planejar-se adequadamente. Apesar de agregarem valor aos
imóveis e de terem um tempo de uso e garantia bastante
estendidos, as piscinas são um investimento alto. Após a
instalação, é necessário também ter em mente que a manutenção
e os produtos necessários para a limpeza da piscina também são
um custo a mais a ser agregado ao orçamento familiar mensal.
Por isso, é preciso estar preparado financeiramente. Guardar
uma quantia por mês, visando a esse objetivo pode ser uma boa
opção. Entretanto, se você e sua família não querem passar mais
um verão sem terem uma piscina à disposição, muitas empresas
do ramo oferecem opções de financiamento, a juros baixos.
Fazendo uma boa pesquisa das opções disponíveis no mercado, é
possível instalar uma piscina em sua casa sem, necessariamente,
contrair uma super dívida ou comprometer demais o seu
orçamento!
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3.

Encontre o
espaço ideal
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Para que uma piscina cumpra seu papel, de trazer lazer e diversão para
toda a família, não basta apenas ter espaço disponível no quintal. É
preciso tomar alguns cuidados bem importantes antes.
Primeiramente, analise bem o terreno, seus desníveis e tipo de
solo. Alguns são mais difíceis de escavar, enquanto outros são mais
suscetíveis à erosão, por exemplo. Tenha em conta também que, se a
piscina não for contar com sistema de aquecimento, é imprescindível
que ela receba algumas horas de sol diariamente.
Outra questão importante é a privacidade. Os vizinhos ou transeuntes
terão acesso visual à piscina? Nesse caso, é conveniente levar em
consideração a construção de muros ou cercas vivas.
A presença de árvores perto do local de instalação também deve
ser considerada. Além de a queda de folhas aumentar o tempo de
manutenção e limpeza, as raízes de algumas plantas podem, com o
tempo, afetar a estrutura da piscina e causar danos irreparáveis.
Levar em consideração todos esses fatores antes de escolher o local
de instalação de sua piscina lhe poupará muitas dores de cabeça e
aumentará de maneira significativa o conforto e o lazer de sua família!
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4.

Os tipos de
piscina
Agora que você já fez todo o planejamento financeiro e encontrou o
espaço ideal, chega o momento de escolher qual o melhor tipo de
piscina para sua residência. Para cada caso (e bolso!) existe um tipo mais
adequado, tendo cada um, suas próprias características, vantagens e
desvantagens. Confira abaixo.
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4.1

FIBRA DE VIDRO

As mais comuns e baratas. Pré-fabricadas em fibra de vidro, elas já vêm prontas e
requerem somente as obras de instalação. Por isso, são o tipo de piscina que fica pronta
para uso mais rapidamente.
A fibra de vidro é um material extremamente resistente e liso, o que diminui o risco
de vazamentos, ou corte e arranhões aos banhistas. A superfície do material tampouco
favorece a adesão de algas, que podem ser facilmente removidas com uma escova. Isso
minimiza o tempo de manutenção semanal que deve ser dedicado à piscina. E como a
fibra de vidro é um material inerte (que não reage quimicamente com a água), pouca
quantidade de produtos químicos é necessária para mantê-la limpa e saudável.
As desvantagens de escolher uma piscina feita em fibra de vidro estão na diminuição das
opções de projetos e personalizações da mesma, visto que, como são pré-fabricadas, os
modelos são restritos à disponibilidade do fabricante.
Além disso, é necessário ter cuidado na hora de comprar e contratar uma empresa para
a instalação de uma piscina desse tipo. A instalação, apesar de simples, tem que levar
em conta o terreno e ser bem feita, o que garante a durabilidade do projeto. Ademais,
como são transportadas inteiras, o frete deve ser feito de maneira cuidadosa, para evitar
danos. Contrate uma empresa de confiança e desconfie de preços muito menores do
que a média de mercado. Nesses casos, o barato pode sair caro.
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4.2

ALVENARIA

Quem possui um pouco mais de capital para investir em uma piscina e gostaria
de agregar mais valor ao imóvel, pode optar por uma feita em alvenaria. Como
não são pré-fabricadas, o desenho do projeto é feito ao gosto do cliente,
podendo adaptar-se perfeitamente ao espaço disponível, e permitindo os
mais variados formatos, dimensões e profundidades.
A construção é realizada em concreto armado com dupla malha de ferro
superior e inferior no fundo e nas paredes. Todo o revestimento é feito à base
de polímeros impermeabilizantes e o acabamento é, geralmente, constituído
por azulejos ou pastilhas. Como a instalação parte do zero, o tempo para
instalação de uma piscina de alvenaria pode ultrapassar 40 dias.
As desvantagens comumente associadas a elas, além de seu alto custo e
tempo de instalação, são o risco de quebras de azulejos - que podem
provocar ferimentos e dificuldades em encontrar material de reposição e a complexidade de manutenção. Os rejuntes dos azulejos beneficiam a
adesão de algas e reagem com o pH da água, exigindo a utilização de uma
maior quantidade de produtos químicos para que a limpeza seja considerada
eficiente. O risco de ocorrerem vazamentos e escapes de água também é
mais alto.
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4.3

VINIL

As piscinas de vinil seguem o mesmo princípio das feitas em alvenaria,
com a diferença do acabamento. Ele é feito com a aplicação de uma
manta vinílica, impermeável, cuja a execução é muito mais rápida do
que os azulejos ou pastilhas. O custo também é significativamente
menor, embora sejam mais caras dos que as de fibra de vidro.
Há também algumas diferenças estruturais na instalação de piscinas
de vinil: elas são construídas a partir de colunas de concreto, canaletas,
malhas de ferro e paredes revestidas com blocos. O revestimento é
feito com tela vinílica feita sob medida para cada projeto, encaixandose perfeitamente, sem a formação de rugas.
Esse tipo é o mais fácil de limpar e não requer a utilização de grandes
quantidades de produtos químicos. Porém, as emendas do revestimento
podem favorecer a proliferação de algas. Por isso, o bolsão de vinil tem
de ser trocado a cada 5 ou 7 anos de uso.
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5.

Acabamento
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Com a piscina devidamente instalada, chega o momento de pensar nos
acabamentos. Quando bem feitos, eles podem mudar o aspecto visual
da mesma. Há uma diversidade incrível de formatos e revestimentos,
que podem agregar muito charme e personalidade à sua piscina.
Diferentes cores, texturas e até mesmo estampas podem ser escolhidas,
especialmente para as piscinas feitas em alvenaria ou vinil.
Além disso, o tipo de borda, o piso ao redor da piscina (pedra,
cimentícios atérmicos, agregados, decks, cerâmicas e porcelanatos), e a
instalação de cerca e muros ao redor, além de proporcionarem beleza
e sofisticação, têm que ser pensados sempre com foco na facilidade
de manutenção, limpeza e segurança - especialmente para quem tem
crianças pequenas ou animais de estimação em casa.
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6.

Tempo de
instalação
14
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O tempo de instalação da piscina dependerá, principalmente, do tipo de
material de que é fabricada. E nesse quesito, as piscinas fabricadas em
fibra de vidro são instaladas em um tempo significativamente menor
do que as feitas em alvenaria ou vinil.
Enquanto as de fibra tardam entre 7 a 15 dias para ficarem prontas para
uso, o tempo de instalação dos outros tipos pode tardar até 40 dias. E
isso se não houverem contratempos meteorológicos ou adequações
de projeto no meio do caminho.
Por isso, é essencial contratar uma empresa competente e com
experiência no ramo de instalação de piscinas, seja ela de que material
for. Apesar de, às vezes, custarem um pouco mais, você terá a segurança
de que o cronograma do projeto será cumprido à risca e que eventuais
atrasos, se ocorrerem, serão mínimos.
E sempre antes de fechar negócio, exija a redação de um contrato,
especificando o tempo de instalação e que medidas serão tomadas
caso haja algum contratempo nesse sentido.
Essa será a sua segurança de que sua piscina estará pronta dentro
do tempo estipulado, sem percalços nem estresses desnecessários.
Proteja-se.
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7.

Principais
equipamentos e
acessórios
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Além dos acabamentos, há diversos equipamentos e acessórios
disponíveis no mercado, que podem deixar a sua piscina linda e única!
No quesito acessórios, a instalação de cascata e pedras, iluminação
LED e borda infinita são algumas das opções. A iluminação LED, por
exemplo, pode ser realizada combinando efeitos cromoterápicos e
decorativos. Alguns sistemas especiais podem colori-la em até 7 tons
diferentes!
Os acessórios, por sua vez, podem fazer com que você economize tempo
e dinheiro na manutenção. A aquisição de uma capa, por exemplo,
além de impedir que folhas e outros objetos caiam na água, não deixa
que a mesma evapore em grandes quantidades. Benefício duplo!
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8.

Aquecimento
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Caso você viva em uma região mais fria do país ou o local de
instalação de sua piscina não receba as quantidades ideais de
luz solar, pode ser bastante interessante instalar um sistema de
aquecimento de água.
Existem disponíveis no mercado, 3 tipos básicos de aquecimento
de água em piscinas: solar, a gás, e bombas de troca de calor. O
sistema hidráulico dos três é bastante semelhante: uma bomba
leva a água da piscina até o sistema de aquecimento, de onde ela
retorna aquecida. O controle da temperatura também é realizado
de maneira similar, com a temperatura da água sendo medida
por sensores, que fazem o sistema ser acionado ou desligado
automaticamente, mantendo o aquecimento no nível desejado.
A diferença crucial nos tipos de aquecimento está na fonte de
energia utilizada para aquecer a água: o sol, gás ou energia elétrica.
E por isso, elas possuem custos financeiros e ambientais distintos.
O sistema à gás é realizado através de um aquecedor que utiliza a
queima de gás natural ou gás liquefeito de petróleo (GLP). A água
bombeada é aquecida através da passagem por tubos trocadores
de calor que passam sobre as chamas. Esse sistema se torna
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mais viável para piscinas pequenas ou como sistema auxiliar de
aquecimento.
As bombas de troca de calor funcionam como um ar condicionado
invertido, removendo o calor do ar externo, comprimindo-o
e o transferindo para a água da piscina, que passa através de
serpentinas. Esse sistema é projetado para a instalação ao ar livre e
a capacidade ideal do equipamento dependerá das dimensões da
piscina, tornando-se viável para tanques com capacidade superior
a 8 mil litros.
Por fim, o sistema de aquecimento solar é realizado através da
instalação de placas feitas de prolipropileno ou borracha de EPDM,
de cor escura, que ficam expostas ao sol. A água, coletada por
mangueiras, é bombeada para dentro de coletores que transmitem
o calor do sol, aquecendo-a. As placas são, geralmente, instaladas
em telhados, mas podem também estarem no chão, desde que
com a inclinação e posição adequadas. A eficiência do sistema,
obviamente, está atrelada ao tempo ensolarado. Porém é a opção
mais sustentável e que se paga mais facilmente ao longo do tempo,
visto que não utiliza demasiada energia elétrica (apenas para o
sistema de bombeamento da água).

9.

Manutenção
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Ter uma piscina em casa não é só diversão. São necessários cuidados constantes de
manutenção para que, além de limpa e salubre, o investimento feito se conserve por
muito tempo.
Quando bem cuidada, a água de uma piscina não necessita ser trocada nunca. Mas para
isso, é essencial que seja feita a manutenção e o controle diário da mesma (inclusive
no inverno!). Você pode contratar empresas especializadas na limpeza e manutenção,
mas também pode cuidar por conta própria, se tiver tempo disponível para isso e as
ferramentas necessárias. Veja abaixo, os principais passos a serem seguidos (eles podem
variar levemente, de acordo com o tipo de piscina que você tiver em casa):

• Medição do pH: você deverá medir o pH da água da piscina semanalmente. Os
valores ideais para evitar a proliferação de microrganismos ficam entre 7,0 e 7,8.

• Cloro: auxilia na eliminação de bactérias e algas e deixa a água limpinha e
transparente. Deve ser aplicado a cada cinco ou seis dias, diluindo-se 20 gramas
de cloro para cada 15 metros cúbicos de água, aproximadamente.

• Controle de algas: também realizada semanalmente, com aplicação de algicidas,
evitando sua proliferação.

• Limpeza da bolsa de skimmer: a cada dois ou três dias, garantindo a circulação
natural da água. Ative a filtragem a cada três dias, no mínimo.

• Limpeza física do fundo e paredes: limpe o fundo e paredes sempre que necessário,
prevenindo o acúmulo de sujeira. Objetos sólidos devem ser retirados da água
diariamente.
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10.

Conclusão
O objetivo principal desse ebook foi o de servir como um guia que
ajudasse as pessoas que buscam a piscina ideal para suas casas. Aqui,
abordamos questões super relevantes sobre esse assunto, como a
necessidade de planejamento financeiro e de encontrar o espaço ideal,
os tipos de piscina, acabamentos e tempos de instalação de cada um,
principais equipamentos e acessórios, tipos de aquecimento e como é
realizada a manutenção.
Esperamos que esse conteúdo tenha sido útil para você, e que tenha
lhe ajudado a saber como escolher a piscina perfeita para a sua casa.
Desejamos que ela proporcione muita diversão e momentos de
tranquilidade para você, sua família e amigos. E que venha o verão!
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11.

Sobre a Tibum
Piscinas
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A Tibum Piscinas e Spas fabrica há mais de 25 anos piscinas de
fibra de vidro para áreas de lazer aquático. Aqui você sempre
encontra o que procura: são mais de 40 modelos entre piscinas
de fibra, spas, escorregadores, casas de máquinas e caixas
d’água de fibra. Além do melhor preço, a Tibum Piscinas e Spas
tem mais qualidade – nossas piscinas têm garantia de um ano
para a pintura e de 15 anos para a estrutura*. Vá a uma de
nossas lojas e conheça a piscina dos seus sonhos.

DÚVIDAS E COMENTÁRIOS?
Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, clique aqui e
deixe seu comentário sobre esse eBook.
Qualquer questão adicional, entre em contato conosco.
www.tibumpiscinas.com.br
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