
Quando forem utilizados desinfetantes à base de cloro, a concentração de cloro na 

água da piscina deve ser mantida entre 0,8 mg/L a 3,0 mg/L de cloro livre. A 

concentração de cloro na água do lava-pés deve ser no mínimo de 3,0 mg/L de 

cloro livre. 

Já para os parâmetros microbiológicos, quando da ocorrência de epidemias ou 

quando a situação o exigir, recomenda-se a verificação da ausência dos seguintes 

patogênicos: pseudomas aeruginosa: organismos relacionados com infecções de 

ouvidos e olhos (otites, conjuntivites etc.); cândida albicans: organismos 

relacionados com infecções de pele (micoses). Deve-se observar que a contagem 

de bactérias heterotróficas é outro parâmetro que pode ser verificado 

principalmente para avaliar a eficiência do tratamento. 

Quando da ocorrência de corrosão ou formação de depósitos na piscina e/ou no 

sistema de recirculação e tratamento, ou quando a água se apresentar com 

coloração anormal e/ou falta de limpidez, recomenda-se a verificação de outros 

parâmetros, como teor de sólidos dissolvidos, alcalinidade total, dureza e metais 

contidos na água (ferro, cobre, manganês ou outros). Caso a água de suprimento 

não atenda aos parâmetros, a liberação da piscina deve ocorrer somente quando a 

água do tanque atender às disposições na norma. 

Se a piscina for suprida pela rede de distribuição de água potável, deve existir uma 

separação vertical, sem obstáculos, entre a tubulação de abastecimento e o nível 

máximo de transbordamento da piscina de pelo menos duas vezes o diâmetro da 

tubulação utilizada e não inferior a 0,20 m. Os produtos, quaisquer que sejam suas 

composições, e os sistemas utilizados no tratamento da água de piscina com a 

finalidade de eliminação de micro-organismos, remoção de material ou suspensão e 

manutenção do pH, não podem conter ou introduzir substâncias tóxicas ou nocivas 

ao usuário ou ao meio ambiente nos teores de utilização, devendo adequar a 

qualidade da água aos requisitos exigidos. Os produtos desinfetantes e sistemas de 

tratamento utilizados devem possuir residual de fácil determinação, eficácia no 

mínimo equivalente à do cloro livre, e registro conforme legislação vigente. 

Enfim, com o verão, aumentam os riscos dos frequentadores de piscinas a 

contraírem doenças de pele, como micose, frieira e o molusco contagioso. O 

molusco contagioso aparece mais em crianças. É uma bolinha brilhosa e umbilicada 

e não há como prevenir. O tratamento é feito com um dermatologista. 

A micose, seja na unha ou nos pés (frieiras), é causada por fungos. As pessoas com 

micose não podem entrar em piscinas, mesmo que a área afetada esteja coberta. O 

tratamento é longo e também deve ter o acompanhamento de um dermatologista. 

A piscina sem tratamento correto pode irritar os olhos e ser uma fonte de infecção. 

É preciso ter bastante cuidado com os olhos, não só no verão. Conjuntivite, terçol e 

blefarite são algumas das doenças desta época do ano. Terçol e blefarite surgem na 

pálpebra e não são contagiosas, enquanto a conjuntivite afeta o olho e é 

contagiosa. 



O terçol é uma infecção de uma glândula do cílio causada por bactérias. A 

prevenção é a boa higiene e o tratamento dura cinco dias, em geral. O tratamento 

é feito com pomadas, colírios e compressas quentes. Já a conjuntivite pode ser 

causada por vírus, bactéria ou reação alérgica. 

Para tentar evitar a doença, não coce os olhos, não compartilhe maquiagem e faça 

a limpeza das mãos regularmente. O tratamento dura entre sete e 15 dias e é feito 

com antibióticos ou colírios antialérgicos e compressas geladas. 
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Sobre a Target – Há mais de vinte anos a Target vem se consolidando como 

referência para o desenvolvimento de soluções que facilitam o acesso e 

gerenciamento de informações tecnológicas críticas para os mais diversos 

segmentos corporativos. Através de uma equipe de técnicos e engenheiros 

especializados, a Target oferece hoje muito mais do que simples informações 

tecnológicas ao mercado em que atua. A Target oferece VANTAGEM COMPETITIVA. 

 
 

A Target recomenda e autoriza a reprodução e compartilhamento do conteúdo desta 

mensagem. 
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