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1.RESUMO 

Este trabalho busca relatar qual a importância da química no tratamento 

da água de piscina que se inicia a partir do momento em que se conhece a 

molécula da água e os riscos a qual essa água sem tratamento adequado pode 

trazer a saúde das pessoas. A química mostra através de pesquisadores que a 

molécula da água, cada átomo de hidrogênio esta ligado ao átomo de oxigênio 

pelo que se chama de uma ligação covalente. E após esse entendimento saber 

o quanto é importante à química para o tratamento da água, a química e uma 

ferramenta que tem a finalidade de contribuir e resolver problemas 

relacionados à falta do tratamento a qual essa água sofre em relação aos 

contaminantes. Foram coletadas amostras de água da piscina de reabilitação 

de uma universidade localizada na zona leste de São Paulo e da piscina 

recreativa de uma cidade vizinha de São Paulo. Verificou-se que a água da 

piscina recreativa apresentou alguns resultados fora do esperados pois água 

se encontrava imprópria para o uso, no entanto a água da piscina de 

reabilitação os resultados foram satisfatório, a água se encontrava apta ao uso 

segundo os parâmetros da NBR 10818. A metodologia utilizada nesse trabalho 

foram dados experimentais realizados em lócuo e no laboratório e 

microbiológico, alem de pesquisas bibliográficas em livros, revistas e sites, 

relacionados ao tema. 

Palavras–chave: Água, Tratamento, Piscina e Contaminantes. 

     

2.INTRODUÇÃO  

   O trabalho mostrou a importância da Química no tratamento de água de 

piscina e o tratamento segue alguns parâmetros importantes segundo a NBR 

10818 que diz respeito à qualidade da água de piscina.  

            O tema aborda a história do tratamento da água potável e a de piscina, 

a forma que moléculas da água se comportam segundo a regra do octeto, 

mostra a dependência do organismo humano com relação à água que e de 

suma importância para sobrevivência dos seres vivos, os tipos de tratamentos 



da água de piscina como, por exemplo, cloração que o tratamento 

convencional e alguns mais avançados como o de ozônio e ultravioleta.  

A escolha desse assunto é conscientizar a importância da química no 

tratamento de água de piscina, assim minimizando os riscos tantos químicos, 

quantos os riscos biológicos decorrentes ao excessos de produtos químicos ou 

a falta do mesmo. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo desse trabalho é utilizar o tratamento da água de piscina para 

introduzir os conceitos de química no ensino médio. 

 

4. METODOLOGIA  

 

4.1. Materiais 

 

Neste trabalho foram utilizados os seguintes materiais: maquina 

fotográfica,  pHmetro de bolso, pHmetro de bancada da marca Thermo 

Scientific, Kit colorimétrico, frascos de coleta de 500mL alto cravado e  

preservado com tiossulfato de sódio, frascos de 250 mL  preservados com 

acido nítrico, frascos de 1000 mL sem preservação, caixa térmica, gelo, 

termômetro de transporte, bureta de 50 mL, proveta de 100 mL, erlenmeyer de 

250 mL, suporte universal, argolas para funil, turbidímetro de bancada da 

marca Adamo, condutivimetro digital da marca Quimis, espectrofotômetro dr 

2010. 

 

4.2. Reagentes 

 

Neste trabalho foram utilizados os seguintes reagentes: Na2S2O3, HNO3, 

H2SO4, NH4Cl/NH4OH, EDTA, Indicador verde de bromocresol,Indicador 

vermelho de metila e Indicador de negro de eriocromo T. 

 

 



5. DESENVOLVIMENTO 

 

 

5.1 Coletas de amostras de águas 

 

Foram coletadas quatro amostras de água sendo duas amostras na 

piscina de reabilitação de um curso de fisioterapia de uma universidade da 

zona leste de São Paulo; e duas amostras da piscina recreativa de um clube de 

uma cidade vizinha da cidade de são Paulo.   

Na coleta da amostra de água de piscina em campo, tanto da piscina de 

reabilitação quanto da recreativa (Figura 3 e 4), foram feitos as seguintes 

medições: pH, alcalinidade total, cloro livre e temperatura. A seguir retirou-se 

três alíquotas de 500 mL de água para os ensaios microbiológicos, uma 

amostra de 1000 mL para ensaios físico-químicos e 250 mL para analises de 

metais. As amostras foram colocadas em uma caixa térmica com gelo para 

transporte. 

 

 

Figura 1: Coleta de água da piscina de reabilitação de um curso de fisioterapia de 

uma universidade da Zona Leste de São Paulo 

 

 

Figura 2: Imagem da piscina recreativa de um clube de uma cidade vizinha da 

cidade de São Paulo 

 



 

6. RESULTADOS 

 

 

A tabela 01 traz os resultados de todas as analises realizadas com as 

amostras de água das piscinas de reabilitação e recreativa. 

Tabela 1 resultados das analises feitas de acordo com NBR 10818. 

Parâmetros 
Unidad

e 
VM
P 

Reabilitaç
ão 

Março 
de 2015 

Recreati
va 

Março de 
2015 

Reabilitaç
ão  abril 
de 2015 

Recreativa 
abril de 

2015 

Hora da 
Coleta 

*** *** 15:30 14:15 18:33 12:25 

Condutivida
de 

U s/cm *** 370 288 362 322 

Cor 
Aparente 

Uh *** 1,0 2,0 1,0 1,0 

Cloro 
Residual 

mg/L 
0,8-
3,0 

1,50 0,00 2,50 2,00 

Dureza Total mg/L 
100

-
300 

250 370 260 230 

Temperatura 
do Ar 

°C *** 25,0 26,0 25,0 29,0 

Sólidos 
Totais 

Dissolvidos 
mg/L *** 170 290 180 220 

Ferro mg/L *** Nd Nd Nd Nd 

Alcalinidade 
Total 

mg/L 
80-
120 

100 160 90 110 

Turbidez NTU 1,0 0,33 0,44 0,37 0,38 

pH *** 
7,2-
7,8 

7,42 8,20 7,33 7,44 

 

 



Comparando as analises feitas em campo e no laboratório e com os 

dados mostrados na tabela 1 de resultado da água da piscina de reabilitação e 

recreativa, com relação ao mês de março foram constatado alguns parâmetros 

fora do que é previsto na NBR 10818/1989, qualidade de água de piscinas os 

resultados que  

ficaram fora dos (VMP), foram eles: alcalinidade total  160 mg/L, cloro livre 0,00 

mg/L, dureza total 370 mg/L e pH 8.20, esses valores foram encontrados na 

água da piscina recreativa. Esses valores mostra que a piscina estava com 

água comprometida podendo ser visto na figura 14 (resultados de exames 

microobiologicos). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: - Contagem Padrão de bactérias heterotróficas da água piscina recreativa mês 

de março 2015 

 

Só foi possível detectar a presença dos microorganismos porque na 

coleta para exames microbiológicos tem que tomar devidos cuidados para não 

contaminar a amostra de água. O tipo de frasco para coleta é preservado com 

tiossulfato de sódio e autoclavados assim garante que se tiver na água algum 

tipo de bactérias ou vírus e microrganismo a água fique estática, tiossulfato de 

sódio é um agente que neutraliza o cloro. Uma observação importante na 

coleta de agua potável, e que para exames microbiológicos e que elas são 

muito fáceis de contaminação, o uso de luvas descartável e mascara facial e de 

suma importância e primordial e a primeira amostra a ser coletado antes de 

qualquer outra se possível no mesmo dia. O transporte das amostras devem 



ser feitas dentro de uma caixa térmica com gelo, deve ser controladas de 

preferência de duas em 2 duas horas, com um termômetro de transporte 

Depois que o operado tomou conhecimento que os parâmetros se 

encontrava fora das normas tomou os devidos cuidados foram feitas reanálises 

da água da piscina recreativa, com os parâmetros dentro do (VMP) e com o 

teor de cloro residual entre 2,00 mg/L, apresentaram o segundo resultado no 

exame microbiológico mostrado na figura 15 . 

 

 

Figura 4: Contagem Padrão de bactérias heterotróficas da água piscina recreativa mês 

de abril 2015. 

 

As análises da piscina de reabilitação estavam todas dentro dos 

parâmetros, mostrando a eficiência do tratamento da água da piscina de 

reabilitação estava apta ao uso, água se encontrava saudável e segura para os 

usuários.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A química é muito importante no tratamento da água de piscina, 

mostrando que existem vários tipos de moléculas de água, resultantes das 

combinações dos isótopos de hidrogênio, além de mostrar que, na molécula da 

água, cada átomo de hidrogênio esta ligado ao átomo de oxigênio pelo que se 

chama de uma ligação covalente. 



Hoje existem vários tipos de tratamento de água tanto para água potável 

quanto água de piscina, mas um dos mais antigos e o mais utilizado 

atualmente e o tratamento convencional utilizando cloro como agente 

desinfetante. 

Seguir as normas e os parâmetros estabelecidos na qualidade da água 

de piscina é muito importante para obtenção de uma água segura para os 

usuários das piscinas. 

Foi observado no trabalho que muitas das coisas que acontecem na 

água de piscina são mitos como, por exemplo, o cheiro forte de cloro, muitos 

dos usuários dizem que tem muito cloro na água sendo que na verdade uma 

água não pode ter odor. Esse odor são cloraminas, isso não quer dizer que o 

cloro ali presente não elimina matéria orgânica, mas que a quantidade aplicada 

não é suficiente para combater as impurezas existentes na água. 

Visando tudo isso e possível introduzir os conceitos de química no 

ensino médio, através da utilização do tratamento da água de piscina. 
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