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Resumo: A necessidade de encontrar soluções ecoeficientes no mundo atual tem gerado a 

criação de novas tecnologias e revivendo técnicas dos nossos antepassados observando assim 

como a natureza se comporta para poder respeitá-la. Mas para isso acontecer é necessário 

respeitar os três princípios básicos da sustentabilidade. O projeto deve ser culturalmente 

aceito, economicamente viável e socialmente justo.   

Entre as soluções implementadas no exterior e ainda muito pouco conhecidas no Brasil, está 

um sistema de piscina que não utiliza nenhum produto químico na purificação da água. 

Esse sistema tem custos de manutenção mais baixos e consome até 60% a menos de 

eletricidade do que os convencionais. O presente trabalho tem como objetivo descrever esse 

sistema de piscinas e seus componentes. O método utilizado foi um estudo descritivo de 

piscinas naturais e curtas entrevistas com tecnicos da área. Conclui-se que a instalação 

desse tipo de piscinas no Brasil é viável e representa um bom investimento pelos moradores, 

por ter custos de manutenção significativamente mais baixos aos modelos convencionais de 

piscina, além de proporcionarem melhor saúde aos seus usuários e se integrarem bem com o 

ambiente a sua volta. É um sistema que respeita a natureza em vez de combatê-la. 
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1. Introdução: caracterização do problema 

       

      Figura 1: Piscina biológica em Cardiz, Andaluzia, Espanha 

No atual mercado imobiliário brasileiro as áreas comuns e de lazer como piscinas são cada 

vez mais valorizadas e procuradas pelos futuros moradores (SANT’ANA; 2006), porém 

piscinas convencionais trazem consigo vários problemas. Entre eles encontramos alto custo de  

manutenção, contaminação da água descartada e repetido contato com materiais alérgenos e 

cancerígenos no tratamento da água.  

 Como atualmente a filosofia de limpeza de piscinas é clorar a água ao ponto em que 

nenhum microrganismo possa sobreviver, foram observadas  reações adversas nos nadadores. 

Estudos europeus recentes demonstraram um elo entre a exposição ao cloro de piscinas e 

maior incidência de asma (NYSTAD; 2008). O tratamento da água para mantê-la límpida 

também torna o seu descarte complicado e desconfortável ou desagradável aos nadadores, 

causando cabelos ressecados, irritações nos olhos e coceiras. Quem mais sofre com os efeitos 

maléficos do cloro são os atletas que trabalham dentro de uma piscina onde esse produto é 

aplicado. Um exemplo disso é a canadense Catherine Graceau que conquistou a medalha de 

bronze com sua equipe de nado sincronizado nos jogos Olímpicos de Sydney em 2000. Ela 

parou de competir por ter sérios problemas de saúde como disfunção no sistema digestivo, 



bronquite crônica e fortes dores de cabeça. Catherine intoxicou-se com o excesso de cloro no 

organismo pela alta freqüência em piscinas que usam esse sistema. 

 Aumenta, portanto, no mercado brasileiro a busca por uma alternativa. Foi importada 

da Europa, África do sul e Ocêania então a ideia de piscinas biológicas, chamadas de bio, 

naturais ou eco pools, que conjugam as vantagens de uma piscina livre de agentes químicos e 

a harmonia de um ambiente natural, tornando as eco pools atraentes, também, por motivos 

estéticos, pois são um oásis verdejante de sustentabilidade.  

Essas piscinas orgânicas recriam lagos e riachos. Produz-se uma área de regeneração 

com a utilização de bombas de baixo consumo aliadas à plantas aquáticas e biofiltros com o 

objetivo da  manutenção de uma água límpida e livre de microrganismos patogênicos. Além 

disso, um curved sieve skimmer ou escumadeira peneira curva, em tradução livre, ajuda na 

retirada de impurezas da água, como folhas, flores e insetos, sem afetar a biodisponibilidade 

de seus nutrientes. 

O sistema de filtração possibilita a construção de uma piscina ecologicamente correta, 

com menor consumo energético criando-se assim projetos únicos e belos para prática de 

esportes e momentos de lazer, livres de produtos químicos nocivos. A filtragem  natural  

também cria um microecossistema, reduzindo a incidência de insetos como mosquitos na 

região a sua volta e contribuindo assim para a manutenção da biodiversidade.  

Pode-se construir com esse sistema, piscinas tradicionais, cuja a parte de limpeza e 

filtragem  é removida para um local próximo. Assim o sistema se mostra versátil adaptando-se 

não só ao gosto do cliente como ao seu orçamento e à sua paisagem. Ele ainda é capaz de ser 

adaptado a piscinas já existentes além da possibilidade de ser  implementado em piscinas 

públicas de lazer, piscinas de competição, spas, etc. 

 Não podemos deixar de descartar a importância de piscinas na prática de atividades 

físicas. Em um mundo onde a obesidade e doenças provenientes do sedentarismo se tornam 

um problema cada vez maior, é necessário incentivar a prática do esporte. Criando e 

executando projetos com essa finalidade, o exercício físico deixará de ser uma tarefa maçante 

para se tornar um ato prazeroso, além de agradável aos sentidos  

 As Biopiscinas também já são usadas para a prática de hidroterapia em Israel, por 

exemplo. Pacientes e fisioterapeutas  fazem uso intenso e frequente de  piscinas,  

direcionando a atenção de empresas para soluções mais benéficas a saúde,  que não 

possuíssem tão alto teor de PH, GH, CL, TN e TP diminuindo assim a qualidade da água. 



 

Figura 2: Biopiscina sendo usada para prática de hidroterapia, Israel.  

 

2. Objetivos: 

3.1 Objetivo geral:  

O objetivo do presente trabalho é a apresentação de piscinas biológicas e sua 

comparação com piscinas convencionais, a fim mostrar o funcionamento e oferecer subsídios 

para a construção de piscinas biológicas e implementação de seus sistemas ecoeficientes de 

filtragem de água. 

3.2 Objetivos específicos: 

 Definir o sistema ecoeficiente 

 Descrever a origem de piscinas biológicas 

 Conceituar piscinas biógicas 

 Apresentar exemplos de piscinas biológicas no exterior 

 Apresentar as vantagens de piscinas biológicas  

 Apresentar a tecnologia de piscinas biológicas 

 Discorrer sobre a manutenção necessária para piscinas biológicas 



 Comparar custos entre piscinas biológicas e convencionais 

 Apresentar a adaptabilidade do modelo de piscinas biológicas 

 Discorrer sobre os aspectos prejudiciais das piscinas convencionais. 

 

3. Metodologia 

Foi realizado um estudo descritivo de piscinas biológicas. 

Foram lidos artigos científicos, artigos de periódicos relacionados à projetos 

ecoeficientes e artigos sobre piscinas biológicas, eco pools e Billabongs. Além disso, foram 

realizadas visitas a escritórios de arquitetura que realizam esse tipo de projeto. 

Também foram realizadas curtas entrevistas informais com arquitetos responsáveis por 

projetos de piscinas biológicas no estado do Rio de Janeiro. 

 

4. Apresentação de resultados e discussão 

Corbella e Yannas definiram Arquitetura Sustentável em 2003 como uma continuidade  

mais natural da Bioclimática. É a arquitetura que cria o aumento da qualidade de vida do ser 

humano no ambiente construído e no seu entorno, integrando as características da vida e do 

clima locais, consumindo a menor quantidade de energia, sendo compatível com o conforto 

ambiental, para deixar um mundo menos poluído para as próximas gerações.  

Essa ecoeficiencia tem influenciado abordagens em projetos contando com iniciativas 

e exemplos nas mais diversas condições (GONÇALVES; 2006). Naturalmente ela também 

viria a influenciar os espaços de lazer, como é possível reconhecer no advento das piscinas 

biológicas.  

As precursoras das piscinas biológicas foram criadas nos países de língua alemã na 

Europa (Alemanha, Suíça e Áustria) onde eram chamados de Badeteich ou Schwimmteich no 

início da década de 1980. Eram pequenos lagos onde a área de natação era separada da área 

de regeneração por uma parede submersa. No início da última década, arquitetos e paisagistas 

desenvolveram uma piscina biológica que usava duas áreas contíguas e distintas: uma era a de 

natação com a qual todos estão familiarizados e a outra servia como jardim aquático e área de 

regeneração.  

Assim, hoje em dia temos duas opções durante a construção de uma piscina biológica: 

a piscina construída para se assemelhar a um córrego ou pequeno lago natural e a piscina 



tradicional com sistema de limpeza ecoeficiente. Essa variedade de opções mostra o nível de 

adequação tanto aos diferentes gostos dos futuros moradores quanto a  adaptabilidade à 

piscinas já construídas e instaladas.  

 

Figura 3: Os elementos de uma piscina biológica 

Uma piscina natural é composta por seis elementos básicos que serão apresentados 

mais detalhadamente a seguir.  

O primeiro elemento é o curved sieve skimmer ou peneira curva. A Função dessa 

peneira é a filtragem grossa da água, permitindo a retirada de folhas e impurezas maiores que 

0,3mm. A peneira curva permite essa filtragem sem comprometer a biodisponibilidade dos 

nutrientes nela contidos.  

A área de regeneração (Figura 3, número 2) filtra a água de maneira natural, 

concedendo limpidez à água sem utilizar cloro ou outros métodos agressivos como 

ozonizadores e salinização. A água flui lentamente através do leito plantado enquanto é 

filtrada e purificada pelo substrato. Assim são removidos germes, bactérias e turbidades sem 

agressões ao plâncton e é criado um biofilme que garante a diminuição de impurezas. O 

substrato filtrante não precisa ser trocado, pois as plantas se alimentam do substrato filtrado. 

Além disso, as raízes das plantas mantêm o substrato filtrante sempre permeável à água. 

“Esses biossistemas funcionam porque utilizamos os princípios do biomimetismo, ou seja, a 

reprodução exata do que ocorre na natureza. O processo é complementado com ajuda das 

bactérias benéficas presentes nestes ambientes. Portanto, o que faremos é, basicamente, criar 

um ambiente propício ao desenvolvimento dessas bactérias, instalando nas áreas de 



regeneração verdadeiros hotéis cinco estrelas para que estes microrganismos se encarreguem 

do processo biológico de depuração da água.” (PEREIRA; 2012). 

 

Figura 4: A área de regeneração ou biofiltro 

O biofiltro também pode ser ligado a uma piscina pré-existente como segundo 

recipiente, sendo a parte mais versátil e mais facilmente adaptada de uma piscina biológica. A 

área de regeneração deve, em média, ocupar um terço da área total da piscina, sendo a sua 

proporção variável entre um quarto e metade da área total.  

 

Figura 5: A peneira curva 

Aliado à área de regeneração e à peneira curva pode ser usado um carbonizador (Fig.3, 

n°3). O objetivo é baixar o PH da água, tornando-a levemente ácida e assim reduzir a 

reprodução de algas microscópicas, que tornam a água mais verde, e otimizar as condições 

ambientais em favor do crescimento das plantas aquáticas.  

Para possibilitar o movimento de água necessário à uma piscina natural normalmente é 

usada uma bomba submersa(Fig.3, n°4). Bombas submersas têm várias vantagens se 

comparadas às bombas tradicionais. Elas são consideravelmente mais silenciosas, o motor é 

resfriado mais eficientemente pela água que o envolve, e elas consomem até 60% menos 



eletricidade do que bombas convencionais. Conseguem deslocar cerca de 45mil litros de água 

por hora, com apenas 500 watts. A bomba é essencial, pois faz com  que a água passe entre os 

dois recipientes da piscina: a área de nado e a área de regeneração. 

Em piscinas biológicas entre as áreas de nado e regeneração, é necessária em alguns 

casos a construção de uma parede submersa (Fig.3, n°5). Ela serve para a troca de água entre 

as duas áreas e se mostra como um acessório interessante, pois, estando completamente de 

baixo d’água, se torna um agradável lugar de descanso e lazer, podendo ser coberta por pedras 

ornamentais ou madeira impermeabilizada.  

Como as piscinas convencionais, as piscinas biológicas também permitem a 

construção de um deque, para que os moradores apreciem os efeitos benéficos da união entre 

natureza e o homem. Um local de contemplação e relaxamento pleno de vida, fragância e 

cores. 

A área de nado das biopiscinas tem um revestimento, capaz de manter uma água 

morna, em locais do país onde a temperatura costuma ser mais baixa. São mantas de borracha 

EPDM que fazem a impermeabilidade do solo e possuem carbono, que é responsável pela sua 

durabilidade. Isso faz com que a piscina fique com uma cor mais escura, parecida com um 

lago, já que o carbono possue uma cor negra que não permite pigmentação. Esse tom escuro 

faz com que a incidencia de raios solares aqueçam a piscina e gerem um tipo de energia 

térmica. É por causa da temperatura, que a tubulação tem o cuidado de ser feita com maior 

profundidade e fluxos mais eficientes.  

Os fundos das piscinas também podem utilizar substratos como seixos de rios 

dependendo do local onde elas serão implantadas. Assim imitamos a natureza deixando-as 

com um aspecto de rio, ao usarmos materiais como rochas, granitos e outros minerais.  

Recomenda-se não ultrapassar as dimensões de 100m² para locais de clima tropical 

como o Brasil. Pois em zonas muitos quentes a temperatura da água se eleva e a produção de 

oxigênio fica escassa, gerando assim desequilíbrio do sistema e prejuízo à vida das plantas. Já 

a profundidade pode variar de 1,40m (medida mais usada) a 2,50m. Porém essa também 

precisa ser estudada com cuidado, já que há que se pensar não só na segurança do mergulho 

como no perfeito funcionamento do sitema existente no projeto. 

 O conceito de piscinas biológicas com uma tecnologia limpa tem mostrado resultados 

positivos, com funções estéticas paisagísticas, proporcionando satisfação, saúde mental e 

física entre seus usuários há muitas décadas no exterior. São chamadas de billabongs na 

Oceania, Bad- und- Schwimmteich na Europa central e de Natural Swimming Ponds (NSPs) 

nos EUA.  



 

Figura 6: Badeteich de pedra, com 

deque na Suíça. 

 

Figura 2: Billabon, Nova Zelândia. 

 

Figura 8: Natural swimming pond, 

Inglaterra 

            

Figura 9: Natural Pool com dois 

recipientes distintos



               

Figura 10: NSP, França                                                               Figura 11: Billabong, Austrália  

        

Figura 12: Piscina natural pública, Alemanha          Figura 13: Lago de mergulho contemplativo, 

Brasil 

 

 As piscinas biológicas se tornaram muito populares no exterior por apresentarem várias 

vantagens em relação às piscinas convencionais. O microssistema criado pela área de regeneração 

da piscina fomenta o crescimento de libélulas e outros insetos aquáticos que são predadores 

naturais dos  mosquitos. A instalação do sistema de peneira curva também diminui muito a 

incidência de mosquitos.  

O custo e esforço de trabalho na manutenção de piscinas biológicas é muito menor do que 

o de piscinas convencionais. A aspiração do fundo da piscina é feita com menos frequência, pois o 

sistema retira a maior parte das impurezas da água. Além dessa pequena precaução, também é 

indicado o esvaziamento da travessa de coleta de folha mortas da piscina com o sistema da peneira 

curva. Dessa forma não se criam nutrientes na piscina que tornam a água verde. Os jardins 

aquáticos são mais fáceis de cuidar que os terrestres. Uma poda periódica é necessária, porém o 

material resultante serve de adubo para as plantas.  

Algumas das plantas aquáticas utilizadas para a filtragem da água são as Nenúfares ou 

Ninféias. Porém a espécie da planta depende do clima do local onde será feito o projeto.  
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O gasto com cloro ou outros métodos de limpeza da água é praticamente inexistente. Será  

necessária uma análise regular (a cada seis meses) da qualidade microbiológica da água por não 

serem utilizados métodos de choque como cloro ou ozonizadores,. 

Apesar de ser necessário um certo tempo (até seis meses) depois da instalação da piscina 

até o equilíbrio do biofiltro ser alcançado, utilizar suas águas antes deste prazo, não representa 

risco à saúde dos nadadores, pois a turbidez da água é causada apenas por algas. Após o tempo de 

estabelecimento do biofiltro, a água se torna não só límpida como também potável. Com o passar 

do tempo o equilíbrio das plantas aquáticas se torna cada vez mais forte e capaz de se manter 

sozinho. É um sistema que se preserva ao longo de todo ano, não havendo uma época mais 

propícia para utilizar a piscina. O usuário pode usufruir de um ambiente tranquilizador o ano 

inteiro.  

  Os custos de instalação de uma piscina biológica também não são muito mais altos do que 

os de uma piscina convencional. A economia feita com produtos de limpeza e manutenção da 

piscina cobre a diferença de preço da instalação em até cinco anos. As biopiscinas se mostram, 

assim, um investimento monetário sensato e lucrativo para os moradores e ecológico para seus 

descendentes.  

 As Biopiscinas não precisam de licença de construção nem lei de utilização de produtos 

químicos por não utilizarem esses artefatos e consequentemente reduzem a emissão de carbono 

com seu sistema ecoeficiente. 

Cabe ainda ressaltar que o conceito verde-água se sustenta na filosofia zen, onde a união 

do ambiente verde orgânico com a água azul translúcida produz um efeito terapêutico: a energia 

criada transmite uma sensação relaxante, proporcionando o bem-estar dos usuários da piscina 

biológica. 

Um dos pontos negativos das piscinas convencionais é a necessidade da troca da água 

periódica. Á água descartada com produtos químicos muitas vezes é jogada fora sem qualquer 

cuidado contaminando os lençois freáticos a cada subtituição. Caso contrário seria preciso um 

elevado tratamento. Já a água de uma biopiscina além de não haver necessidade de troca, é rica em 

bactérias benéficas e pode ser empregada na  irrigação do jardim e chegando até a ser usada para 

beber ou cozinhar. Algo que não acontece com a convencional já que mataria as plantas.  
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5. Conclusões 

A partir dos resultados apresentados, é possível prever o sucesso das piscinas biológicas 

quando implementadas no Brasil. Ao contrário de vários países onde os projetos enfrentaram 

problemas como invernos rígidos e alto custo de mão de obra. 

Conclui-se também que o projeto é um exemplo de ecoeficiencia, pois oferece aos 

moradores o conforto de uma piscina em sua área de lazer, porém com mínimo, se qualquer, 

impacto ambiental, pois não são usados produtos químicos na limpeza da água e a construção da 

piscina se dá por utilização e aproveitamento de elementos naturais agregados à uma tecnologia 

limpa.  
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