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1 – Introdução e motivação  

Quantas piscinas e que piscinas ?
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Questionário on-line
119 respostas
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1 – Introdução e motivação

Região do Algarve
Mais de 30.000 piscinas  
Atividade de execução e manutenção - mais de 500 empresas 

Aspetos mais desfavoráveis:
- Pegada hídrica - 45 to 185 m3/ano/piscina
- Pegada energética - 2400 to 2800 kWh/ano/piscina
- Pegada de carbono - 1400±50 kg CO2e /ano/piscina
(Gallion et all. - Arizona (USA) and on other warmer regions)
- Solução com durabilidade reduzida (revestimentos < 10 anos)
- Utilização concentrada na época verão (normalmente 3 meses)



2 – Proposta de soluções 

Novo conceito de piscina mais sustentável:
- melhor eficiência energética;
- menor pegada ambiental;
- redução custos de manutenção.

Os objetivos especificos são:
- uso de materiais recicláveis;
- redução das emissões de CO2 durante todo o ciclo de vida;
- redução de perdas (água);
- uso da energia solar para aquecimento da água da piscina sob 

diversas formas;
- aumento da durabilidade e redução do número de reparações.



2 – Proposta 
de soluções 



2.1 – Argamassas de colagem e rejuntamento

(Caracterização da agressividade química das águas das piscinas (antes e depois do tratamento), de 
modo a permitir o desenvolvimento de materiais  e praticas de manutenção de modo a melhorar a 
durabilidade destes sistemas)

Foram recolhidas 76 
amostras em duas épocas 
(utilização e hibernação). 
Caracterizadas antes e 
depois do tratamento.

(Temperatura in situ e 
laboratório, pH, Cloro
residual, Cloro total, Calcio, 
Magnesio, Condutibilidade
a 20 °C e Oxidabilidade)



2.1 – Argamassas de colagem e rejuntamento



2.2 – Betão estrutural com agregados reciclados

EN 933-11: Rc- concrete products; Ru-unbounded aggregates, natural stone; Rb-ceramic
elements (e.g. bricks, roof tiles); Ra-bituminous materials; Rg-glass; X-cohesive materials
(soil, clay, etc.), metals, wood, plastic, rubber, stucco; FL-floatingmaterials.



2.2 – Betão estrutural com agregados reciclados



2.2 – Betão estrutural com agregados reciclados



2.2 – Betão estrutural com agregados reciclados

EN 206-1 e E464 LNEC [8] : XD2 or XD3 - C30/37 or C35/45.



2.3 – Betonilha recolectora de calor

CONSTITUINTES
Betonilha Composição

10 MPa 28 dias [Kg/m3]
Cem 32.5 138
Cinzas 69
Escórias 69
Água 218
Superplastificante 1,38
ARB 690
ARC 740
Pigmento Verde 5,5 XMateriais mudança de Fase

microencapsulados



2.4 – Acumulador de calor
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x20



2.4 – Acumulador de calor



3 – Protótipo

Monotorização:
Caudais
Temperaturas
Condições atmosféricas, Consumos (água, energia, materiais)



4 – Elementos de divulgação

Artigos publicados:
- SPOOLS - SUSTAINABLE POOLS - main developments of
the project, Miguel José Oliveira et al., WIT Transactions on
Ecology and the Environment (2018) Volume 217
(ISSN 1743-3541).

Artigos em revisão:
- Common typology, durability and pathologies of the

swimming pools in the Algarve region - Implications in the
sustainability;

- SPOOLs - sustainable pools project, an overview;
- Sprayed concrete with recycled aggregates for swimming

pools structures.
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