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Piscina

1 Objetivo

Esta Norma classifica as piscinas, tomando por critérios o
uso, o suprimento de água, a finalidade, o condicionamento,
as características químicas da água, o recinto e a cons-
trução.

2 Documento complementar

Na aplicação desta Norma é necessário consultar:

NBR 9816 - Piscina - Terminologia

3 Definições

Para os efeitos desta Norma é adotada a definição de 3.1,
complementada pelos termos técnicos definidos na
NBR 9816.

3.1 Piscina

Conjunto de instalações destinadas às atividades aquá-
ticas, compreendendo o tanque e os demais componentes
relacionados com o seu uso e funcionamento.

4 Classe

As piscinas classificam-se como o descrito em 4.1 a 4.7.

4.1 Quanto ao uso:

a) públicas:

- destinadas ao uso público em geral: centros co-
munitários;

b) coletivas:

- destinadas ao uso exclusivo dos associados de
uma entidade: clubes, escolas, associações;

c) de hospedaria:

- destinadas ao uso de hóspedes: hotel, motel, casas
de banho;

d) residenciais coletivas:

- destinadas ao uso de residentes permanentes:
condomínios, asilos, penitenciárias, sanatórios;

e) residenciais privativas:

- destinadas ao uso de famílias.

4.2 Quanto ao suprimento de água:

a) recirculação com tratamento:

- equipada com sistema de recirculação e tratamen-
to de água;

b) renovação contínua com tratamento:

- alimentação contínua com água de boa qualidade,
com tratamento adequado;

Origem: ABNT - 02:002.24-090/1986
CB-02 - Comitê Brasileiro de Construção Civil
CE-02:002.24 - Comissão de Estudo de Piscina
NBR 9819 - Swimming pool - Classification
Descriptor: Swimming pool

Classificação



2 NBR 9819/1987

c) renovação contínua sem tratamento:

- alimentação contínua com água de boa qualidade;

d) encher e esvaziar (renovação programada):

- piscina com renovação programada da água.

4.3 Quanto à finalidade:

a) desportivas:

- destinadas principalmente às competições, deven-
do ser formalmente reconhecidas pelos organismos
oficiais (FINA e outros);

b) recreativas:

- destinadas à recreação e/ou prática de natação
em geral;

c) mistas:

- aquelas com áreas específicas destinadas à
competição e à recreação;

d) infantis:

- aquelas com profundidade máxima de 0,60 m;

e) especiais:

- aquelas destinadas a fins específicos que não à
recreação e à competição.

4.4 Quanto ao condicionamento de temperatura:

a) água com condicionamento;

b) água sem condicionamento.

4.5 Quanto às características químicas da  água:

a) água doce;

b) água medicinal;

c) água salgada.

4.6 Quanto ao recinto:

a) abertas:

- situadas ao ar livre;

b) cobertas-abertas:

- com cobertura e sem fechamento lateral do recinto;

c) cobertas-fechadas:

- com cobertura e com fechamento lateral do recinto.

4.7 Quanto à construção:

a) naturais:

- com aproveitamento de recursos naturais.

b) artificiais:

- sem aproveitamento de recursos naturais.
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