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ZEN POOL,
A PISCINA
BIOLÓGICA DO
CLUB MED DA
BALAIA

O Club Med da Balaia, em Albufeira, é um
dos maiores resorts do Algarve. Da decisão
de construir uma nova piscina num dos
terrenos adjacentes ao empreendimento
e do conhecimento do conceito das
piscinas biológicas surgiu uma nova
piscina de grandes dimensões, de uso
coletivo, que será uma referência neste
tipo de construções. As piscinas biológicas
fazem parte da chamada nature based
technology, diferenciam a oferta turística,
aumentam a biodiversidade do local e
valorizam o ambiente da propriedade.
Todos estes elementos podem ser
apreciados neste novo projeto da
arquiteta paisagista Claudia Schwarzer,
do biólogo Udo Schwarzer e da Bio
Piscinas, que possui uma zona de banho
com 300 m2, uma faixa de natação de 30 m
e serve 225 utentes por dia.
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O Club Med da Balaia em Albufeira é um dos maiores resorts
do Algarve e está localizado perto de Albufeira, na Praia
Maria Luísa. O complexo turístico compreende três hotéis
nas imediações, Pirâmide, Torre e Golf, que representam
cerca de 700 quartos. Sendo o desporto um tema essencial
do conceito Club Med, o resort proporciona um conjunto de
opções desportivas aos seus clientes, com diversas modalidades orientadas por profissionais. Entre estas, encontramos
ténis, ténis de mesa, voleibol, futebol, tiro com arco, golfe,
vela, ski ou mergulho. De referir ainda o spa e a piscina
tradicional na oferta do resort, ainda que não seja dessa que
falaremos aqui.
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mesmo fora da época balnear. Aumentam a biodiversidade do
local de implantação. E valorizam o ambiente da propriedade.
Zen Pool foi o nome atribuído à piscina biológica pelo resort
de Albufeira. O novo equipamento fica inserido numa área
à parte, pouco distante da zona principal do hotel, que anteriormente foi usada como terreno de pitch and put, ou seja,
um curso de treino de golfe.

Em 2015, os responsáveis do Club Med da Balaia tinham
previsto construir uma segunda piscina num terreno adjacente ao resort. Tendo tomado conhecimento do conceito
inovador das piscinas com tratamento biológico, optaram
para esta solução sustentável, a construção de uma piscina
biológica.

Assim, entre as grandes copas de pinheiros mansos existentes naquele terreno, no topo da encosta, nasceu uma
tranquila zona de lazer. E é neste ambiente convidativo que
se estende um grande espelho de água. Possui tudo em seu
redor para uma estada confortável: um ambiente acolhedor
com relvados e espreguiçadeiras, decks em madeira, um bar
de sumos naturais feitos a la minute, serviço de nadador-salvador e vista de mar. Neste ambiente fabuloso, a piscina
biológica, com as suas águas cristalinas, é uma verdadeira
joia da região.

As piscinas biológicas fazem parte da chamada nature based
technology. É a tecnologia mais moderna no âmbito da conceção de piscinas e instalações aquáticas, uma tecnologia de
comunhão com a natureza. A biodiversidade instalada e os
ecossistemas criados oferecem água de qualidade balnear, na
sua forma mais natural. As instalações biológicas são uma
tendência importante na construção de piscinas modernas.
Satisfazem a vontade de diferenciar a oferta turística, na
medida em que apresentam aos utentes mais possibilidades
de usufruto de experiências de ar livre e no meio natural,

Um ex-libris do Algarve
Este equipamento balnear, com tratamento 100% biológico,
constitui uma oferta de lazer diferenciadora e, simultaneamente, típica da região, graças ao design naturalizado e ao
uso exclusivo de plantas e materiais típicos do Algarve. O
design do projeto está altamente inspirado pelos ambientes
aquáticos naturais do barrocal algarvio. Assim, criou-se uma
fatia de paisagem, marcada pela presença da rocha calcária,
da água e das plantas, um conjunto natural em comunhão
com o espírito do ambiente ex-libris do Algarve.

Foto: Bio Piscinas.

Foto: Bio Piscinas.
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FICHA TÉCNICA
Designação

Zen Pool do Club Med da Balaia

Propriedade e gestão

Club Med da Balaia

Manutenção

SHB, Lda.

Data de inauguração

23 de setembro de 2016

Construção

A maior piscina biológica
em Portugal
A piscina biológica tem uma superfície de 850 m2
e uma zona útil de natação de 300 m2. A profundidade máxima é de 2 m. A impermeabilização é
feita em tela FPP, de espessura de 1,2 mm/1,5 mm,
de cor cinzenta-clara na zona de banho e verde-oliveira na zona de plantas. A separação entre a
zona das plantas e a área de natação é feita por paredes submersas revestidas por tela. O tratamento
da água é feito por um filtro biológico externo de
50 m2, aquaculturas de plantas submersas e plantas de reposição nas margens. O conceito de plantação considera a composição química especial do
local e o teor de nutrientes da água. O acesso à
água é feito através de amplas escadas pavimentadas e de uma entrada em rampa com corrimão em
aço-inox que garante total acessibilidade. A bomba contribui para o trabalho do transbordo sem-fim (caleira finlandesa), que desempenha um papel importante para a vista de mar, para a limpeza
da superfície do espelho de água, para a filtragem
biológica da água e para a sua circulação. A água
regressa do filtro através de uma cascata-parede.

Foto: Bio Piscinas.

Promotor

Club Med da Balaia

Arquitetura

Bio Piscinas, Lda.

Projeto de execução

Claudia Schwarzer,
arquiteta paisagista

Direção de obra

Pedro Couto

Construção

SHB, Lda.

Ínicio da obra

4 de maio de 2016

Conclusão da obra

30 de junho de 2016

Abertura

1 de julho de 2016

Área de construção

2000 m2

Orçamento global

225 000 €

Instalações
Profundidade

1,8 m

Plano de água/volume 850 m2/1300 m3
Lotação (diária)

225

Temperatura da água

20 ºC - 28 ºC

Tratamento da água

Biológico

Equipamentos
Revestimento

Tela FPP cinzenta (zona de natação)
e verde-oliveira (zona de plantas)

Transbordo

Caleira finlandesa

Tratamento e filtração

Biológico

Aquecimento

Natural

Pavimento
bordadura/praia

Granito/calcário, bujardado

Bombas

Badutop

Software de gestão

Easysensing, Lda. & DANA (banco
de dados para piscinas biológicas
públicas).
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A piscina biológica proporciona um cenário natural espantoso para o empreendimento turístico, e visa oferecer um
espaço de contemplação e observação da natureza, fator cada
vez mais importante nas áreas relacionadas com o bem-estar
e animação turística. Além disto, a fabulosa vista sobre o mar
da costa algarvia, a partir da água e ao longo de um sem-fim
de 18 metros de comprimento, desenha o mais bonito cenário possível. Importa aqui salientar que a piscina biológica se
destina exclusivamente aos hóspedes do Club Med.
Com os projetistas da Bio Piscinas, o promotor encontrou
um parceiro com uma larga experiência, com um elevado
número de projetos concretizados nesta área, e apto a desenvolver uma solução para uma piscina de grande lotação,
capaz de garantir, com o seu tratamento natural da água, o
respeito pelo meio ambiente.
Tratamento da água exclusivamente biológico
A piscina biológica possui duas entradas. Uma em rampa
pavimentada, que garante toda a acessibilidade, e outra,
através de confortáveis escadas de pedra granítica bujardada, acompanhadas por um cais em pedra natural. Um
conjunto em pedra oferece ilhas para descansar, no meio do
espelho de água.
A zona de banho ocupa 300 m2 da área total da piscina
biológica e apresenta uma faixa de natação de 30 m de comprimento, sendo delimitada por paredes de separação da
zona de plantas. Do lado do mar fica o transbordo, acompanhado por largas espreguiçadeiras subaquáticas que convidam a relaxar na água e a usufruir da vista sobre a paisagem
marítima. As partes nascente e norte do espelho de água
albergam as zonas de depuração com plantas, bem como a
parede-cascata com fetos e musgos.
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Para obter água de qualidade balnear, o tratamento é feito
com aquaculturas de plantas macrófitas, ou seja, através de
grandes conjuntos de plantas submersas oxigenantes de espécies diversas, todas elas indígenas e de distribuição regional.
Nas margens crescem plantas de reposição. A água de enchimento exigia uma seleção especial de plantas, com espécies
capazes de se desenvolverem bem sob as condições locais.
O transbordo mantém a superfície da água limpa de impurezas. A partir daí, uma bomba reenvia a água para a zona
do filtro biológico externo, que contribui para a eliminação
de nutrientes e bactérias. Daqui, a água regressa à zona das
plantas, onde a bioatividade destas faz a oxigenação daquela,
antes da sua entrada na zona de banho. A piscina biológica
tornou-se na grande atração do empreendimento, e serve
225 utentes por dia.
A piscina biológica, com o seu amplo espelho de água de
850 m2, forma uma espécie de jardim aquático, composto
por cascatas com rochas e lagos com plantas. Rodeada por
um ambiente natural, ultrapassa todas as expectativas. O bar
instalado na proximidade serve apenas sumos frescos naturais e contribui desta forma para o bem-estar dos utentes.
Para mais informações:
Club Med da Balaia
Praia Maria Luísa
8200-329 Albufeira
Tel.: 289 510 500 - clubmedbalaia.pt
Bio Piscinas, Lda.
Apartado 1020
8671-909 Aljezur
Tel.: 282 973 363 - 968 076 808 - www.biopiscinas.pt
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