
Filtro de Água 
Identificação do problema:
Actualmente existem cerca de 6.7 bilhões de pessoas no planeta,  
 ou seja 6 700 milhões de pessoas. Dentro desse grupo, existem  
884 milhões de pessoas sem acesso a água potável, sendo que 746 
milhões (84%) vivem em áreas rurais. Em 2000 morreram 2.2 milhões 
de pessoas devido a doenças presentes em águas contaminadas.   
Foi reportado que pela WaterAid que uma criança morre a cada   
15 segundos devido a doenças relacionadas com a qualidade que 
poderiam ter sido facilmente prevenidas. Estas pessoas / países 
muitas vezes não dispõem de infra-estruturas, recursos e informação 
que lhes permitam fazer frente a este problema. Assim sendo   
é necessário criar um método que permita filtrar / tratar / limpar 
água proveniente de fontes sujas ou contaminadas, de modo a que 
possa ser contruído e reproduzido facilmente pelos seus usuários, 
sendo para isso empregados materiais e processos simples. O custo  
de produção do sistema deverá ser o mais baixo possível, de modo  
 a permitir a sua fácil implementação por parte de 
pessoas/comunidades sem recursos financeiros e/ou logisticos. 

Apesar de já existirem diversos sistemas  de tratamento de águas, 
muitos deles são inadequados ás condições em que são supostos de 
ser utilizados. Isto por diversos factores:
 
- O seu custo de implementação/construção é muitas vezes superior 
aquele que as pessoas ás quais se destina podem investir;
 
- Mesmo com filtros de elevado custo, muitas as vezes a raiz   
do problema  do consumo de água “suja” reside em comportamentos 
das pessoas em si, e não do processo de filtragem em si;

- Muitos deles empregam energia eléctrica ou solar, o que condiciona 
a sua utilização;

- Alguns têm uma durabilidade reduzida;

- Muitos são construidos  utilizando processos e materiais complexos, 
fora do alcance da população a que se destina, inviabilizando a sua 
reprodução;

- Quase todos acabam por ser um “produto”, ou seja, apesar das boas 
intenções com que é elaborado a principio, acabam por ser vendidos 
a pessoas que não têm dinheiro, que só conseguem obtê-los por 
intermédio de ajudas externas (beneficência).

Desta forma, o meu projecto visa criar um filtro de água para essas 
mesmas pessoas.

Tendo em conta a pesquisa efectuada, assim como os objectivos do 
projecto, a solução a apresentar deve reunir as seguintes premissas:

Cobertura
Cobertura

Difusor para que a água 
escorra homogénia e lenta-
mente para a areia 

Tubo de escoamento da água 
limpa 

Camada de Areia Grossa 
(16/32mm) 

Corpo do Filtro
(em cimento, barro, ou 

plástico) 

Camada Biológica
(desenvolve-se na camada 

superior da areia) 

Entrada de Água Contaminada 

Camada de Gravilha
(8/10mm) 

Camada de Areia Fina
(4/8mm) 

 - Filtrar a água de modo a esta poder ser consumida em segu 
 rança;
 - Custo de produção e manutenção reduzido;
 - Máxima eficiência possível;
 - Emprego de materiais e processos simples;
 - Fácil reprodução;
 - Low-Tech;
 - Fácil de utilizar;
Assim sendo, a solução desenvolvida trata-se de um filtro de areia 
biológico. 
Foi escolhido este método de filtragem, pois para além de ser o mais 
barato, é um processo simples, sem partes móveis e sem recurso a 
energia “externa”. O filtro em si, pode ser construido utilizando 
técnicas e materiais simples (areia, pedras, cimento ou barro) e 
disponíveis por todo o globo. Este tipo de filtro tem uma grande 
longevidade, boa capacidade e baixa manutenção. Constrói-se, e 
reproduz-se facilmente sem recurso a ferramentas, materiais ou 
técnicas complicadas. A sua utilização é igualmente directa e intu-
itiva, assim como o seu funcionamento. 

O filtro funciona através da passagem da água por 4 processos dife-
rentes:

 1- Camada Biológica: nesta camada encontram-se fungos e 
bactérias benéficos que eliminam restos de matéria orgânica e 
microrganismos.
 2- Filtragem Mecânica: contaminantes ficam presos na areia 
fina devido ao seu tamanho.
 3- Absorção: como a areia tem uma carga estática muitos 
contaminantes aderindo a  ela.
 4- Morte Natural: á medida que a água desce pelo filtro, a 
falta de alimento ou energia causa a morte de qualquer organismo 
patogenico.

Para construir o filtro, é necessário  um reservatório para  servir de 
corpo e de contentor para a areia e  a água. Para tal abordarei 3 
formas de o obter:

 1- Construindo-o em Cimento, através de moldes;

 2- Construindo-o em Barro, como um pote, através de lastras.

 3- Adquirindo um Reservatório Plástico (25.00€)

As três abordagens utilizam as seguintes quantidades e granulagens 
de areia, tendo em consideração o volume total do reservatório, ou 
seja 220 Litros:

 Areia Fina (4/8mm) =   175L
 Areia Grossa (16/32mm) =  25L
 Gravilha (8/10mm)   25L



700

16
00

A

A

37
5

20
0

70
0

10
0

50

Areia Fina 4/8mm

Areia Grossa 16/32mm

Gravilha 8/10mm

Corte A-A

 O processo inicia-se com o montar das faces do molde (metal ou polimero), 
fixando-as com parafusos (1). Seguidamente é necessário fazer a mistura de 
cimento com areia e água, de modo a obter uma pasta (argamassa), começando 
por dispor a areia num circulo (2), abrindo no centro espaço para verter cimento e 
água (3). Mistura-se tudo de seguida, adicionando água conforme for preciso, de 
modo a obter a consistência desejada (4). Chega a altura de encher o molde com a 
argamassa (5), dando especial atenção á parte central do molde, de modo a encher 
completa e uniformemente as paredes do reservatório (6). Após a argamassa secar, 
retiram-se as faces do molde(7), concluindo o processo de construção do reser-
vatório. A seguir basta conectar a mangueira.

 Para começar necessitamos de aproximadamente 300Kg de barro. A base será um 
circulo com 60cm de diâmetro (as imagens são meramente ilustrativas, não  
correspondendo á escala real) e cerca de 2cm de altura, riscando o perímetro e 
untando-o com uma mistura de barro e água (barbotina) (1). Seguidamente 
coloca-se o primeiro rolo sobre a base, fazendo com que se adapte bem ao 
contorno da mesma (2). A junção interior deverá ser reforçada através do  
pressionar e coser (juntar as duas superfícies riscando-as) de um rolo, mais 
pequeno, sobre a mesma. Esta junção é depois alisada com o auxilio de um teque 
de madeira (ou objecto similar) (3). Efectuo a mesma operação na junção exterior, 
alisando também (4). É extremamente importante que este primeiro rolo, assim 
como os dois seguintes fiquem bem firmes, pois todo o peso da construção irá ser 
suportados por eles (5 e 6). Feito isto, adicionam-se dois novos rolos, sobre os 
colocados anteriormente, cosendo-os  e unindo-os, como anteriormente, 
repetindo o processo até atingir a altura final desejada (7). 

Neste processo, o reservatório é adquirido já produzido, sendo apenas necessário 
efectuar um furo, junto ao fundo, para adicionar o tubo  de água limpa. 
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Corte B-B

Areia Fina 4/8mm

Areia Grossa 16/32mm

Gravilha 8/10mm
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Corte C-C
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