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É CUIDANDO DA TERRA QUE A GENTE CONSERVA O PLANETA ÁGUA 

FILTROS DOMÉSTICOS



É um processo de filtragem 
da água para uso doméstico. Onde a 

  Primeiro Passo: Tirar o gosto do água passa por uma camada de areia, 
carvão uma camada de carvão e uma camada 

de pedra brita ou de pedra de rio. Ao - Deixar o carvão de molho 4 dias 
passar por estas camadas, quase todos trocando diariamente a água
os pedacinhos de materiais orgânicos 
que abrigam micróbios causadores de 
doenças são retirados da água.  A Segundo Passo: Fazer a tampa
maior parte destes materiais fica no 

- Pode-se fazer uma forma com 
início da camada de areia, facilitando a 

madeira para fazer uma tampa que se 
limpeza do filtro. Estes filtros funcionam 

coloca sobre a boca menor da manilha 
melhor após cerca de 7 dias de uso ou 

(parte de cima do filtro).
da retirada de uma camada de uns 5 
cm de areia para limpeza. 

- Pode-se também cortar a parte Podem ser construídos vários 
do encaixe mais largo da manilha, com tipos de filtro que acomodam as 
uma serra  de cortar azulejo cortando camadas que filtrarão a água, de 
um pedaço de 3 cm de largura , que diferentes formatos e materiais. 
será preenchida e servirá como tampa.

O modelo detalhado na 
seqüência foi instalado junto às famílias 
da Cooperafloresta, como atividade do - Forra-se o chão com uma lona 
Projeto Iguatu coordenada pelo agente plástica sobre a qual coloca-se a forma 
multiplicador do Projeto, Gilmar Batista para ser preenchida com argamassa, 
de Souza. feita com 2 partes de areia, uma parte 

de cimento e água. Deixar a tampa É construído com uma manilha 
secar na sombra molhando diariamente de cimento de 1 (um) metro de 
durante 4 dias (cura).comprimento por 30 centímetros de 

diâmetro, dentro do qual coloca-se 
camadas de brita, carvão, e de areia. 

O que é um Filtro Iguatu? A Construção do Filtro em 
10 passos:
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FILTROS DE ÁGUA IGUATU



  

  

  

  

Terceiro Passo: Furar a manilha 
para instalação da torneira e para a Quinto Passo: Vedar a manilha 
entrada de água. para que não vaze água

- Utilizando uma ponteira de ferro - Mistura-se cimento puro e água 
e martelo ou furadeira elétrica faz-se dois de maneira que fique como uma tinta 
furos de aproximadamente 19 milímetros nem líquida demais nem pastosa demais. 
(três quartos de polegada), o primeiro a Com um pincel ou brocha pinta-se 
15 cm do fundo da manilha (torneira) e o internamente e externamente a manilha 
segundo a cerca de 5 cm da parte de e deixa-se secar.
cima do filtro, do lado oposto do furo 
preparado para a torneira (entrada de 
água com bóia). Sexto Passo: Instalar a torneira do 

filtro

Quarto Passo: Tampar o fundo da 
manilha. - Primeiro cola-se na ponta de um 

pedaço de 12 cm de cano 3 quartos, um 
adaptador com rosca de meia polegada. 

- Coloca-se uma lona plástica num De fora para dentro coloca-se este 
terreno plano, colocamos a manilha em pedaço de cano no buraco. Com colher 
pé sobre a mesma e enche-se o fundo de pedreiro reboca-se por dentro e por 
com uma camada de uns 8 cm de fora a junção entre o cano e a manilha 
argamassa com duas partes de areia, com uma massa de cimento puro para 
uma parte de cimento e água. Deixar vedar. Depois de seco, instala-se a 
secar molhando sempre, por 4 dias. torneira.
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Sétimo Passo: Montar o filtro

Oitavo Passo: Instalando a entrada 
de água com bóia- Lava-se as pedras e a areia que 

serão utilizadas. 

- Cola-se com cimento uma luva 
com rosca 3 quartos no furo deixado - Depois coloca-se uma camada de 
para a bóia. cerca de 25 cm de altura de pedra brita 

ou de rio.

- Na parte de fora, adapta-se a 
mangueira ou cano de entrada de água.  - Na seqüência vai uma camada de 
- Na parte de dentro, adapta-se a bóia10 cm de carvão vegetal (que deixamos 

anteriormente de molho em água).

. Nono Passo: Construir uma 
bancada para o filtro. - E depois uma camada de 25 cm 

de areia lavada.
- Aproveitando uma parede da 

casa, constrói-se com tijolos uma 
bancada até uma altura mínima de 80 
cm que depois de secar pode ser 
preenchida com terra socada até a 5 cm 
da borda superior. Completa-se com 
argamassa (2 partes de areia e uma de 
cimento), colocando-se o filtro em cima 
da bancada com a argamassa ainda 
mole para que fixe no lugar.

- O filtro pode ser revestido, e/ou 
ornamentado.
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  Décimo Passo: Ligar 
a água da casa ao filtro.

- A água pode ser 
consumida desde o início.

água

areia

carvão

brita

bóia

30 cm

10 cm

30 cm

fundo
torneira



Materiais empregados:  

  

  

  

 
 

 
 

  

 
 

 

1 adaptador com rosca de 3 quartos 
e saída para mangueira 3 quartos;

1 manilha de 1 metro de 1 adaptador de 3 quartos com saída 
comprimento e 30 centímetros de boca; para rosca interna de 3 quartos;

12 centímetros de cano ¾ ( três 1 bóia pequena de caixa de 
quartos) de polegada; descarga com rosca 3 quartos;

1 adaptador para cano 3 quartos 25 tijolos de oito furos;
com rosca de meia polegada;

17 litros de pedra brita ou de rio;
1 tubo de cola para cano;

2 latas de 18 litros de litros de areia 
1 veda rosca; (para dentro do filtro e argamassa);

1 torneira plástica de meia 7 litros de carvão vegetal;
polegada;

10 kg de Cimento;
1 luva com rosca interna de 3 

quartos;
Lona plástica (1 pequeno pedaço);

Elaboração: Gilmar Batista de 

Souza

Colaboração: Lucilene Vanessa 

Andrade, Nelson Eduardo Correa 

Neto, Eliziana Araújo

Fotos ; Cooperafloresta e 

Valdemar Arl

Diagramação: Valdemar Arl

Curitiba, fevereiro de 2009.
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ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIAASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA

aEmbr ap
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

Centro Nacional de Pesquisa de Florestas

Ministério da Agricultura e do Abastecimento

COOPERATIVA CENTRAL DE REFORMA
AGRÁRIA DO PARANÁ LTDA. - CCA/PR

CGC: 84.919.182/0001-99 - Fone: 041 3345 425
Rua Guaianazes, 1258 - Portão

CEP: 80320-240 - Curitiba - Paraná
Correio Eletrônico: ccapr@mst.org.br

AP R- AA NC Á
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. AOPA
01.Adrianópolis
02.Bacaiúva do Sul
03.Castro
04.Cerro Azul
05.Itaperuçu
06.Lapa
07.Rio Branco do Sul

13.Rio Bonito do 06.Lapa
Iguaçu08.Goioxim
l4.São Jerônimo 09.Pitanga
da Serra10.Santa Maria 

do Oeste
11.Guarapuva
12.Cantagalo

21.São Mateus 16.Ponta Grossa
do Sul17.Imbituva
22.Rio Azul18.Ivaí
23.Rebouças19.Palmeira
24.Reserva20.São João do 

Triunfo

FETRAF-SUL/CUT COOPERAFLORESTA
01.Adrianópólis
15.Barra do Turvo-SP

CCA-MST COOPERAFLORESTA
01.Adrianópólis
15.Barra do Turvo-SP

CCA-MST FETRAF-SUL/CUT AOPA
01.Adrianópolis
02.Bacaiúva do Sul
03.Castro
04.Cerro Azul
05.Itaperuçu
06.Lapa
07.Rio Branco do Sul

13.Rio Bonito do 06.Lapa
Iguaçu08.Goioxim
l4.São Jerônimo 09.Pitanga
da Serra10.Santa Maria 

do Oeste
11.Guarapuva
12.Cantagalo

21.São Mateus 16.Ponta Grossa
do Sul17.Imbituva
22.Rio Azul18.Ivaí
23.Rebouças19.Palmeira
24.Reserva20.São João do 

Triunfo
ÁREAS DE

ABRANGÊNCIA
ÁREAS DE

ABRANGÊNCIA
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