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5 • Como tornar a 
água mais límpida 
com moringa

Ideia

A	 ideia	 é	 divulgar	 um	 sistema	 onde	 se-
mentes	de	moringa	são	usadas	para	limpar	
água	 suja.	 Este	 sistema	 é	 especialmente	
útil	para	limpar	água	de	lagos	ou	rios	com	
muitas	partículas	de	sujeira	pequenas	(água	
turva).

Introdução

Como	 foi	 mencionado	 anteriormente	 é	
possível	desinfectar	água	com	os	raios	ul-
travioletas	da	luz	solar.

Se	a	água	contém	muitas	partículas	pequenas	
este	método	não	é	o	mais	adequado.	A	luz	
não	pode	penetrar	e	assegurar	que	todos	
os	microrganismos	sejam	erradicados.
Este	tipo	de	água	encontra-se	em	rios	que	
levam finas partículas de argila resultantes 
da	erosão.
Se não é possível filtrar a água de forma a 
que esta fique suficientemente límpida  para 
desinfecção	 solar,	 uma	 solução	 pode	 ser	
usar	sementes	de	moringa.
Elementos	 nas	 sementes	 ligam-se	 com	 o	
barro de forma que eles ficam ao fundo. 
Com	estas	partículas	também	ligam-se	mui-
tas	das	bactérias	e	outros	organismos.
A	moringa	é	uma	árvore	muito	útil,	porque	
as	 folhas	 que	 são	 comestíveis,	 são	muito	
nutritivas	e	também	por	ser	uma	forma	de	
obter	lenha.	Cresce	em	muitos	lugares	na	
Ásia	e	África.

Instrução

Como	tornar	a	água	mais	límpida	com	se-
mentes	de	moringa:
•	 	Use	uma	semente	para	limpar	1	litro	de	

água	turva
•	 	Tire	a	casca	da	semente
•	 	 Pulverize	a	semente	que	deverá	estar	

envolta	num	pano,	contra	uma	pedra
•	 	Misture	o	pó	com	um	pouco	de	água	

para	 liberar	 os	 produtos	 activos	 e	
misture	bem	esta	
solução	 branca	
durante	 alguns	
minutos

•	 	 Filtre	 a	 mistura	
através	 de	 um	
coador	 ou	 pano	
para	 a	 água	 que	
pretende	clarear	

•	 	Misture	a	água	us-
ando	um	utensílio	
de	madeira

•	 	Mexa	 depres-
sa	 durante	 um	
minuto	 e	 depois	
lentamente	 du-
rante	5	minutos

•	 	Deixe	a	água	do	recipiente	sem	mexer	
durante	uma	hora	para	que	as	partículas	
possam	assentar	no	fundo

•  Verta a água purificada cuidadosamente 
para	garrafas	PET,	assim	estas	podem	
ser	tratadas	ao	Sol

•	 	Não	 use	 a	 parte	 de	 fundo	 onde	 as	
partículas ficam depositadas

A moringa 
- folha, 
flores e 
sementes 
(também 
em baixo) 

Água 5 - Clareação com sementes de Moringa
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6 • Filtro de água feito de um 
tambor

7 • Filtros de água 
simples

Introdução

Uma	das	opções	para	tornar	água	segura	
para consumo é o filtro cerâmico para uso 
familiar.	Esta	técnica	é	muito	difundida	no	
Brasil	e	na	Índia	por	exemplo,	onde	sistemas	
com filtros cerâmicos de diferentes quali-
dades	são	produzidos.	Em	função	dos	cus-
tos de transportes, esses filtros são caros 
na	África	e	podem	não	estar	disponíveis	à	
todos.	Esta	parte	descreve	dois	sistemas:	
Um filtro de barro que pode ser feito sem 
custo e um filtro-sifão muito barato, feito 
combinando um filtro cerâmico, um tubo 
e	dois	recipientes.

O filtro de argila

Um filtro de argila foi desenvolvido pelo 
cientista	australiano	Tony	Flynn	da	“Austral-
ian	National	University”.	O	fabrico	destes	
filtros é extremamente simples. 
Consiste	 na	 mistura	 de	 argila	 seca	 e	 es-
magada	 (cerca	 de	 uma	 mão-cheia)	 com	
igual quantidade de matéria orgânica (como 
por	exemplo	borras	de	café,	folhas	de	chá	
usadas	ou	casca	de	arroz)	-	de	acordo	com	
Tony	 Flynn	 as	 borras	 de	 café	 têm	 dado	
os	melhores	resultados	até	agora.	A	esta	
mistura é adicionada suficiente água para 
que	se	forme	uma	pasta	dura,	semelhante	
a	um	biscoito,	que	é	moldada	na	forma	de	
um	pote	cilíndrico	com	um	dos	extremos	
fechado	e	deixado	a	secar	ao	Sol.
De	seguida,	o	pote	é	envolvido	com	palha	
e	colocado	por	cima	de	um	monte	de	es-
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trume	de	vaca.	Em	menos	de	uma	hora	os	
filtros estarão prontos.
As	propriedades	do	estrume	de	vaca	são	
vitais	 uma	 vez	 que	 o	 combustível	 pode	
atingir	700	ºC	em	menos	de	meia	hora	e	
chegará	acima	dos	950	ºC	após	outros	20-
30	minutos.
O	estrume	actua	como	um	bom	combustível	
visto que é rico em matéria orgânica e cuja 
queima é instantânea e rápida; o estrume 
tem	de	estar	seco	e	é	usado	tal	e	qual	como	
se	encontra	no	campo,	sem	necessidade	de	
qualquer	outro	processo	extra.
O processo de filtração é simples mas eficaz. 
O	princípio	básico	assenta	na	existência	de	
aberturas no filtro de dimensão suficiente 
para	 permitirem	 a	 passagem	de	 gotas	 de	
água, mas suficientemente estreitas para a 
passagem de substâncias patogénicas.
Testes	com	a	bactéria	Eschirichia	coli	 (E-
coli) revelam que os filtros retêm 96,4 a 
99,8% destas substâncias nocivas - bem 
dentro	dos	limites	de	segurança.
Com o uso de um só filtro consegue-se 
filtrar 1 litro de água em 2 horas.

Guia passo a passo 

Produza a mistura de argila
Escave	 o	 solo	 e	 recolha	 da	 terra,	 argila	
(desde	a	coloração	vermelha	até	ao	castan-
ho)	e	seque-a	ao	Sol.	
Esmague e quebre a argila até que esta fique 
sob a forma de um pó fino. 
Misture	uma	mão	cheia	desta	argila,	 seca	
e	moída,	com	uma	mão	cheia	de	matéria	
orgânica (como por exemplo borras de café 
que	são	o	ideal	mas	também	podendo	usar-
se	 folhas	 de	 chá	 usadas,	 restos	 do	 corte	
de	madeira,	serradura,	ou	casca	de	arroz)	
assegurando-se	de	que	está	bem	distribuída	
pela	argila.	Adicione	uma	pequena	quanti-
dade	de	água,	de	cada	vez,	usando	apenas	
o	necessário	para	que	a	argila	adquira	uma	
forma firme e fácil de ser moldada, mas 

que não fique molhada e 
não	perca	a	sua	forma	en-
quanto	se	molda.

Molde potes e coloque-
os no fogo
Molde	a	mistura	de	argila,	
preparada	 anteriormente,	
na	forma	de	um	pote	cilín-
drico	 e	 coloque-o	 ao	 Sol	
para	secar.
As	paredes	do	pote	devem	
ter	a	grossura	de	o	dedo	
indicador	de	um	adulto.	
Não	 quebre	 ou	 esmague	
os	 pedaços	 do	 estrume	
porque	 maior	 quantidade	
de	 calor	 será	 obtida	 a	
partir	 da	 forma	 como	 o	
estrume	 se	 encontra	 no	
solo. Envolva o filtro seco 
com	uma	camada	de	estrume	e	de	seguida	
com	uma	camada	de	palha	seca	ou	folhas	
secas; adicione ainda out-
ras	 camadas,	 pelos	 mais	
2	 ou	 3,	 de	 estrume/palha	
ou folhas. O filtro deverá 
estar	totalmente	coberto,	
ou	 seja,	 não	 deverá	 ser	
visível.
Lance	 fogo	 às	 folhas	 ou	
palha	secas.

Alimenta o fogo com mais estrume
O	fogo	atingirá	uma	 temperatura	de	700	
ºC ao fim de cerca de meia 
hora	e	acima	dos	950	 ºC	
após	outros	20	a	30	minu-
tos.	Será	necessário	juntar	
mais	estrume	-	colocando-
o	nas	aberturas	que	surjam	
por	 cima	 do	 monte	 em	
chamas	 e	 nos	 lados	 -	 de	
forma	 a	 manter	 o	 fogo	 à	
temperatura	adequada.

Água 7 - Filtros de água simples
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A	 temperatura	 dachama	
pode	 ser	 conhecida	 pela	
cor	do	fogo	-	quando	está	
a	queimar	bem	o	fogo	terá	
uma	 cor	 alaranjada/am-
arela brilhante. Os filtros 
devem	estar	no	fogo	nessa	
cor	durante	pelo	menos	30	
minutos.

Coza os filtros no fogo
O	 processo	 de	 cozedura	 levará	 menos	
de uma hora para cozer os filtros e para 
queimar toda a matéria orgânica envolvente, 
deixando passagens no filtro suficiente-
mente	largas	para	permitir	a	passagem	da	

água,	 porém	 demasiado	
estreitas	 para	 a	 passagem	
dos	 contaminantes	 tais	
como	a	E-coli.	

Remova os filtros do 
fogo
Depois	 de	 cozerem	 du-
rante	 45-60	 minutos,	 re-
mova	os	potes	do	fogo.	Os	
potes	 estarão	 vermelhos	

devido	à	sua	elevada	temperatura	por	isso	
não	devem	ser	tocados.	
Os	outros	potes,	ainda	não	cozidos,	pod-
erão	 ser	 queimados	 neste	 momento	 e	
cobertos	com	mais	estrume	como	se	 fez	
anteriormente.
Será	 preciso	 repetir-se	 este	 processo	 e	
esperar	até	que	o	lume	esteja	forte	e	seja	
visível	a	cor	certa	pelo	menos	30	minutos	
antes de se remover o filtro.

Filtre a água
Deixe o filtro arrefecer. 
Lave-o	primeiro	retirando	algum	resto	de	
carvão	ou	outra	sujidade	antes	de	o	encher	
com	água.	
Deite	fora	esta	primeira	água	que	passa	pelo	

filtro e só depois desta operação é que se 
pode utilizar o pote como filtro.
Em	caso	de	uma	contaminação	forte,	pode-
se usar 2 ou mais filtros colocados em série, 
ou	seja,	uns	a	seguir	aos	outros	-	a	água	que	
passa	por	um	passará	de	seguida	por	outro	
e	assim	sucessivamente.

Informação e fotos de Sr. Tony Flynn da Uni-
versidade Nacional de Austrália.
www.anu.edu.au

Como fazer um filtro-sifão

Materiais necessários:
•  1 elemento do filtro cerâmico,
•  1 metro de tubo plástico, diâmetro 

externo	de	7mm	(ou	do	tamanho	que	
caiba na saída do filtro),

•	 	 1	recipiente	ou	balde	para	água	ainda	
não filtrada (recipiente superior),

•	 	 1	 recipiente,	 balde	 ou	 garrafa	 com	
tampa para água já filtrada (recipiente 
inferior),

•	 	 Prata	coloidal	 (opcional,	porém	reco-
mendado).	Um	grama	em	pó	para	cada	
20	litros	de	água.

Para tornar os filtros mais eficientes na 
eliminação	de	bactérias	nocivas	presentes	
na água não filtrada, recomenda-se tratar a 
parte cerâmica do filtro com prata coloidal 
(caso	não	tenha	sido	feito	na	fabricação).	O	
colóide	é	barato	e	pode	ser	comprado	em	
forma	de	pó	-	por	exemplo	de	Argonol	na	
Espanha. Vinte filtros podem ser tratados 
com	um	grama	de	pó.	O	colóide	é	muito	
seguro e aprovado para uso em filtros pela 
World Health Organisation, WHO.

Montando o filtro-sifão

•	 	Corte	um	pedaço	de	um	metro	do	tubo	
plástico, fazendo o corte num ângulo de 
45	graus.

Veja como 
fazer filtro 

de barro 
no texto
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•  Coloque um lado no bico do filtro e 
certifique-se de que o tubo entrou pelo 
menos	1	cm.

Teste de bolha
Antes de distribuir os filtros, confirme a 
ausência	 de	 vazamentos	 com	 o	 chamado	
“teste	de	bolha”.
Encha	 o	 balde	 com	 água,	 junte	 o	 tubo	
plástico ao bico do elemento do filtro, e 
então coloque o filtro inteiro sob a água 
(submerso).
Sopre	através	do	tubo	plástico.	Se	bolhas	
grandes saírem, o filtro deve ser substituído 
ou	 arrumado.	 Vazamentos	 são	 normais	
entre a parte cerâmica e a tampa plástica, 
podendo	 ser	 reparados	 com	 silicone	 ou	
cola	plástica.

Como impregnar (tratar o filtro):
Como precisamos de pouca prata por fil-
tro,	é	mais	fácil	 fazer	primeiramente	uma	
solução	concentrada	que	poderá	ser	usada	
para vários filtros.
Misture	10	gramas	de	prata	coloidal	em	pó	
(suficiente para 200 filtros) em 500 ml de 
água	desmineralizada	ou	destilada,	como	a	
usada	em	baterias	(Não	é	o	ácido	da	bate-
ria!!).	Se	você	não	tiver	este	item,	use	água	
fervida.	A	solução	pode	ser	guardada	por	
um	longo	período.	Cerca	de	100	ml	de	água	
são necessários para embeber um filtro, 
portanto	você	deve	calcular	quanto	de	água	
será necessário para tratar seus filtros.

Exemplo: Você quer tratar 40 filtros:
•	 	Você	precisará	de	40	x	100	ml	de	água	

=	4	litros	de	água.
•	 	 	Serão	necessários	1/5	do	concentrado	

de	prata	(40/200	=	1/5).
•	 	 	Pegue	100	ml	da	solução	concentrada	

de	prata.
•	 	 	Misture,	em	um	balde,	os	100ml	da	so-

lução	com	os	4	litros	de	água	destilada	
ou	fervida.

•	 	 	 Submerge	
os	 fi ltros	
por	 5	 mi-
nutos	nesta	
solução.

•	 	Afunde	 os	
filtros	 até	
que	 a	 so-
lução	 vaze	
para	fora.

•	 	Deixe	 os	
filtros secarem.

Uso do filtro-sifão

•  Coloque o filtro no recipiente superior 
e	deixe	o	tubo	pendurado	para	fora.

•	 	 Encha	o	recipiente	superior	com	água	
a ser filtrada. Deve ser suficiente para 
cobrir o filtro.

•	 	Coloque	 no	 mínimo	 a	 um	 metro	 do	
nível	do	chão.

•	 	Coloque	o	recipiente	inferior	de	0,5	a	
0,8	metro	abaixo	do	recipiente	 supe-
rior.

•  Sugue pelo final do tubo até que a água 
comece a sair, e então coloque o final 
do	tubo	no	recipiente	inferior.

Demon-
stração 
de filtro 
numa 
aldeia 
Indiana

“Basic 
Water 
Needs” 
desen-
volveu 
este 
sistema de 
filtro
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Tratando 
filtros 

com prata 
coloidal

•	 Termine	 a	
filtragem	 fec-
hando	 a	 tor-
neira	ou	colo-
cando	a	ponta	
do	 tubo	 mais	
alto que o fil-
tro.
•	 Não	beba	os	
primeiros	 10	
litros	 que	 são	

filtrados (devido ao tratamento com 
prata).

Manutenção
•	 S u b s t i t u a	
a 	 ve l a 	 anu -
a lmen te 	 ou	
q u a n d o 	 e l a	
quebrar.
•	 Limpe	 o	 fil-
tro	 com	 es-
cova	dental	ou	
outra	 escova	
rígida	 pois	 se	
os poros fica-

rem entupidos, a capacidade do filtro 
será	reduzida.

•	 Sopre	 através	 do	 tubo	 para	 que	 as	
partículas	saiam	pelos	poros.

Se a água a ser filtrada for turva (cheia de 
pequenas	 partículas),	 recomenda-se	 pri-
meiramente filtrar a água através de uma 
malha fina (pano de algodão), filtro caseiro 
ou	usar	sementes	de	moringa	para	assentar	
as	partículas	(ver	secção	5).

Informações e fotos gentilmente cedidas por:
Henk Holtslag, holtslag.dapper@planet.nl
“Basic Water Needs”, India
Connect International,
www.connectinternational.nl
Jan de Jongh, Arrakis,  www.arrakis.nl

O sistema Tippy Tap economisa água 
para lavar as mãos

Plante o 
”feso” em-

baixo da 
Tippy Tap 
para usar 
as folhas 

como 
sabão 


