Depois de passada a primeira massa dê o
acabamento final utilizando uma massa bem
fina de cimento e água, aplicando a mesma
com um pincel grosso. Esta massa é para
vedar todos os possíveis furinhos e
imperfeições que possam ter ficado.
Depois de concluído o lago, deixe-o secar por
12 horas, não esquecendo vez por outra de
dá uma aguada no lago para ajudar na cura
do cimento.
Passadas as 12 horas coloque o lago para
encher com água lentamente. Esta primeira
água não permite a criação de peixe pois o
cimento irá soltar toxinas , espere uma
semana e esgote toda esta água, reenchendo
e colocando os peixes e as plantas aquáticas
para compor a parte viva do lago.

As pedras das bordas devem ser
assentadas utilizando a mesma massa de
cimento, dando-lhe um acabamento bonito.
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CONTEXTUALIZAÇÃO
A necessidade de aumentar a segurança
hídrica em todos os espaços é hoje
primordial. A água é um dos principais
elementos para gerar vida, segurar
e
perpetuar vida.
O organismo humano não consegue
armazenar muita água no seu corpo,
necessitando ter água a sua disposição para
realizar seus processos metabólicos e
produtivos.
Várias são as formas utilizadas para se
armazenar água, muitas tecnologias podem
ser empregadas. Este folheto apresenta
uma destas tecnologias que apresenta
características de ser de fácil construção não
precisando de mão de obra especializada.
Utiliza materiais de fácil acesso além de ser
de baixo custo econômico.
Ela armazena água na forma de um lago,
esta água não serve para o consumo
humano, sendo mais adequada para o uso
de higiene ou para irrigação.
Conhecida como Lago tela cimento, porque
na sua construção utiliza-se uma malha de
arame podendo também ser substituída por
saco de cebola ou tela de plástica de malha
pequena.
Os materiais necessários são areia, cimento,
pedras, sacos de cebola ou outra tela de
malha pequena (1 cm² ).

VANTAGENS DO USO
Um lago tem várias aplicações mesmo que
seja de reduzidas dimensões. Para além de
um reservatório de irrigação de emergência,
um lago contém vida diversificada a
bacteriana às algas, peixes, sapos e rãs, e
para além destes um lago atrai uma
quantidade enorme de outros animais que
para ele se deslocam para beber. Cria-se um
habitat aquático bonito e que ajuda muito o
equilíbrio do ambiente onde ele foi
construído.
DETALHES DA CONSTRUÇÃO
Escolha um local para o lago próximo de
casa, faça o desenho no chão do lago, dandolhes formas arredondadas. Nas formas
arredondadas sempre cabe mais água
armazenada, além de aumentar as bordas
criando efeito periferia.

Na escavação do lago utilize deixar várias
profundidades, com a intenção de aumentar
a diversidade de temperaturas da água,
aumentando a possibilidade de se ter
espécies de peixes diferentes, uns que
tolerem viver em água quente, outros em
água mais fria, encontrando nas
profundidades estas alternativas.

Encontre o nível das bordas do lago, e utilize
pedras, tijolos ou outro material para
delimitar as margens. As bordas devem ficar
uns 10 a 15 centímetros acima do nível do
terreno para impedir a entrada de terra
vinda de fora.
Após a escavação, soque muito bem o
fundo do lago e logo após espalhe a tela de
saco de cebola em toda área .

Prepare a massa utilizando 2 partes de
areia para 1 de cimento. Distribua uma
camada de mais ou menos uns 3
centímetros em cima da tela. Durante a
aplicação da massa tente fazer com que a
tela fique mais ou menos no meio da
espessura dos 3 centímetros.

