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Para a canalização usei duas curvas de sistema de rega, mangueira transparente e cano de 

electricidade, confirmem que tudo encaixa na altura da compra, podem usar várias medidas.  

A ponta de uma das peça da curva de cada conjunto foi serrada para ficar só a parte da rosca, assim 

o cano ficou o mais junto possível da mangueira. 

         

 

Quanto às medidas, temos de as ir tirando mediante o material que usamos e os passos que vamos 

dando, devemos ir experimentando consoante o local a instalar. Aqui serrámos o cano para ficar o 

mais pequeno possível em cima, mas por forma a que as roscas fiquem à medida para vedar o 

sistema. Têm de ver a altura do cano grande porque depende da medida do aquário. 

           

Para a ponta que fica dentro do aquário usámos caixas de rolo fotográfico. Fixando a tampa por 

encaixe com fita isoladora é possível desencaixar e limpar mantendo a posição original. Para a 

ferragem do sistema, usamos o berbequim e fazemos um furo no topo de uma das curva, este tem de 

ser mais fino que a mangueirinha para ela encaixar à pressão e vedar. Vamos sugando e dobrando a 

mangueirinha até o sistema ficar ferrado, no fim prendemo-la dobrada com um elástico comum para 

que não entre por aí ar no sistema. 
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Temos de adaptar uma mangueira à saída da cabeça motorizada ou filtro interno. As medidas 

dependem do material a usar. Na ponta também usei curvas de sistema de rega mas mais pequenas. 

A posição do motor de saída de água dentro da Sump é oposta à colocação do sistema de entrada de 

água na mesma, para cumprir o circuito. 

         

 

Podemos colocar diversas matérias filtrantes na Sump, eu usei no segundo compartimento 

cerâmicas comuns e biobolas cerâmicas, na passagem de 5 Cm encaixei uma esponja grossa, enchi 

o terceiro compartimento com esponjas finas e no último ficou a cabeça motorizada completamente 

rodeada de Pérlon (lã filtrante). 

                

 

Finalizei colando a tela preta a tapar um dos topos e fiz uma tampa usando o acrílico martelado de 

uma calha de iluminação antiga. 

                   

 


