Trilho ou local
na natureza

Edifício

ETAR Lagoa / Meco – SIMARSUL
Temática:
Desafio: Ciclo Urbano da Água

Concelho / Localidade
Sesimbra

Informação sobre o local
A ETAR de Lagoa/Meco serve o Município de Sesimbra e
descarrega o efluente tratado na Costa Atlântica e foi dimensionada
para tratar um equivalente populacional de 48.000 hab. eq., ao
qual corresponderá um caudal médio de 14.800 m3/dia.

O que podemos fazer no local
Na visita à ETAR da Lagoa/Meco vamos aprender a responder às
seguintes questões:
— Sabia que na ETAR, como na natureza, nada se cria, nada se
perde, tudo se transforma?
— Venha conhecer como se tratam os esgotos! Quais os seus
destinos?
— É verdade que, em alguns casos, a partir dessas águas residuais
se pode produzir energia?
— E que as lamas resultantes do tratamento podem ser usadas
como fertilizante agrícola?
— E que a água residual tratada pode ser reutilizada para diversos
fins antes de ser devolvida à natureza?

Observações
As marcações deverão ser efetuadas através do website
da SIMARSUL, em: https://www.simarsul.adp.pt/content/lagoameco
Normas de segurança a saber:
— Cumprir todas as indicações e instruções transmitidas pelo guia
da visita;
— Circular nas instalações sempre junto ao grupo, e nunca sem o
acompanhamento do guia da visita;
— Utilizar calçado fechado;
— Não entrar em zonas não autorizadas;
— Estar atento à sinalização de segurança, especialmente às
zonas com indicação de perigo de queda;
— Não se debruçar nos órgãos de tratamento;
— Não se aproximar ou tocar em equipamentos em
funcionamento, em qualquer local da visita;
— Não lançar qualquer objeto nos órgãos de tratamento;
— Não comer ou beber durante a visita.

Localização

Coordenadas GPS
38º 29’ 27.60” N | 9º 10’ 21.36” O

Contactos
(para pedidos de informação)
SEDE: ETAR da Quinta do Conde
Estrada Nacional 10
Quinta do Conde III
2975-403 Quinta do Conde
Tel: +351 265 544 000
Email: geral.simarsul@adp.pt
Morada:
ETAR Lagoa/Meco
Rua da Amieira, s/n
2970-098 Sesimbra

