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 A Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de 

Faro Noroeste possui uma capacidade de tratamento de 
águas residuais dimensionada para uma população 
equivalente de 44.500 habitantes, estimada para o ano de 
horizonte de 2031. 

  
 As áreas servidas pela ETAR são:  
 parte das freguesias de Almancil e de São Clemente, do Município 

de Loulé; 
 parte das freguesias de Santa Bárbara de Nexe, Conceição e São 

Pedro e a globalidade da freguesia do Montenegro, no Município de 
Faro. 
 



Tratamento da superfície em contacto com o efluente 
Pintura de alvenarias 
Pavimentos industriais 



Preparação de superfície com jacto de água 
 







Pintura da superfície com Prepoxy Brea 100 



Pintura de alvenarias com Revicolor RAL 
9010 branco 











Preparação da superfície do pavimento 





Pintura do pavimento com Resina epoxy 
Copsafloor 300 de cor avermelhado 

 Características: 
 
O COPSAFLOOR 300 é um revestimento de 
cor, de 2 a 4 mm de espessura, à base de 
uma resina epoxy biocomponente e areias 
seleccionadas. Apresenta uma excelente 
aderência ao suporte e uma grande 
resistência mecânica e química. 
 
Com o COPSAFLOOR 300 pode-se conseguir, 
segundo o sistema de aplicação e areias 
seleccionadas, maior ou menor antiderrapante 
e diferentes acabamentos de rugosidade. 
 
 







Tratamento e pintura da superfície em 
contacto com o efluente   



Tratamento da superfície em contacto com o 
efluente   











Pintura da superfície com Prepoxy Brea 
100 

Características: 
 
É um revestimento impermeável de 
dois componentes à base de resinas 
epoxy modificadas com brea. 
 
O PREPOXY BREA forma uma 
película dura e tenaz, de alta 
resistência química e grande 
estabilidade frente ás radiações 
ultravioletas e às mudanças 
climatéricas. 
 
Apresenta excelente resistência a 
todo o tipo de suporte: betão, 
argamassa, metal, aglomerado 
asfáltico, etc. 
 
 
 

















Tratamento e pintura de superfícies  interiores 
em contacto o efluente com Prepoxy Brea 100 













Pintura anti-acido 













Pintura de alvenarias 
Pavimentos industriais 





Preparação da superfície do pavimento 





Pintura do pavimento com Resina epoxy 
Copsafloor 300 de cor avermelhado 

 



Pintura de alvenarias com tinta Revicolor na cor 
amarela RAL 9015 

 











Dono de Obra 
Águas do Algarve 

 
Fiscalização 
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