Designação do projeto Nova ETAR da Quinta do Seixo
Código do projeto POSEUR-03-2012-FC-000014
Objetivo principal Resolução de um problema ambiental
Região de intervenção Centro – Beiras e Serra da Estrela
Entidade beneﬁciária 501143726 - MUNICIPIO DE TRANCOSO
Data de aprovação 16-11-2015
Data de início 01-05-2015
Data de conclusão 28-12-2017
Custo total elegível

433.988,96€

Apoio ﬁnanceiro da União Europeia 368.890,62€
Apoio ﬁnanceiro público nacional

65.098,34€

Descrição da Operação
As intervenções a implementar na ETAR Quinta do Seixo serão as seguintes: • Obra de entrada
- Um tamisador com abertura de malha de 6 mm equipado com compactador de resíduos e
dispositivo ensacador, desarenador em canal com parafuso acionado por grupo eletrobomba
para remoção de areias e todos os acessórios e trabalhos de construção civil necessários à
instalação, incluindo movimentos de terra. Instalação de canal Parshall, integralmente
executado em poliéster reforçado a fibra de vidro (PRFV) e todos os acessórios e trabalhos de
construção civil necessários à instalação em canal incluindo movimentos de terra e
instrumentação do medidor de caudal (sonda, quadro elétrico, autómato e cabos de energia e
de sinal). Descarregador de tempestade com soleira metálica ajustável em chapa de aço inox
AISI 304 com 3 mm de espessura, incluindo fixações e todos os trabalhos e acessórios
necessários; • Tratamento Secundário - Arejamento Prolongado ou Oxidação Total - constituído
por arejamento, decantação secundária, recirculação de lamas e remoção de lamas em excesso
para o espessador de lamas em excesso; • Espessador de lamas em excesso, em betão armado,
para armazenamento das lamas que serão transportadas para uma ETAR com tratamento de
lamas; • Todas as tubagens e acessórios: de ligação entre órgãos; de recurso aos diferentes
órgãos; e de ligação à linha de água; • O acesso, pavimentos e a vedação; • Todas as
infraestruturas de construção civil necessárias para instalação dos diferentes órgãos. Para além
das intervenções na ETAR, e devido às alterações em termos de ocupação populacional da zona
afluente à ETAR Quinta do Seixo e ao acréscimo de caudal daí derivado, deverá prever-se
também a seguinte intervenção: • Ligação gravítica entre a Estação Elevatória dos Colégios e a
ETAR Quinta do Seixo, desativando a estação elevatória. É possível efetuar a ligação da estação
elevatória ao emissário que liga à ETAR Quinta do Seixo por um coletor gravítico (de extensão
709 m) implantado ao longo de terrenos agrícolas, permitindo deste modo desativar a estação
elevatória, reduzindo os custos de exploração associados. O coletor a executar deverá ter
capacidade para drenar todos os caudais afluentes à estação elevatória, incluindo os referentes
às novas contribuições.

Objetivos da Operação
A remodelação da ETAR da Quinta do Seixo visa colmatar problemas ambientais existentes e
assegurar o nível de tratamento adequado para as águas residuais afluentes, em cumprimento
com a legislação em vigor, reduzindo assim o nível de poluição no meio recetor e melhorando a
qualidade dos serviços prestados aos utilizadores
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