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Designação da Operação
Remodelação da ETAR de Courelas

Descrição da Operação
A Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) do Courelas é uma das situações de
incumprimento e de contencioso no âmbito da Diretiva de Águas Residuais Urbanas (DARU) –
Diretiva 91/271/CEE de 21-05-1991, fazendo parte de um processo de infração comunitário
imposto a Portugal relativo a 186 pequenas aglomerações (Proc. 2009/2309). Trata-se por isso
de uma intervenção que se reveste de caracter prioritário, uma vez que visa a resolução de um
problema ambiental classificado como grave, com o objetivo de reduzir o nível de poluição das
massas de água, em concreto, da Bacia Hidrográfica do rio Douro. O Ano de Arranque da ETAR
foi 1984, tendo a instalação sido dimensionada para 2.437 habitantes equivalentes. A ETAR
apresenta um nível de tratamento secundário, sendo o tratamento da fase líquida efetuado por
decantação primária em tanque Imhoff, por leitos percoladores e por decantação secundária e
da fase sólida por digestão anaeróbia no tanque Imhoff e por desidratação em leitos de
secagem. Em sede de esclarecimentos o beneficiário esclareceu que a ETAR de Courelas não foi
financiada por fundos comunitários. A zona contribuinte para a bacia de drenagem da ETAR é
maioritariamente rural e apresenta um sector industrial pouco significativo. De realçar que
existe uma unidade industrial de fabrico de salsicharia artesanal e a produção particular de bens
alimentares em épocas específicas do ano (azeite, vinhos, entre outros). O meio recetor das
águas residuais tratadas é uma linha de água afluente da Ribeira do Freixo. As intervenções a
implementar na ETAR das Courelas serão as seguintes: - Obra de entrada – será instalada uma
nova obra de entrada (a atual não está em condições de ser remodelada) que integrará 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. Instalação de canal Parshall, integralmente executado em poliéster
reforçado a fibra de vidro (PRFV) 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; - Substituição do
distribuidor rotativo de funcionamento gravítico por um motorizado com variação de
velocidade; - Tanque de regularização (84 m³) e estação elevatória do tanque de regularização;
- Meio de enchimento do leito percolador em plástico para substituição do existente (brita) com
2.00 m de altura e alteamento da parede cilíndrica com 2.40 m de altura, para aumento do
volume do meio de enchimento e altura para folga (0.4 m) para evitar a dispersão dos aerossóis
com o vento; - Tanque de receção (espessador gravítico) de lamas das outras ETAR (cerca de 160
m³) e estação elevatória de lamas; - Filtro de banda incluindo unidade de preparação de
polieletrólito e circuito e bombas doseadoras, parafuso sem-fim transportador, circuito de
descarga de escorrências, edifício para instalação deste equipamento e para escritório de apoio;
- Reabilitação dos leitos de secagem. Com as medidas anteriormente identificadas, entre elas,
com a instalação do tanque de regularização, os órgãos do tratamento primário e secundário
vão passar a funcionar ao caudal médio, o que vai permitir melhorar, de forma significativa, a

sua eficiência em termos de remoção de CBO5 e de SST, principalmente porque as situações de
ponta serão anuladas. A ETAR vai passar a funcionar a caudal constante. Também com a
instalação de equipamento adicional, no que se refere ao tratamento biológico, a eficiência do
tratamento secundário aumentará, tendo em conta que será substituído o meio de enchimento
do leito percolador –de brita para plástico – e será aumentado o seu volume (aumento da altura
do leito percolador) e portanto do meio de enchimento. Também será reduzido o caudal de
recirculação, o que implicará o aumento da capacidade de tratamento em termos de caudal.
Nesta sequência, tendo em conta todas as alterações previstas, os órgãos da ETAR poderão
funcionar em boas condições no caso de afluência de águas residuais correspondentes a uma
população de 3.000 habitantes equivalentes (esclarecimentos adicionais do Beneficiário – e-mail
de 28.08.2015). Em relação ao tratamento da fase sólida, será instalado um tanque espessador
de lamas com ponte raspadora para destino final adequado e a sua consequente valorização. De
referir que esta ETAR irá proceder ao tratamento das lamas de todas as ETAR do concelho de
Trancoso.

Objetivos da Operação
A operação “Remodelação da ETAR de Courelas” visa colmatar os problemas 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. As ações a implementar basear-se-ão na
instalação de equipamento e de fases de tratamento adicionais que vão permitir maximizar os
resultados para efeito do cumprimento da Diretiva 91/771/CEE, trasposta para o direito interno
através do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, no que se refere ao tratamento da fase
líquida, e da Diretiva 96/278/CEE, transposta para o direito interno através do Decreto-Lei n.º
276/2009, de 2 de Outubro, no que se refere ao tratamento da fase sólida (lamas).
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