Recursos Hídricos - Águas residuais
Origem das águas residuais (identificação das diferentes tipologias,
características físico-químicas e biológicas, volumes produzidos e
rejeitados, localização dos pontos de descarga e/ou dos locais de
destino final com recurso a coordenadas no sistema de referência
PT-TM06/ETRS89)
As águas residuais produzidas na instalação podem ter origem doméstica (instalações sociais
e limpeza das zonas de trabalho) ou pecuária – chorume resultante da lavagem dos pavilhões
1, 2, 3 e 4. A tabela abaixo resume as informações sobre a origem das águas residuais.
Tabela 1 – Resumo das informações sobre a origem das águas residuais
Linha
de tratamento

Origem das águas
residuais

Tipo de
Efluente

Tipo de
tratamento

Capacidade
(m3)

Volumes
produzidos e
rejeitados
(m3/ano)

Autorização

LT1

Instalações sanitárias
da das instalações
sanitárias do P1/ filtro
sanitário

AR
domésticas

Fossa
estanque

4,2

27,5

Encaminhamento
para ETAR
Municipal

LT2

Instalações sanitárias
P2, P3 e P4

AR
domésticas

Fossa
estanque

4,7

22,5

Encaminhamento
para ETAR
Municipal

LT3

Lavagem P1, P2 e P3

Chorume

49,1

45

PGEP

LT4

Lavagem P4

Chorume

17,2

17

PGEP

Fossa
estanque
Fossa
estanque

A sua localização está representada na planta síntese da instalação.

Caracterização das linhas de tratamento, dimensionamento dos
órgãos, com indicação das respetivas eficiências e sistemas de
monitorização
No local de implantação da instalação não é permitida a rejeição de águas residuais para o
solo, dado encontrar-se no perímetro de proteção alargada de captações de água subterrânea
de abastecimento público.
Todas as estruturas de recolha de águas residuais e chorume da instalação são estanques.
Para a recolha de águas residuais do tipo doméstico, a instalação conta com duas fossas
estanques:
•

LT1, que serve as instalações sanitárias localizadas no pavilhão 1, trata de fossa
Estanque, tipo ECODEPUR®, um recipiente estanque, destinado ao armazenamento de
águas residuais domésticas, modelo FE VT4.0, com 4200 L de capacidade;

•

LT2, que serve as instalações sanitárias dos pavilhões 2, 3 e 4, trata de fossa estanque,
em manilhas de cimento, com capacidade de 4700 L de capacidade.

O sistema de recolha de chorume (águas residuais de lavagem), encontra-se descrito no PGEP,
enviado para aprovação. Nas páginas seguintes apresentam-se os desenhos técnicos das
fossas LT1 e LT2 e na planta síntese da exploração apresenta-se a sua localização.

