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- *flflHcrrçÃo DoÍtÍutâR
Nonre/Denomlnação sodal: SUIGRÀR A - SOOfonOf aCRÍCOt-1, S"A.
ldentlffceção ffscal n.o 50l36EO§1

Resldênch/Sede Casal da GranP
tocalldade derVánea de Slntra
Códlgo posui: 271&252 9r\ÍrRA

Temrçm

Fregueslà de:

219605210

ll-

dq Slntra

coÍrcelho

.

rocAlrzAçÃo 9q Pót6

Íehmóvel:
0E

-

Fax

219605211

E-ímit arnspohco@suknnla.

orlrÍÁÇÃq

[ocal: HeÍdade da Serrana
Fregrrcsla

dc

Concelho de: Castro Verde

Castro Verde

l-ocalEação de cada captação:

N.e
Prccesso

§NIRH

Deslgnação

t7531§lGrDf20[4
27ilC§lBrconffig

Carta müttar

Coordenadas

wt27

erploraSo

turo2

5,É,126

exploração

frrro3

548lSZ

exploração

Hayford4aus mllttares (m)

XY
204511
504596.
204s43

(r2sm)

dacaptaçâo

384/DALBA/GD/1!xr5 turo1

Bacla

Fare

548

w

'k8

E3212

83275
83168

hldrosÉfka: GuadHna

SuFbacla; Rlo Cobrcs

Masa de água: Zona Sul PoÍtt4uesa dà Bacla do Guadlana
Classtflcação do êstedo

como:
rn

-omrrrruzaçÃo

-

&

massa'de água nosErmos da
nos termos dê:

lqlshção em vlgor: -

-

oas capnçOes

1. Ddlgnação da captação:

furo vertlcal 1

furorrerthal 2

furovertlcâ|.3

2. Uso:

partkular

parthular

partkular

3. Flnalldadc:

atMdade indusfial

abetieramento

abeberamento de

{ilírÊo DÀrúüGlÉr§rr
conatcorrHor
(lcorrÍrrimítooo nítÔllo

-

f,rrd.tlÊtrúE d. Brüq nl6 ÂpnrdoZff :Cárcn

,ufl1âgr
- T.húo.l.! ü6 7út e0rfe f$ra!
Por SuhdslcgetÇnq',* rdlrün,trha

*ffiHffi,-"*

z3g

.

ARH §É.tn -*.
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!tun
âilú

Er

DO AÀÁBIENTE

1. Deslgnaçfo da

4.

captaÉo:

furo rertlcal

1

dndpel

capüção

2
prktdp3l

furo Yertkal

h

âilr rocÔrüi-fr-

turo vertlcal 3
prlnclpal

5. Caracter&ücas:
5.1Perfuração:
5.1.1

rotoperossão rotopercusrão
80
80
L7a
178

Método:
(m):
(mm):

5.1.2 Protundldade

5.13D1âírEtÍo

Íotoperôussão

L78

5.2. Ret estlmento:

PVC
80
l/m
*42;*72

PVC
80
(mt:
5,2.2 Protundldade
1/!o
5.2.3 DlâÍnetÍo da coluna (mmt:
5.2.4tocalhaÉodosralc§(m): 6&80

5.2.1Íipo:

Pr/'C

150
14O

' $G145

5,2.5 omêntação anuhraté à

profundldade de

(ml:

:

5.2.6 PiofundBade do sisteina de

75

66
tv :- EQIJIPAM=*o

'

'

DE

OíRÀçÃO r13 sNrynÇôEs

captação:
2 Caudalmárdmo lnstantâneo (Us):

furo vertkal

1. oeslgnaÉo da

3. Equlparnento de

extrafio:
'

bombo:
lz ronte energàuca:
- 3.3 Potêncla {sY}:
v-

3.lTlpo de

REGIME DE EXPLOnAçÃO DO

1. Caudal

*O

íúxlmo lnstantâneo

1

furo wrtkal

fum vertkal 3

L'2

1'66

submerÍvel :

subÍnêrsfvel
elétrka
25

submershcl

elétrka
25

elétrlca
2'5

rg c§T AçÃo
4.36

{Us}l

20500

3. Mês de malorconsumo:

ato§to

4. Votume mádmo mensal para o mês de

tobl

z

15

2. Volume rnádmo anual (m3):

5. Potênch

145

mabr comumo (m3):

do equlFmento de

.
'áilsúrnüâcüfl(Irrr
lor'I*ÉatEnr,T&Gra3,6al0rtuü67$230
roootüüra.roDoE§ÍúrD

2500

7S

lú.ôâlcín;v.d.thb,n qfPtít
zm-mâon

.rl|r*@llr&$h{t

doz0BlEGá'ot'

ffi[il'Jt*,^

"f,-B Do
vt

^aH

ÊrmlaF-.-.üf-âÉ

AMBTENTE

- EMp*EsA DE sottDAcEi{s nrspotsÁwt pgu mcuçÃo
1. Deslgnação da caPtação:

mI.aaa.a
rraiqÉíb.
ri|.
-b
rÉfih

DA PEsQulsA

furô vertkal 1

furo vertkal 2

furoverücal 3

Sondagrg Sondagens

Charneca Plnto &

Charneca PlÍito &

Agrkolas, Lda.

Fllhosí tda.

Fllhos, Lda.

2. Êmpresa de.son@ens:
2.1 ldenüflcação:

vtt

- cottorçõEs

1.r

.

GERAIS

.O tíUlb será excluslvamenê uüllzado para ca.ptação de ágrras subterrâneas, para o flm a quq se desdna, no local e

.

nas condições

'
lndkadas neste tÍtulo. ffm que não pode ser aherado'sem prfula atrtorlzação da ARH do AtenteJo.

O tltular obrEa-se a cumprir o dlsiorto'na presênte autorlzação, bem corm o estabehcHo em todâs as lols e

Z.t

ge§tão de
ragulamentos yBentês, ou que nenham a ser publlcados, norneedanrente'no qtle oonoerne â §egurança,
resÍduos, conseívação da naturera e demals leglshção e regulamentos especfficos dàs atlvldades complernentares
que slrnrltaneaínentê veoham a sei desenvolvidas no bcal.

3.r

íara efeltos de Ílscallzação ou lnspeção o ütular flca obr§ado a facultar, às entldades comPetentes, este tftub, bem
coÍfp o ace§so ao local da captaso, oonstruç6€§ e equlpamntos a eh assocbdos.

4.r

As despesas com vlstoÍlas extraordlnárlas lneientes

à emlssão deste tfurlo, ou as que resultem de rechmações

Justlfhadas, serão suportadas pelo seu tttular.

S.r

Éste

tftrilo só poderá sêr transmttldo medlantê autorlzação da ARH do Àhntero de acordo com o dlsPosto no

artlgo 26.r do Decreto-Lel n,e 22ÉN2OO7 de 31 de malo.

5.r

O prêsente tftulo pode ser revlsto ou rercgado xrs.casos prevtstos nos artlgos

28I,

2g.o e 32.c ao Decreto-Lel

n.j226-N2@7, de 31 de ma&c.

7,t

por
A ARH do Alçnteto Í€serya o dlrelto de restrlnglr excecfonalmente o reglme de qtlfitaíão dos recursos hlilrkos,
período a deflnh, em situações de ernrirgênch, nomeadamentê secâs, chelas e actdentesíncldentes amblentals.

g:r

peh utlllz€ção das águas ruieltas a planeamenb e gestâo públkos é devlda a taxa de rêcursos hídrlcos pret l§ta no
n.! 2 do artlgo 66.s e no n.g 2 do artlgo 7t.e da Lel n.l 58/2005, de 29 de dezembro, e conforme o estabelecldo na
alínea ê) do artlgo.4.e e no artlgo

.
9.!

Em caso dê

onfllto

ll.e

do Decreto-Lel n'e

972d)8, de.it

de

lunho'

de u.ros.dos nÊcunos hÍdrkos; será dada prlorldade à captação de água para ãbasteclmento

públlco, sendo alnda conslderados os crltéibs de preferêncla estabelecldos no plano de gestão de bacb lildrogfáffca.

1O.r A presente autorlzação não dlspensa,o tttuhr da obtenção de qualsgueÍ outros tÍtulos exlgÍvels nos termos

da

teglslação em vtgor.
'

11.r O utll[ador abster-se'á da pÉtlca

&

atos ou ativldades que cáusem a degradação do estadq das massas de átuas e

gerem outros lmpactes amblentals negativos ou lnvlablllzem usos alternatiros comldendos prlortÉrlos.

nÚl d.

$ilrllü{,
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llosrlrDormGrírr

rloomaxtmrm oornrrôto

,oot
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da !.$.o,
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ffib.bíaiÍtr
Eh
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Er

AMBTENrE

al-La.

5l t rÊ*.1r.útia.rfEb

- couotçÕes o.recÍrrcas
Lr

ô pólo de caprtaÉo seÍá êxploradoJ em conformldade com
ARH do AhntàJo, nomeadamenê o

2.!

o tttular da autorlzação ÍÉo

a menÉria descÍfriva aprovada e segundo as

tltgbr deverá respeltar o regirne

podeÍá aherar as carâcteíÍsdcas

hrdlça@s da

de erploração aclma descrlto'

ds obrô sem a autorlzação elpfes§a

da ARH do

sle

lmpeçam o

Alentero,

os

de dlsposlthps
poços ou furos dê.pesqulsà e capação de águas rcpuxantes são munldos

desperdffi
4..

de água.

proteçâo e Ínanutênção de captsções, nomeadamente
é obrigado a lmplementar rnedldas adequadas à
água a exflorar, por ágras de pÍcr qualldade
proceder de modo aque não haJa polu§ão.químka ôu mkrqblotóGÊca da

o utlllzador

ou outra§ fôí*e§ polüentes e

protq3r

as capEç6es com

taíÍFa amovível

Na tampa de proteção da captaçáo, antet e deircls de equlpada,

a 20 mÍr corir llgaÉo a um

ilbo

dae

e

estruhrra de protefro aos-poços ou furos'

ser aberto um

orlflcb de dHmetro rÉo lnferbr

pkzométrko, obttrrado poÍ um hrlão, desünado a pêÍmlttr a lntroduçâo de

aparellros de medida {os rú€ls da águâ'

Í)

ágtEs reslduab' ou oútras fontes
m da çafrÉo,não pode exlsür quaQuer óaão de lnflltração dê

6:!

Num ralo de

7.'

aqufferos.
poluentes dê qualquer naturtza, com ústa a mlnlmhara contamlnação dos
24 horas, de qua§uer acldente ou lrcldente
obrlgado a lnbrmar a ARH do Alêntelo, no prBzo máxlnro de
o tttular

k

que aíete o estado das água$

8.r
9.r

tttular oMgase a adequar o tratamênto à classlfkafro das águas'
ao c'umprlnentO do Prqrama de
'O
btuhr, de acordo com o PortaÍla n.e !4fil1fr7,de 12 de novembro, oUrEB-se
O

qual faz paÍte lntqrante da presente autorlzdção'
autocontrOb quantitath,o e qualitatlvo deffnldo no Anero 1, d

O Dlretor de DêPertamento

André Mato3o

Por §ubdelenaçÍirr

ArdrÉ Matoso
Düetor do

oepertarcrm do Plangfftlüttt\

lohrnração e CfiÍutrthàçüo

trur drâlclrcorn ds

It{rÍrÉrrrírqr(rrú.,
EÔn[. roàsl{tt
IoocàÍilftnÍÍoDotflrÍffÍr

,uoqÉvorr

irbo' n.6, âPdrdo @1ECÉÚEr
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