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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA) da Exploração Agro-Pecuária da Herdade da Defesa do G ato , adquirida 

pelo proponente em 2007 para um efectivo animal de 528 porcas reprodutoras. O EIA foi 

elaborado de acordo com a legislação em vigor (Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, com 

as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro), que determina 

a sujeição a processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) de todas as instalações de 

pecuária intensiva com efectivo animal ≥ 400 porcas reprodutoras. 

O EIA foi realizado pela TTerra – Engenharia e Ambiente, Lda. durante o período 

compreendido entre os meses de Abril e Outubro de 2009. 

O RNT é parte integrante do EIA citado e foi elaborado com o objectivo de dar a conhecer 

ao público interessado os aspectos mais relevantes  da Exploração em avaliação, bem 

como os principais  efeitos no ambiente  resultantes da sua implementação. Trata-se, 

portanto, de uma Exploração existente. 

A Exploração é detida pela Sociedade Agro-Pecuária da Defesa do Gato, Lda. , o 

proponente, com sede no Monte dos Tagarrais – Hortas de Baixo, freguesia de Esperança, 

concelho de Arronches, distrito de Portalegre.  

O seu licenciamento encontra-se dependente da emissão de uma Declaração de Impacte 

Ambiental (DIA) favorável ou favorável condicionada, a qual constitui a decisão final do 

procedimento de AIA. Este procedimento é da responsabilidade da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo  e a atribuição da licença da 

responsabilidade da Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Alente jo .  
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2. LOCALIZAÇÃO 

A Exploração Agro-Pecuária da Defesa do Gato localiza-se na Herdade da Defesa do Gato, 

pertencente à freguesia do Vimieiro, concelho de Arraiolos e distrito de Évora. 

Do ponto de vista das Unidades Territoriais, designadas por NUT, a Exploração insere-se 

em Portugal Continental (NUT I), na Região Alentejo (NUT II) e na Sub-região Alentejo 

Central (NUT III).  

O enquadramento territorial é apresentado na Figura 1. 

 
 

FIGURA 1: ENQUADRAMENTO TERRITORIAL DA EXPLORAÇÃO . 
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A propriedade onde se integra a Exploração Agro-Pecuária da Defesa do Gato possui uma 

área total de 508 hectares, sendo delimitada a Sul pela Ribeira de Tera (Figura 2). Esta área 

foi considerada na sua totalidade para o estudo dos impactes ambientais da Exploração, 

correspondendo, por isso, à área em estudo.  

 
FIGURA 2: ENQUADRAMENTO LOCAL DA EXPLORAÇÃO . 

 
A povoação mais próxima é a localidade do Vimieiro, que dista aproximadamente 10 Km da 

Exploração. O principal acesso é efectuado a partir da EN 4 (Figura 3). Internamente a 

Exploração dispõe de vários caminhos que garantem o acesso às várias edificações e infra-

estruturas (Figura 4). 
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(Fonte: Google Maps) 

 
 

(Sistema de referenciação: Lisboa-HayfordGauss-IGeoE) 

FIGURA 3: PRINCIPAIS ACESSIBILIDADES VIÁRIAS . FIGURA 4: PRINCIPAIS ACESSIBILIDADES VIÁRIAS INTERNAS . 
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3. OBJECTIVOS E DESCRIÇÃO DA EXPLORAÇÃO 

A Exploração Agro-Pecuária da Defesa do Gato funciona em ciclo fechado, isto é, desde o 

nascimento dos animais até à idade adulta, com 528 porcas reprodutoras. Para o efeito, dispõem 

de instalações próprias compostas por duas unidades de produção, a Unidade de Multiplicação e 

a Unidade de Engorda, que no conjunto ocupam uma área de 6 253,72 m2 (Figura 5).  

 

FIGURA 5: VISTA ÁEREA PARA AS ÁREAS DE PRODUÇÃO . 

 
Cada unidade é constituída por sectores estruturados consoante os objectivos da produção 

animal.  

Na Unidade de Multiplicação estão concentrados os seguintes sectores: 

• Quarentena, destinada a albergar os animais provenientes do exterior para observação e 

controlo veterinário; 

• Cobrição, destinada à instalação das porcas reprodutoras que irão ser submetidas a 

inseminação artificial; 



RESUMO NÃO TÉCNICO DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA  
EXPLORAÇÃO AGRO-PECUÁRIA DA DEFESA DO GATO 

Sociedade Agro-Pecuária da 
Defesa do Gato, Lda. 

 

 
  6 

 

• Gestação, destinada à permanência e repouso das porcas reprodutoras inseminadas até à 

fase final da gestação; 

• Maternidades, destinadas à permanência das porcas na fase de pré-parto, parto e período 

de lactação; 

• Recria, destinada a albergar os leitões desmamados. 

Na Unidade de Engorda, por sua vez, estão concentrados os sectores de engorda onde os 

animais permanecerão até aproximadamente aos 9 meses de vida, com posterior 

encaminhamento para abate noutro local. 

Em cada uma destas unidades existem instalações de apoio à actividade, destacando-se as 

enfermarias e as áreas sociais (escritório, instalações sanitárias e balneários), assim como infra-

estruturas essenciais ao seu funcionamento, como depósitos de água e silos, a partir dos quais os 

alimentos são encaminhados de forma automática para as diferentes instalações. 

Nas figuras seguintes é apresentada a constituição de cada unidade. 

 

FIGURA 6: COMPOSIÇÃO DA UNIDADE DE MULTIPLICAÇÃO . 
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FIGURA 7: COMPOSIÇÃO DA UNIDADE DE ENGORDA. 

 

Para o abastecimento de água à Exploração foi construída uma barragem de terra (Fotografia 1), 

com cerca de 23 anos, cuja água é sujeita a filtração e desinfecção. A presença de água na 

propriedade é ainda assegurada por cinco pequenas barragens para abeberamento de animais e 

por dois furos que têm baixa produtividade. Destes dois furos, apenas um é utilizado para o 

abastecimento doméstico das habitações existentes na Herdade da Defesa do Gato. A água para 

consumo humano é proveniente do exterior (através de água engarrafada). 

Para a gestão dos efluentes gerados pela actividade foi construída uma estação de tratamento 

(Fotografia 2) constituída por um conjunto inicial de separação de sólidos e elevação das águas 

residuais, seguido de um sistema de lagunagem composto por três lagoas anaeróbias e uma 

lagoa facultativa. As lamas resultantes deste processo são aplicadas no solo para valorização 

agrícola dos terrenos da propriedade. Para o tratamento das águas residuais originadas pelas 

instalações sociais, está prevista a construção de uma fossa séptica para a qual já existe projecto 

de especialidade. 
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FOTOGRAFIA 1: VISTA PARA A BARRAGEM DE TERRA . 

 

 

FOTOGRAFIA 2: VISTA PARCIAL PARA O SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUEN TES. 

 

O abastecimento eléctrico à Exploração é assegurado por ligação à Rede Eléctrica Nacional, 

através de um posto de transformação a partir do qual são feitas as derivações para as diferentes 

instalações. 
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O funcionamento da Exploração é assegurado por 10 funcionários, 8 dos quais são responsáveis 

pela produção suinícola e os restantes pela gestão da propriedade. Dois dos 10 funcionários 

residem durante a semana na Exploração, em habitações construídas para esse efeito.  

Atendendo à vasta área de montado existente na propriedade, o proponente pondera a instalação, 

a curto prazo, de 500 suínos para engorda em regime extensivo, numa área de 75 hectares. 

Nesse sentido, solicitou, em 2008, pareceres de localização à instalação destes animais à 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo e à Câmara Municipal de 

Arraiolos, que foram deferidos favoravelmente. 

Na Exploração existem ainda outras espécies animais, nomeadamente 200 vacas aleitantes, 30 

ovelhas e 10 cabras. A actividade bovina teve início em 2008 e com ela, o proponente visa a 

criação de vitelos para a produção de carne. O sistema de produção associado a estes animais é 

desenvolvido em regime extensivo, com pastoreio em 12 parques existentes na propriedade. A 

actividade ovina transitou dos anteriores proprietários mas não se integra nos objectivos de 

produção animal da Sociedade Agro-Pecuária da Defesa do Gato, Lda., pelo que estes animais 

estão temporariamente alojados na propriedade até à sua comercialização. Aquando da aquisição 

da propriedade, o efectivo ovino era de 800 ovelhas mas actualmente esse número reduziu para 

30 animais. Estes animais encontram-se alojados em pavilhões, que após a sua comercialização, 

servirão para acolhimento dos suínos produzidos em regime extensivo. 

Uma vez que a Exploração possui todas as infra-estruturas necessárias ao desenvolvimento da 

actividade da Sociedade Agro-Pecuária da Defesa do Gato, Lda., não está prevista a construção 

de quaisquer outras infra-estruturas. Para a produção extensiva também não estão previstas 

quaisquer construções.  
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4. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE NA ÁREA DA EXPLORAÇÃO 

Do ponto de vista climático , a área onde se insere a Exploração Agro-Pecuária da Defesa do 

Gato apresenta características tipicamente mediterrânicas de feição continental. O mês de Janeiro 

é tendencialmente o mais frio e aquele que regista temperaturas mais baixas, em oposição ao 

mês de Agosto que é o mais quente. A estação mais húmida prolonga-se, em média, de Outubro 

a Abril, enquanto que a estação seca decorre entre os meses de Maio a Setembro. 

Em termos geológicos  e geomorfológicos  a área da Exploração integra-se na região da Bacia 

Terciária do Tejo e no Maciço Hespérico – Zona de Ossa-Morena. O relevo é pouco movimentado, 

apresentando declives médios a suaves, com superfícies aplanadas em meias encostas.  

Os solos são variáveis, com baixo a médio teor em matéria orgânica. Apresentam riscos de 

erosão também variáveis, os quais condicionam a sua utilização para fins agrícolas. A zona da 

Unidade de Multiplicação apresenta poucas ou nenhumas limitações para utilizações intensivas, 

enquanto que a zona da Unidade de Engorda apresenta riscos mais elevados e restrições 

severas.   

A flora é constituída por espécies espontâneas, naturais da região e bem adaptadas ao clima e 

solos existentes. No que diz respeito aos biótopos  referenciados, destaca-se o predomínio do 

montado de azinho na propriedade, o qual alberga uma grande diversidade de espécies. Junto ao 

limite Sul/Sudoeste, na Ribeira de Tera, destaca-se a existência de uma galeria ripícola bem 

conservada, com boa densidade e conservação. Junto à linha de água evidenciam-se, ainda, 

algumas áreas agrícolas. 

No que respeita à fauna, salienta-se a presença frequente de mamíferos, nomeadamente de 

coelhos-bravos, e de aves, com a ocorrência de perdizes. 

Em termos de ordenamento do território , a área onde se localiza a Exploração encontra-se 

abrangida pelos seguintes instrumentos de gestão territorial em vigor: Plano de Bacia Hidrográfica 

do Rio Tejo, Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo Central e Plano Director 

Municipal (PDM) de Arraiolos. Num futuro próximo, a área em estudo será abrangida pelo Plano 

Regional de Ordenamento do Território do Alentejo, que aguarda aprovação. 

Dos planos em vigor destaca-se a qualificação do solo constante do PDM de Arraiolos, segundo o 

qual, a área em estudo abrange “Espaços Agrícolas”, “Espaços Agro-silvo-pastoris” e “Espaços 

Culturais e Naturais – Áreas de Conservação da Natureza”. A quase totalidade das edificações e 

infra-estruturas existentes estão incluídas na Reserva Ecológica Nacional, que tem por objectivo a 
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preservação das áreas de maior sensibilidade ecológica. Uma das seis barragens de terra 

encontra-se incluída na Reserva Agrícola Nacional, que tem por objectivo assegurar a 

preservação da capacidade agrícola dos solos. 

Relativamente ao uso do solo, a grande representatividade do montado de azinho, por vezes 

associado com o montado de sobro e culturas anuais, evidencia uma ocupação essencialmente 

agrícola e florestal. A partir da distribuição das unidades de produção verifica-se que a Unidade de 

Multiplicação surge em espaço florestal (montado de azinho) e a Unidade de Engorda em área 

agrícola. As restantes edificações e infra-estruturas encontram-se igualmente em espaço florestal. 

A paisagem  apresenta um carácter essencialmente rural, com elevada expressão do montado. O 

relevo suave a ondulado origina áreas de maior visibilidade de e para a Exploração, embora estas 

sejam pouco frequentes uma vez que o coberto vegetal permite integrar visualmente as infra-

estruturas e construção na envolvente. Atendendo aos elementos naturais e paisagísticos 

existentes na área em estudo é possível concluir que a paisagem tem uma qualidade visual alta. 

Relativamente aos aspectos socio-económicos , a Exploração tem significado na economia local 

devido aos postos de trabalho directos que origina e que mantém há largos anos. Conforme 

referido anteriormente, existem 10 funcionários na Exploração, 8 dos quais estão directamente 

envolvidos na produção suinícola.   

Os resíduos  originados na Exploração são fundamentalmente resíduos sólidos urbanos 

resultantes das actividades administrativas, resíduos hospitalares decorrentes da actividade 

veterinária e, ainda, lamas provenientes do tratamento dos efluentes pecuários. Todos os resíduos 

são objecto de tratamento adequado e/ou encaminhamento para entidades acreditadas para o 

efeito. 

No que diz respeito ao Património não foram detectados quaisquer vestígios arqueológicos, com 

excepção de um achado isolado – um percutor sobre seixo de quartzo leitoso (corresponde a um 

instrumento de pedra utilizado como machado ou martelo). 

Em relação aos recursos hídricos , a Exploração encontra-se localizada na bacia hidrográfica do 

Rio Tejo, sub-bacia da Ribeira de Tera. A propriedade é atravessada pelo Ribeiro do Ramilo, um 

afluente da Ribeira de Tera, parcialmente integrado na barragem de terra construída para 

abastecimento à actividade. Pela propriedade distribuem-se seis barragens que servem para o 

abeberamento dos animais (uma grande e cinco pequenas barragens). 

As linhas de água existentes apresentam um carácter sazonal, com caudais muito baixos ou 

mesmo nulos durante o Verão e elevados no Inverno.  
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Através das medições à qualidade do ar verificou-se que não existem localmente grandes fontes 

de poluição industrial. A principal fonte de poluição externa identificada é a EN 4. Dentro da 

Exploração as principais fontes de poluição ocorrem a partir dos pavilhões existentes nos sectores 

identificados anteriormente, os quais vão dispersando poluentes gasosos, e a partir das lagoas 

onde é efectuado o tratamento dos efluentes. No entanto, estes poluentes não são detectáveis 

nos montes mais próximos. 

No que respeita ao ruído , não foram realizadas medições uma vez que a Exploração está 

localizada numa zona rural onde a actividade industrial é pouco perceptível. Para esta situação 

muito contribui o facto de não existirem habitações na proximidade imediata e de o coberto 

vegetal existente absorver o ruído esporádico produzido pelos equipamentos existentes na 

suinicultura. 
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5. EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DO ESTADO DO AMBIENTE NA AUSÊNC IA 

DA EXPLORAÇÃO 

Na ausência da Exploração Agro-Pecuária não seriam esperadas alterações na generalidade dos 

aspectos ambientais identificados. No essencial, seria previsível a manutenção das características 

ambientais anteriores à Exploração, nomeadamente ao nível de: clima, geologia e geomorfologia, 

solos, ecologia, uso do solo, resíduos, património arqueológico, qualidade do ar e ambiente 

sonoro. 

As alterações mais notórias verificar-se-iam ao nível do ordenamento do território , da 

paisagem , da sócio-economia  e dos recursos hídricos . 

No primeiro caso, ordenamento do território, registar-se-ia a compatibilização do uso atribuído ao 

solo com o descrito no regulamento do PDM de Arraiolos, que apenas viabiliza a existência de 

explorações com produção em regime extensivo; 

Ao nível da paisagem, o ambiente tenderia a evoluir positivamente para um equilíbrio local, pois 

não existindo a Exploração as interferências na paisagem, embora pouco significativas, não 

existiriam; 

Em termos socio-económicos, a situação tenderia a evoluir negativamente. Na ausência da 

exploração seria extinta uma das fontes de rendimento das populações locais, nomeadamente 

pela extinção de postos de trabalho directos e indirectos, relacionados com a actividade da 

Exploração; 

Por último, ao nível dos recursos hídricos, num cenário de ausência do projecto, dependendo da 

existência de barragens ou não, seria de esperar continuidade das linhas de água artificiais que 

atravessam a Herdade, ou a existência de linhas de água naturais, respectivamente. 
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6. AVALIAÇÃO DE IMPACTES E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

Neste capítulo identificam-se, de forma resumida, os principais impactes resultantes da existência 

da Exploração Agro-Pecuária da Defesa do Gato, ou seja, as principais alterações favoráveis 

(positivas) ou desfavoráveis (negativas) que ocorrem no local e durante o horizonte temporal, 

resultantes da sua existência. Para ambos os casos foram sugeridas medidas de mitigação 

destinadas a diminuir ou a reforçar esses impactes, que podem ser de minimização (quando os 

impactes são negativos) e/ou de potenciação (quando os impactes são positivos). 

As principais alterações desfavoráveis, isto é, os impactes negativos  resultantes da existência da 

Exploração, estão associadas aos seguintes aspectos ambientais: ordenamento do território; uso 

do solo e recursos hídricos. Já as principais alterações favoráveis e, portanto, os impactes 

positivos  estão associados fundamentalmente ao panorama socio-económico.   

Relativamente à geologia e geomorfologia verifica-se que o principal impacte está relacionado 

com a exposição à erosão potenciada pelas actividades de construção. A minimização destes 

impactes será assegurada pela recuperação das zonas construídas e caminhos, aquando da 

desactivação da Exploração. 

Em 1994, o então proprietário da Exploração Agro-pecuária da Defesa do Gato obteve parecer 

positivo da Câmara Municipal de Arraiolos para a implantação da Exploração na sua localização 

actual, tendo de seguida iniciado a sua construção. Com a ratificação do PDM de Arraiolos no ano 

seguinte verificou-se a criação de uma incompatibilidade legal face à tipologia da actividade 

desenvolvida e edificações associadas, situação esta mantida aquando da revisão do plano. No 

entanto, atendendo à cronologia apresentada entende-se que em termos de ordenamento do 

território  o impacte da Exploração é nulo. 

Em termos paisagísticos , uma vez que está em causa uma exploração existente desde os anos 

90, os impactes ambientais são muito reduzidos. Visualmente, apesar da localização das 

unidades de produção em pontos elevados, as condições do relevo em conjugação com a 

vegetação existente, permitem genericamente a sua boa integração na paisagem. Após a 

desactivação da exploração é esperado um impacte positivo relacionado com a recuperação da 

área da paisagem. 

Os principais impactes da Exploração Agro-pecuária da Defesa do Gato nos recursos hídricos  

estão associados à produção de efluentes, isto é, os produtos líquidos produzidos pela Exploração 

ou resultante dos esgotos, que são lançados no meio ambiente. Por existir probabilidade elevada 
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de descarga de efluentes com qualidade não aceitável na linha de água, considera-se que o 

impacte da Exploração é negativo, em termos de recursos hídricos. Para minimizar estes 

impactes, prevê-se o espalhamento de lamas nos terrenos de modo controlado bem como a 

ampliação do volume das lagoas de recepção de efluentes, para assegurar a não ocorrência de 

descargas na linha de água. Para um melhor cumprimento dos requisitos ambientais foi elaborado 

um plano de gestão de efluentes pecuários, que o dono da Exploração deverá implementar após a 

sua aprovação. 

Relativamente ao panorama socio-económico , os impactes expectáveis serão os positivos 

associados à criação de emprego, quer directamente associados à Exploração, quer 

indirectamente. São também esperadas outras actividades associadas à Exploração, que do 

ponto de vista económico e social promovem o desenvolvimento e, consequentemente, 

proporcionam uma melhoria da qualidade de vida das populações.  

Do ponto de vista da Ecologia, ao nível da flora , não existem impactes significativos a registar, 

uma vez que a Exploração já existe há largos anos e que os impactes decorrentes da sua 

instalação já ocorreram. No entanto, no que respeita à fauna  os impactes identificados resultam 

essencialmente de perturbações originadas pela criação de animais em regime extensivo, que 

poderão afectar áreas fundamentais à permanência de outras espécies animais. Para minimizar 

estes efeitos, com a desactivação da Exploração irão recuperar-se os locais exteriores usados 

pelos animais, através da rotatividade destas áreas, a fim de minimizar eventuais interferências. 

As alterações ao uso do solo serão mínimas não existindo impactes ambientais significativos a 

registar. 

Os impactes ao nível dos resíduos  caracterizam-se como situações de poluição pontual, de fácil 

controlo e directamente dependentes da conduta da própria empresa. Atendendo que é objectivo 

da nova gestão da Herdade melhorar a gestão de resíduos, e atendendo às medidas que são 

propostas, nomeadamente dotar a herdade de contentores para deposição adequada de resíduos 

e providenciar um local dedicado à recolha e armazenagem de óleos, entre outros, considera-se 

que o impacte ao nível dos resíduos será nulo. 

Relativamente ao património arqueológico , apesar de terem sido detectadas quatro ocorrências 

na área de influência da Exploração, dado tratar-se de uma Exploração existente não foram 

identificados impactes sobre estas ocorrências. 
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Ao nível da qualidade do ar , os efeitos das poeiras produzidas pela circulação dos veículos 

pesados de transporte animal, efectuado sobretudo em terra batida, origina um impacte negativo, 

embora não muito significativo.  

Não é esperado que os níveis actuais de ruído  venham a ser alterados estando associados, 

sobretudo, ao funcionamento de equipamentos fixos e à circulação de viaturas pesadas.  

A nível climático  não se verificaram alterações, tanto a nível regional como local. 

Quando na mesma área de um projecto existem outros susceptíveis de gerarem impactes 

ambientais, é efectuada a avaliação dos impactes cumulativos. Na Exploração Agro-pecuária da 

Defesa do Gato, para além da produção de suínos é também desenvolvida a produção de 

bovinos, com um efectivo animal de 200 vacas aleitantes. No local permanecem também 30 

ovinos (que a Sociedade Agro-pecuária da Defesa do Gato pretende comercializar) e 10 caprinos, 

acolhidos num pavilhão existente. Na envolvente da Exploração, existem dois montes (a Herdade 

dos Ruivos e o Monte da Venda da Escaparela), que distam aproximadamente 1 km, onde é 

desenvolvida a actividade agrícola e a pecuária. Na Herdade dos Ruivos é desenvolvida a 

produção de bovinos em regime extensivo, também com vacas aleitantes. O objectivo de 

produção no Monte da Venda da Escaparela não é conhecido. 

 Ponderadas estas actividades, entende-se que existirão impactes cumulativos maioritariamente 

ao nível dos solos, da flora local, do uso do solo e dos recursos hídricos, os quais, apesar de 

negativos, não serão significativos.  
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7. MONITORIZAÇÃO E MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL 

Para que se possa avaliar a eficácia das medidas de mitigação propostas e, sempre que 

necessário propor novas medidas quando ainda permanecem alguns impactes, torna-se 

importante desenvolver um programa de monitorização. 

Deste modo, com base na identificação dos principais impactes ambientais, foi elaborado um 

programa de monitorização com parâmetros de medição destinados a avaliar a evolução do 

ambiente. Esse programa contempla os factores ambientais: solos, recursos hídricos e 

qualidade da água . Envolve a realização de amostragens, análises físico-químicas e análises 

bacteriológicas. 

Complementarmente à monitorização foi elaborado um plano de gestão ambiental associado 

essencialmente à fase de exploração, destinado a verificar a aplicação e a eficácia das medidas 

de minimização adoptadas e a estabelecer procedimentos de gestão ambiental. Este programa, 

por sua vez, contempla os factores ambientais resíduos  e ambiente sonoro . 

 


