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1 INTRODUÇÃO

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO

A Britagodo, Sociedade de dragagens, L.da é uma empresa sediada em Viana do

Castelo, que tem como actividade principal a extracção, tratamento e comercialização

de inertes.

Face ao decréscimo desta actividade, a empresa iniciou em 2004 a produção

experimental de rodovalho em jangadas no estuário do Lima. A razão principal da

necessidade de realizar estas experiências, prende-se com a necessidade de saber até que

ponto a produção desta espécie é compatível com as variações de salinidade próprias de

um estuário, particularmente nos momentos de cheia e enxurradas, quando o caudal de

água doce do rio aumenta muito. Acessoriamente, este projecto contem ainda uma outra

inovação que é o facto de a produção ser feita em jangadas e não em tanques com água

bombada do mar, como é mais habitual. Não se trata de uma novidade absoluta uma vez

que o mesmo já é feito nalguns locais em Espanha, mas é um tipo de produção pioneira

nesta espécie em Portugal.

Os bons resultados obtidos no primeiro ciclo de produção que decorreu entre o Verão de

2004 e o final do Inverno de 2005, levaram a empresa a solicitar o licenciamento de
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actividade de uma unidade de produção de rodovalho em jangadas no estuário do Lima,

com uma capacidade de produção de 40.000 kg/ano, de pequena dimensão portanto,

tendo em conta os valores de que hoje se fala, sempre na casa das várias centenas ou

mesmo de milhares de ton./ano.

Ao mesmo tempo e dado que o Inverno de 2004/2005 foi particularmente seco e não

ocorreram chuvas fortes que originassem enxurradas que permitissem testar a

capacidade de resistência dos peixes à água doce, foi decidido realizar um outro teste de

produção desta espécie, durante o Inverno 2005/2006, o qual terminou em Abril de

2006.

É no contexto do pedido de licenciamento feito em 2005 à Direcção-Geral das Pescas,

ao abrigo do disposto no Decreto-Lei nr. 14/200 de 14 de Setembro que surge a

necessidade de realização do processo de Avaliação de Impacto Ambiental do qual este

Estudo de Impacto Ambiental e Resumo Não Técnico são partes integrantes, uma vez

que o licenciamento foi solicitado para uma zona integrante da Rede Natura 2000, o

sítio PTCON00020 Rio Lima.

Saliente-se nesta fase que o facto de a aquacultura se pretender situar nesta zona

integrante da Rede Natura é uma inevitabilidade. A dimensão da unidade projectada é

muito reduzida pelo que não é possível pensá-la noutros locais longe da cidade de Viana

do Castelo. É nesta cidade que a empresa tem a sua sede, os seus funcionários, as suas

estruturas, os seus clientes potenciais. É nesta cidade que a empresa está inserida a todos

os níveis pelo que é nesta cidade, ou perto dela, que terá que desenvolver este projecto.

Mas, à volta desta cidade, todas as zonas costeiras são alvo do mesmo estatuto de

protecção, pelo que a implementação desta unidade terá que ser feita numa destas áreas

onde, de resto, é prevista a sua implantação nos termos da legislação em vigor, desde

que sejam salvaguardadas as características especiais da zona no que respeita à

protecção das espécies e dos habitates.

Este estudo pretende demonstrar que a construção, exploração e eventual desactivação

desta unidade de produção de rodovalho em jangadas irá originar alguns impactes

negativos pouco importantes e todos temporários que não são de molde a inviabilizar a

ocorrência dos potenciais impactes positivos, alguns importantes e permanentes.
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1.2 LOCALIZAÇÃO

A unidade de produção de rodovalho da Britagodo pretende implantar-se no estuário do

rio Lima, no leito do rio, perto da margem direita, sensivelmente a meio caminho entre a

ponte Eiffel e a ponte da A28, na cidade de Viana do Castelo, no lugar da Argaçosa,

freguesia da Meadela, Concelho e Distrito de Viana do Castelo.

O local onde se prevê instalar a piscicultura encontra-se desviado da foz do Rio Lima,

aproximadamente, 5.000 metros. Neste mesmo local, a cota do rio varia actualmente

entre dois e três metros abaixo do zero hidrográfico.

Há alguns anos atrás, era neste local que descarregavam uma grande parte das inúmeras

dragas que operavam no estuário do Lima. Para isso, operavam também no local dragas

fixas que, ao retirar areia constantemente ao longo da mesma linha, mantinham esta

zona com profundidade suficiente para que as móveis pudessem navegar. O seu

funcionamento permitiu alcançar, segundo comunicações de várias pessoas da zona, a

cota de –11 a –12/metros. Nessa altura, devido a esta profundidade, este era um dos

locais mais ricos em peixe do rio, pois, como é sabido, o peixe é atraído para estes

fundões, principalmente as espécies que no Verão entram no estuário para se alimentar,

como a solha, o linguado, o robalo e o rodovalho.

Hoje em dia, alguns anos passados sobre o final da extracção de areias neste estuário, o

local recuperou a sua profundidade que, está na cota dos –2 a –3/metros. O enchimento

do local foi feito principalmente com materiais lodosos trazidos pelo rio e praticamente

não há areia nem zonas limpas.
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2 DESCRIÇÃO DO PROJECTO

2.1 ESPÉCIE

A espécie a produzir será o pregado, também conhecida em Portugal como rodovalho,

com os nomes científicos de Psetta maxima (Lineu, 1758) ou Scophtalmus maximus

(Rafinesque, 1810) - em primeiro lugar foram assinalados os nomes vulgar e científico

actualmente aceites na Lista das Denominações Comerciais Autorizadas. Neste relatório

e no projecto é geralmente adoptado o nome de rodovalho, pelo qual é mais conhecido

no Norte do País.

Trata-se de uma espécie bentónica que no seu estado adulto e selvagem vive na

plataforma continental entre os 20 e os 150 metros de profundidade, aproximando-se da

costa e de zonas menos profundas, no final do Inverno, para a reprodução.

Os juvenis são frequentemente encontrados nas zonas de pouca profundidade e entram

nos estuários dos rios do Norte de Portugal como é o caso do Lima, principalmente no

Verão, para se alimentarem.

É portanto uma espécie indígena, relativamente mal conhecida dos Portugueses até há

pouco tempo atrás, uma vez que a sua carne é muito saborosa e a maioria dos

exemplares pescados era rapidamente vendida para restaurantes do seguemento
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médio/alto nos grandes centros urbanos. Hoje, com o advento da produção desta espécie

em cativeiro, a sua quantidade aumentou e começa a ser normal encontrá-la nos locais

de venda ao grande público.

Do ponto de vista que interessa a este projecto a sua produção poderá ser dividida em

três fases:

Fase Principais características e pontos críticos

1 Produção de juvenis

com 10 gramas

Feitas em maternidades altamente especializadas.

Obtenção de ovos feita a partir de reprodutores.

Alimentação das larvas com zooplancton.

Metamorfose e migração do olho direito para a face

esquerda.

Adaptação ao alimento composto.

Primeiras vacinas.

Selecção dos peixes malformados ou mal pigmentados na

face dorsal.

2 Pré-engorda das 10

gramas até 300

gramas

Primeiros meses de crescimento até o peixe atingir o peso

indicado para a engorda.

O peixe é alimentado com alimento composto (ração).

Podem ser administradas mais vacinas se se entender

conveniente.

O peixe acaba de desenvolver o seu sistema imunitário, que

lhe confere uma grande robustez.

3 Engorda das 300

gramas até ao peso

final de venda

O peixe cresce até ao peso final de venda.

Alimentação feita com alimento composto (rações).

É a fase menos complexa do ponto de vista tecnológico.

Neste projecto apenas se pretende realizar a terceira fase, ou seja, adquirir peixes com

cerca de 300 gramas e fazê-los crescer até ao peso final de venda que será de cerca de

1,5 kg. Considera-se que um peixe, em média, irá demorar cerca de um ano a realizar

esse crescimento.
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2.2 ESTRUTURAS DE PRODUÇÃO

Fisicamente, o projecto irá constar de 24 jangadas, quadradas, com 6 metros de lado e

1,5 metros de profundidade. As jangadas serão construídas em tubo de ferro

galvanizado e as redes serão também deste material, com uma malha de 6 cm.

As redes ocuparão todas as faces da jangada, superior, inferior e laterais, sendo assim

maximizada a passagem de água através dos peixes no seu interior. A escolha deste tipo

de material para as redes, ao contrário do nylon usado nas jangadas tradicionais, prende-

se com a necessidade de prevenir os roubos e, principalmente, com o facto das redes

terem que resistir à força provocada pelas correntes e por quaisquer materiais que o rio

possa trazer em altura de cheias.

As jangadas terão flutuadores laterais em tubo de polietileno, 140 mm, prensado nas

pontas para evitar a entrada de água e serão unidas umas às outras por pequenas peças

de ferro nos tubos que suportam os flutuadores.

Esquema de uma jangada
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Esquema de ligações entre jangadas

Por fim, todo o conjunto das jangadas ligadas entre si será ancorado a poitas de cimento

no fundo do rio, passando os cabos através de bóias antes de serem ligados às poitas.

Esquema da disposição das jangadas



BRITAGODO, Sociedade de Dragagens, Lda.

_________________________________ 8 ____________________________________
Piscicultura. Unidade de produção de rodovalho em Viana do Castelo

Estudo de Impacte Ambiental, Volume 2 – Resumo Não Técnico

2.3 PRODUÇÃO

No ano cruzeiro, que se prevê alcançar em 2008, a produção constará de:

Produção pretendida 40.000 kg

Peso médio na venda 1,5 kg

Número peixes vendidos 40.000 / 1,5 = 27.000

Taxa de mortalidade prevista 5%

Número de peixes comprados 27000 / 0,95 = 28.500

Peso total do peixe comprado 28.500 * 0,300 kg = 8.550 kg

Taxa de Conversão prevista 1,2

Produção real 40.000 – 8.550 = 31.450 kg

Ração gasta 31.450 * 1,2 = 37.740 kg

(Considera-se um ciclo de produção anual em que os peixes entrados nas jangadas com

300 gramas demoram cerca de 1 ano a atingir o peso médio de venda de 1,5 kg)

Considerando que nessa altura teremos 24 jangadas:

Ração gasta anualmente 37.740 kg

Número de dias de alimentação anual 250

Quantidade de alimentação diária 37.740 / 250 = 150 kg

Nível de alimentação médio diário 1%

Peso do stock instantâneo 150 / 0,01 = 15.000 kg

Área total das 24 jangadas 6 * 6 * 24 = 864 mt2

Carga média nas jangadas 15.000 / 864 = 18 kg / mt2

Dado que este último número poderá levantar algumas dificuldades de entendimento

para não piscicultores, o seu significado poderá ser traduzido da seguinte forma:

“se se tiverem 18 kg de peixe por mt2 de área das jangadas e forem alimentados

diariamente, a um nível de 1% do seu próprio peso, durante 250 dias por ano, vão ser

produzidas 40 toneladas de peixe, utilizando 37.740 kg de ração”.
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Estes são, obviamente, valores médios, sujeitos a algumas variações que podem ser

relacionadas com a temperatura da água, a salinidade, a época do ano ou outras. São, no

entanto, valores considerados muito cautelosos:

 18 kg/mt2 é uma carga muito baixa para esta espécie, os valores utilizados

normalmente em piscicultura industrial intensiva são claramente superiores;

 uma mortalidade prevista de 5%, em peixe deste tamanho, é perfeitamente

“razoável”. Saliente-se que se trata de peixe com um peso mínimo de 300 gramas;

 a taxa de conversão de 1,2 para a ração utilizada no rodovalho é muito segura,

mesmo tendo em conta que se trata de uma produção em jangadas; o valor exigível

normalmente para um extrudido desta natureza será de 1 ou inferior a 1;

 250 dias de alimentação também parece ser um valor seguro, deixando cerca de 110

dias para calibragens, tempestades, mau tempo e outras situações que impeçam a

alimentação dos peixes.
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3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA PISCICULTURA

3.1 GENERALIDADES

As afirmações feitas neste capítulo não dispensam a leitura do Relatório Síntese onde

são explicadas mais detalhadamente, referidas as fontes originais e apresentados

quadros explicativos mais detalhados.

A piscicultura não tem prevista nenhuma instalação em terra. Apesar disso, a sua área

de influência estender-se-á também à margem do local em que está situada uma vez que

este tipo de empreendimento atrai as atenções e desperta a curiosidade, pelo que o

projecto é também analisado sob esse ponto de vista.

Por outro lado, o rio Lima é um rio internacional, com um pouco mais de 100 km de

percurso, que concentra múltiplos interesses que vão desde a produção de energia

eléctrica até à construção naval. Pelo seu estuário passam ciclicamente diversas espécies

da fauna ictiológica e não só, algumas com o estatuto de protecção, outras não, pelo que

o projecto tem que ser analisado também nesta vertente, procurando saber se o que se

passa no estuário poderá eventualmente ter reflexos mais para montante.

Por último a vertente humana: este tipo de unidades pode e deve ter um relação de

proximidade com as pessoas do meio em que se insere. Se isso é irrealista numa

unidade de grande dimensão que necessariamente terá que ter rotinas rigorosas e

procedimentos preestabelecidos, tal não tem necessariamente que acontecer numa

pequena unidade como a deste projecto. É possível receber as pessoas, explicar-lhes o

que se passa, contribuir para que elas conheçam melhor o rio, as espécies, as interacções

existentes, principalmente no caso dos mais novos, da população escolar que

normalmente avalia como positivas as visitas a estas unidades. Este é um compromisso

sério desta unidade, contribuir para a educação ambiental da população do local em que

se insere, eventualmente em colaboração com outras instituições da cidade.

3.2 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DE REFERÊNCIA

O clima do Alto Minho é do tipo Atlântico, com Verões moderados e Invernos suaves e

chuvosos. Quando comparada com a restante costa ocidental portuguesa, é caracterizada
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por uma maior pluviosidade e distribuição da mesma ao longo do ano. Tal situação é

devida à exposição directa aos ventos atlânticos e à orografia, que, por um lado, protege

a região costeira dos ventos secos de Leste (quentes no Verão e frios no Inverno) e, por

outro lado, facilita a precipitação orográfica.

Do ponto de vista geomorfológico, a área terrestre adjacente à piscicultura, é composta

principalmente por:

a) planícies de inundação: directamente relacionadas com os fracos declives e com

a composição litológica (depósitos fluviais). Estas planícies são fortemente

propícias para a agricultura, devido à composição do solo e à planura, como

acontece nas zonas ainda não urbanizadas.

b) Preladeiras ou terraços: associam declives moderados com rochas sedimentares

ou declives fracos com rochas compactadas. Estão relacionadas com as

anteriores, pois costumam hierarquizar-se directamente e também podem ser

vistas do local da piscicultura, embora já a maior distância

No rio existem ínsuas, algumas das quais bastante extensas, sendo de salientar a ínsua

Cavalar, em frente ao local em estudo, com cerca de 2 km de comprimento. A superfície

das ínsuas, bem como as suas margens, é constituída por um depósito areno-limoso,

com características próximas das de depósitos lagunares.

Os recursos hídricos na zona do projecto, contemplam apenas o rio Lima e dois

pequenos afluentes de carácter periódico, a ribeira de S. Vicente e a de Portuzelo. Os

afluentes do Lima com maiores dimensões localizam-se todos mais para montante.

Bacia do rio Lima em Portugal
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O caudal médio do rio Lima está estabelecido por vários autores como sendo de cerca

de 50 mt3/seg. O volume do estuário, dependendo do tipo de maré, terá um valor na

maré alta de cerca de 24 x 106 mt3. O prisma de marés entendido como a quantidade de

água salgada que entra no estuário em cada maré, tem um valor de 9 x 106mt3. O tempo

de retenção, segundo os autores considerados, poderá variar entre 1 e 7 dias.

Com base nestes valores e nas análises de água efectuadas pelo Instituto da Água, o

estuário do Lima está classificado como tendo “baixas condições de eutrofização” o

que, grosso modo, significa que não tem tendência para a formação de lamas e para a

existência de matéria orgânica em putrefacção no seu leito, com os problemas que isso

poderia acarretar.

Ainda segundo os mesmos autores, este estuário tem uma capacidade de regeneração

elevada, o que significa que os materiais, orgânicos e não só, que são trazidos de

montante, são rapidamente “exportados” para o mar.

Na mesma linha da boa capacidade deste estuário de receber e exportar nutrientes para o

mar, outros autores classificam o estuário do Lima como “deficiente em nutrientes”

para a produção de fitoplâncton, ou seja, se existissem mais nutrientes, o rio seria mais

produtivo, principalmente no Verão. Este facto permite estabelecer o raciocínio: se

houvesse mais nutrientes, a produção de fitoplâncton seria maior, a de

zooplâncton, consequentemente, seria também maior e as condições de

alimentação para a enorme quantidade de juvenis de peixes que entram neste

estuário, principalmente no Verão seriam também melhores.

Todas as análises de água feitas pelo Instituto da Água ou resultantes das experiências

de produção feitas, permitem afirmar que o local tem boas características para a

produção de rodovalho.

Neste estuário concentram-se muitas actividades que vão desde o lazer e o desporto até

à construção naval, ao porto comercial e à pesca, entre outras. Essas actividades foram

inventariadas e são descritas na cartografia anexa a este Resumo Não Técnico. No local

da piscicultura não são previsíveis conflitos com os outros utilizadores do Domínio

Hídrico a nenhum nível.
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Partindo de um estudo feito em 2003, foram inventariadas as espécies da fauna

presentes no estuário tanto a nível de peixes e outros animais vertebrados ou

invertebrados, como a nível da comunidade bentónica presente no sedimento. Este

estudo decorreu durante doze meses, recorrendo a várias estações de amostragem ao

longo de todo o estuário e permite concluir que não existe nenhuma situação anómala a

este nível.

Na análise da paisagem e das suas alterações provocadas pela presença das jangadas, foi

considerado que devido à sua reduzida dimensão (860 mt2), a instalação só será visível

a partir da margem e não terá influência na paisagem global da cidade. Já no que

respeita à sua visibilidade a partir da margem do local em que se encontra, foi

considerado que a instalação será visível, as jangadas aparecerão como duas linhas

paralelas, com uma orientação também paralela à marginal que se pretende construir no

local integrada no futuro Parque da Cidade.

Relativamente ao ordenamento do território e às condicionantes do local, não foram

detectados problemas. Apesar das múltiplas condicionantes existentes decorrentes das

múltiplas figuras jurídicas em que o local é contemplado, não há conflitos de maior uma

vez que a aquacultura é uma actividade prevista em todos eles. O local está incluído na

Rede Natura 2000, na Reserva Ecológica, faz parte do Domínio Hídrico, está integrado

no Plano Urbanização da Cidade, mas nenhuma destas figuras obsta à execução do

projecto uma vez que a possibilidade de realização de projectos de aquacultura está

prevista em todos eles.

Pelo contrário, o esgotamento dos stocks da pesca, a apetência cada vez maior das

populações pelo consumo de peixe, a percepção de que o consumo de peixe contribui

para uma alimentação mais saudável, levou a que a aquacultura fosse definida como

uma prioridade a todos os níveis da administração. Desde o nível local, com a

integração da aquacultura no Plano Director Municipal, passando pelo nível nacional

com a definição do Plano Estratégico para o sector que objectiva um forte crescimento

para os próximos anos, até ao nível europeu, com a manutenção das ajudas financeiras à

produção.

Não foram detectados nenhuns elementos patrimoniais na área de implantação do

projecto.
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Na análise da componente sócio-económica foi identificado o Minho como sendo uma

região fortemente populosa quando comparada com a média do País. Essa população

distribui-se desigualmente pelos vários concelhos da região com especial relevância

nalgumas cidades entre as quais se conta Viana do Castelo.

A região de Viana do Castelo não está tão industrializada como outros concelhos do

Minho que tiveram um rápido desenvolvimento nas décadas de 60 e 70 do século

passado, sendo uma cidade e um concelho cuja maior aposta é o sector terciário e,

dentro deste, destaca-se claramente o turismo como uma das actividades prioritárias.

Esta aposta-se demonstra-se pela existência de uma grande quantidade de hotéis,

restaurantes e outras estruturas de apoio que tem vindo a crescer a bom ritmo,

principalmente nos últimos anos.
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4 IMPACTES AMBIENTAIS ASSOCIADOS AO EMPREENDIMENTO E

RESPECTIVAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO

De um modo geral, são considerados impactes todas as alterações relevantes, directas ou

indirectas, que podem ser introduzidas nas características do ambiente de uma

determinada região, associadas à implementação de uma acção determinada ou de um

empreendimento específico, relativamente a um quadro de referência actual e

perspectivas de desenvolvimento futuro das condições ambientais da área em apreço.

A determinação e avaliação de impactes ambientais constitui uma das etapas

fundamentais do presente Estudo de Impacte Ambiental, uma vez que é nesta fase que

se procede à avaliação das potenciais alterações que a piscicultura poderá produzir nos

quadros natural e social em que se insere.

Neste resumo não técnico os impactes são classificados como positivos ou negativos e

como importantes ou pouco importantes consoante a sua acção seja considerada positiva

ou negativa para o meio ambiente e a sua importância seja relevante ou pouco relevante.

Exceptuando os impactes detectados a nível da geomorfologia que se situam na fase de

construção e eventual desactivação, todos os outros impactes são verificados na fase de

exploração. Todos os impactes negativos terminam com o final da fase de exploração e

a eventual desactivação da piscicultura, sendo portanto todos temporários.

Não foram detectados impactes significativos a nível do clima neste projecto.

A nível da geomorfologia, foram detectados eventuais impactes negativos, na fase de

construção, relacionados com a introdução das jangadas na água e com a sua retirada,

na eventual fase de desactivação. Essas acções serão feitas com o auxílio de uma grua

que suporta as jangadas em peso e as coloca ou retira da água.

Tendo em conta que essas acções serão apenas realizadas no início e no final do

projecto ou do tempo de vida útil das jangadas esse impacte foi considerado pouco

importante. Sugere-se que a escolha do local onde serão feitas estas operações seja

criteriosa, de molde a exercer o menor impacto possível nas margens.
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A nível dos recursos hídricos foram detectados impactes a dois níveis:

a) na circulação da água, decorrentes da presença das jangadas no leito do rio

Este obstáculo, que as jangadas irão constituir, irá diminuir a velocidade da água,

levando a uma maior sedimentação das matérias em suspensão que o rio vai trazendo de

montante. Estes materiais, terão então tendência a acumular-se por baixo das jangadas,

ou ligeiramente a jusante.

Este impacte foi considerado negativo e pouco importante uma vez que a corrente que o

rio traz na altura das cheias irá certamente obrigar a que estes materiais se desloquem

novamente no sentido da foz do rio e do mar.

b) na qualidade da água, decorrentes principalmente das restos da

alimentação na piscicultura e das fezes dos peixes

Foi calculado que esta unidade em pleno funcionamento irá produzir 40.000 kg anuais

de peixe, gastando 37.740 kg de ração.

A este consumo de ração corresponde a produção total anual de 1.087 kg de azoto e

ainda de 491 kg de fósforo. Parte deste azoto e fósforo estarão na forma particulada e

outra parte na fase solúvel

Não há produção de nenhuma outra substância com interesse para a análise do eventual

impacto desta piscicultura.

As substâncias referidas serão diluídas em vários milhões de metros cúbicos que

diariamente entram neste estuário (cerca de 18 x 106 mt3), pelo que não faz sentido

comparar a eventual concentração destas substâncias na água com os valores

admissíveis para as descargas industriais previstos no Decreto-Lei nr. 236/98 de 1 de

Agosto. Os valores são infinitamente menores.

Enquanto permanecerem no interior do estuário, estas substâncias poderão melhorar a

produtividade primária uma vez que, conforme foi descrito no capítulo anterior, este

estuário é deficiente em nutrientes. Este poderia ser um factor positivo decorrente do

funcionamento da piscicultura mas, por ser impossível de quantificar, é omitido na

análise.
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Por estas razões e principalmente por precaução, este impacte é avaliado como

potencialmente negativo e pouco importante.

Relativamente aos aspectos ecológicos foram detectados dois potenciais impactes:

a) a nível da fauna piscícola do rio

As jangadas e a sombra que irão proporcionar, serão certamente do agrado dos peixes e

outros animais do estuário. As jangadas disporão de um perímetro de protecção à sua

volta onde não poderão entrar embarcações de pesca nem ninguém não autorizado. Esta

“reserva de pesca” no rio poderá ser importante particularmente para as espécies que

sofrem um esforço de pesca mais intenso como é o caso do camarão ou do robalo no

Verão.

Este impacte foi considerado positivo embora pouco importante, uma vez que a área

ocupada pelas jangadas é reduzida.

b) nos sedimentos

Este é normalmente o factor mais conotado com a presença da piscicultura. Em locais

onde a renovação de água seja fraca e a produção alta, é normal que os “restos” da

alimentação se vão acumulando no fundo, na zona da piscicultura. Se não houver uma

boa renovação de água, podem começar a formar-se lamas que entram em degradação

na ausência de oxigénio, impedindo quase completamente o desenvolvimento da vida

nesses locais.

Foi já explicada a quantidade de resíduos que esta unidade irá produzir a nível de azoto

e fósforo. Parte desses resíduos, na forma solúvel irá ser transportada pela corrente,

contribuindo para a produção de fitoplâncton. A outra parte, os resíduos com maior

densidade irá cair ao fundo do rio e terá vários destinos:

 Ser levada pela corrente para jusante até ao mar;

 Dissolver-se na água ao fim de algum tempo;

 Servir de alimento aos outros animais presentes no estuário;

 Ser decomposta pelas bactérias presentes no sedimento;

 Outros destinos;
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É impossível prever as quantidades certas de cada fracção. No entanto pode-se referir

que este problema só aparece relacionado com a piscicultura quando se fala em

produções de muitas centenas ou mesmo milhares de toneladas/ano. Neste caso, uma

produção de 40 ton./ano e um consumo de 37 ton./ano de ração, os valores são

irrisórios, ainda para mais num estuário com as características descritas de falta de

nutrientes e elevada capacidade de regeneração.

Este impacte foi classificado como negativo e pouco importante.

Pela sua importância e pela possibilidade de se confundir este impacte com o

anteriormente descrito do aumento da velocidade de decantação devido à presença das

jangadas, são recomendados várias acções de minimização e controle:

 Utilização de rações de elevada qualidade e digestibilidade para que a

quantidade de resíduos seja a menor possível;

 Cuidado na administração da ração ao peixe por forma a que haja um mínimo de

perdas para a água;

 Cuidado no manuseamento, armazenagem e transporte das rações para evitar as

perdas para a água de grãos partidos e a formação de poeiras que não são

ingeridas pelos peixes;

 Vigilância atenta da taxa de conversão da piscicultura, uma vez que este será

sempre o principal indicador das boas praticas na alimentação.

Relativamente aos impactes na paisagem, para além do impacte “per si” da presença das

estruturas físicas das jangadas o qual poderá ser considerado positivo ou negativo

dependendo do gosto individual de cada um, foi considerada mais importante a relação

entre o que se espera encontrar e o que se encontra realmente neste local. Até que ponto

é que a presença das jangadas, dos peixes e do movimento associado a esta piscicultura

irá de encontro às expectativas de quem estiver na margem. Foi considerado que o

impacte será positivo se esta relação se verificar e negativo se ela não se verificar.

E, neste caso, considera-se que esta relação existe. O local em estudo dista já algumas

centenas de metros das zonas mais urbanas da cidade, tem um antigo ancoradouro onde,
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até há alguns anos, existiam algumas dezenas de barcos de apoio à pesca da lampreia,

quando era utilizada a arte da estacada. Aqui existem alguns armazéns de apoio à pesca

e concentram-se durante boa parte do ano os poucos pescadores que restam nesta

margem. Quem vem a esta zona da cidade, em lazer ou com qualquer outro objectivo,

vem nessa expectativa, de ter uma melhor relação com o rio, de desfrutar da sua

paisagem e do seu movimento normal de pessoas e artes de pesca. A piscicultura e as

suas actividades associadas enquadram-se nesta visão e reforçam-na. Por este motivo,

este impacte foi considerado positivo, embora pouco importante, uma vez que o seu

impacte será sempre reduzido.

Para valorizar este impacte são sugeridas várias medidas que reforcem a sensação

positiva criada pela piscicultura:

 Manutenção de um bom aspecto exterior, tendo especial cuidado na arrumação

de materiais e equipamentos;

 Manutenção de elevados padrões de higiene;

 Uso de roupas adequadas ao local e à época do ano, limpas e que identifiquem

claramente os funcionários da piscicultura;

 Cuidado nas operações de maneio da piscicultura, como sejam a pesca para

venda, a recolha dos mortos, a alimentação ou a calibragem, tentando, dentro do

possível realizar essas operações longe da vista do público;

 Tratamento cuidado das pessoas que, com a curiosidade natural nestas situações,

serão levadas a fazer perguntas, solicitar visitas, pedir para acompanhar, pedir

para comprar peixe, etc;

 De uma forma geral, organização no trabalho, para que as tarefas executadas,

facilmente acompanhadas de terra pelos transeuntes transmitam uma sensação

positiva;

 Cuidado na execução de remendos e pinturas que seja necessário fazer nas redes

escolhendo materiais e cores que se integrem no ambiente.
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Não foram detectados impactes de qualquer natureza a nível do ordenamento do

território. A piscicultura é uma actividade prevista tanto na reserva ecológica, como na

Rede Natura, especialmente no caso de pequenas unidades como esta.

A nível de impacte sobre a sócio-economia foram detectados vários impactes sempre de

natureza positiva:

a) aumento do emprego e produção de riqueza

Este projecto irá criar dois ou três empregos qualificados e irá possibilitar a compra de

rações, a venda de peixe, a produção de jangadas e outros estímulos à criação de riqueza

a montante e a jusante.

Existe a possibilidade real de, em caso de sucesso, o mesmo processo se poder repetir

noutros locais do País, tornando assim estes impactes mais significativos pelo aumento

dos valores envolvidos, mas, neste momento, este estudo centra-se nesta unidade sem

poder contabilizar cenários hipotéticos.

A criação de empregos é sempre importante, particularmente numa zona como o Minho,

numa época como a que atravessamos actualmente, pelo que, a este nível, o impacte do

projecto foi considerado positivo e pouco importante.

b) acção educativa

A possibilidade de permitir aos jovens das escolas ter contacto com um mundo novo

para eles, poderá parecer de pequena importância. As oportunidades são, no entanto,

poucas pelo que a obrigação de as aproveitar obriga a valorizar esta possibilidade.

Aos menos jovens poderão ser proporcionadas visitas e explicações dos processos, das

espécies, da ecologia do local, das outras espécies presentes e da economia da

piscicultura, que normalmente interessam as pessoas e as motivam a regressar e a

interessar pelo que se vai passando, não só na piscicultura mas também no meio

ambiente envolvente.

O seu efeito a longo prazo e o seu efeito multiplicador levam a considerar este impacte

como positivo e importante.
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c) promoção do turismo e da restauração

Conforme se disse, a aposta da cidade no turismo tem sido clara nos últimos anos. A

implementação deste projecto irá permitir, a este nível, a possibilidade de fornecer aos

restaurantes um produto que não aparece facilmente no mercado e que, quando aparece,

é normalmente destinado às grandes cidades. A possibilidade de o fazer, nos momentos

e nas quantidades que os restaurantes desejarem; a possibilidade de responder muito

rapidamente às encomendas, uma vez que a maioria dos clientes se encontrarão a uma

distância inferior a uma hora; a possibilidade, desta espécie alternar com as tradicionais

da gastronomia minhota, nos momentos em que estas falharem, por razões de

meteorologia, época do ano ou outras, indo assim na mesma de encontro ao imaginário

dos visitantes que vêm a Viana por causa do mar e das tradições marítimas; a garantia

de um produto fresco, em que todos acreditam desde o empregado de mesa até ao dono

do restaurante e ao cliente, são também factores que predispõe ao seu consumo.

A este nível é sugerido que a empresa caminhe rapidamente no sentido de estabelecer

uma marca própria e da certificação do seu processo produtivo de forma a aumentar o

grau de confiança dos seus clientes.

Por estas razões este impacte foi considerado positivo e importante.

Não foram detectados impactes a nível do património arqueológico.

A níivel da gestão de resíduos, a produção de cerca de 1.500 sacos de ração e de um

máximo de 1.500 peixes mortos (5%) anualmente não é de molde a considerar este

impacte relevante. O Sistema Multimunicipal do Vale do Lima e Baixo Cávado tem

capacidade para proceder à recolha e tratamento dos sacos e o Regulamento CE n.º

1774/2002 descreve o tratamento a dar aos peixes mortos e rejeitados por não terem

condições para venda, os quais devem ser entregues numa unidade de incineração

aprovada para serem eliminados.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ainda que o presente Resumo Não técnico não dispense a consulta das restantes peças

escritas e respectivo anexo que integram o Estudo de Impacte Ambiental para uma

melhor análise das questões abordadas, destaca-se que o projecto em curso de instalação

de uma piscicultura em jangadas para a produção de rodovalho no estuário do Lima,

apresenta no essencial aspectos positivos ligados à actividade de produção e

comercialização de peixe e alguns aspectos negativos essencialmente relacionados

também com a actividade de produção, nomeadamente no que diz respeito à produção

de alguns resíduos da alimentação vertidos na água. Esses aspectos negativos são no

entanto quantificados e o meio receptor é avaliado como perfeitamente capaz de os

receber e os processar, integrando-os na cadeia trófica ou exportando-os para o exterior.

A dimensão da unidade vai de encontro ao que está estabelecido como uma das

prioridades na criação de emprego: pequenas empresas, dotadas de tecnologia,

integradas no seu meio ambiente social, capazes de resistir nos momentos de crise e de

aproveitar os momentos de crescimento.

As medidas de valorização dos impactes positivos e de minimização dos negativos são

de molde a considerar este projecto ambientalmente viável. Não há nenhum impacte

irreversível e a implementação deste projecto vai de encontro a todas as directivas e

estratégias de planeamento e ordenamento territorial, desde a autarquia, o governo

nacional ou a Comissão ou Parlamento Europeus.


