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Projeto ANCORIM
Adaptabilidade das atividades conquilícolas às modificações do seu meio
ambiente : cenários e soluções.
O caso da bacia de Marennes-Oléron.

Secção 1 – Apresentação do estudo de caso.
Uma costa cobiçada
A região Poitou-Charentes possui um litoral muito atrativo para inúmeras atividades humanas. No
entanto, possui uma especificidade forte ligada à presença de atividades conquilícolas de grande
importância porque constitui a 1ª
bacia de cultura de ostras na
O Sèvre
Europa e é uma das mais
importantes em matéria de
produção de mexilhão. Estas
3
atividades ocorrem na zona
intermareal situada na zona entremarés, bem como em setores « de
água profunda » perto do litoral.
Ocupam também uma franja
terrestre que está no interface
entre a terra e o mar,
correspondendo a uma zona de
pântanos salgados chamados
O Charente
“claires”.
A conquicultura tem uma
localização geográfica privilegiada
no seio das aberturas visto ser
protegida pelas ilhas de Ré e de
Oléron. Isto permitiu o seu Contributos do Gironde
desenvolvimento livre das grandes
ondulações de oeste (ver mapa ao
O Seudre
lado).
O litoral da região Charente-Maritime, as suas aberturas e os
seus rios.
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Com áreas urbanas de baixa ou média importância, a parte costeira da região está marcada
principalmente por uma atividade agrícola intensa com usos em matéria de irrigação e de produtos
fitossanitários que ameaçam a disponibilidade da água assim como a qualidade da mesma para a
conquicultura.
A presença de rios como o Charente no centro, o Sèvre a norte ou o Gironde a sul, cuja influência é
sentida até mesmo nas aberturas, ajudou a fomentar o desenvolvimento da conquicultura. No caso
da bacia de Marennes-Oléron, diversos estudos têm mostrado a influência do rio Charente que cria
as condições de crescimento das conchas e da sua reprodução por captação natural.
As outras atividades importantes e que partilham o território com a conquicultura são o turismo (3º
lugar a nível francês, 8700 empregos diretos e um volume de negócios de 1,37 mil milhões de €), a
canoagem (2º líder a nível francês em matéria de construção naval de recreio com 374 empresas em
2006, a costa acolhe 29 portos de recreio e mais de 900 argolas), a pesca a bordo profissional (8400
toneladas desembarcadas para um volume de negócios de 35 mil milhões de € e cerca de 300 navios
e 900 marinheiros) e a pesca a pé profissional (76 empresas, 204 licenças e um volume de negócios
de 1,4 mil milhões de €). Finalmente, a costa da Charente é lugar de um tráfico marítimo intenso a
nível dos portos de La Rochelle e de Rochefort. O exercício e o desenvolvimento das atividades
costeiras estão também regulamentadas por inúmeras regulamentações e proteções, sejam elas
locais (reserva natural), regionais, nacionais ou europeias (Diretiva habitat, N2000, Fauna e flora
selvagem, locais protegidos) e de diretivas que dizem respeito mais especificamente a aspetos de
produção (classificação de zonas).

A conquicultura : uma atividade tradicional inscrita numa abordagem de
progresso
É uma atividade estruturante em termos
de planeamento do território e de
impacto económico. A região PoitouCharentes é a 1ª bacia de cultura de
ostras na Europa. Com cerca de 30000 das
130000 toneladas de ostras produzidas e
comercializadas em França todos os anos,
emprega 8500 ativos diretos para 3500
ETP e induz 25000 empregos indiretos. O
seu volume de negócios é de cerca de 300
mil milhões de €. A cultura do mexilhão
representa 3000 toneladas de produção
em Marennes-Oléron e 9000 toneladas a
norte da região. Ocupa 2048 hectares de
concessões marítimas no DPM (domínio
público marítimo) para a cultura de ostras
e mais de 93 km de concessões de
mexilhão (ver mapa ao lado).

Projeto (em azul) de uma instalação de
cabos entre 2012 e 2015

Localização da conquicultura no mar em
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Muitos profissionais investem na melhoria dos custos de produção (equipamentos a bordo ou em
terra, mecanização, ostras de incubação, princípio de colonização da franja litoral de água profunda
com técnicas de cabos). No entanto, a situação da cultura de ostras foi recentemente dificultada por
causa do surgimento de uma doença viral de tipo herpes, afetando severamente as ostras no seu
estado de larvas na maioria dos locais de produção na Europa, enfraquecendo todo o setor
económico a nível francês (queda severa de produção em curso).
A cultura de Crassostrea gigas é praticada principalmente em sacos amarrados em mesas metálicas
desde o tamanho da jovem larva até ao produto comercial. As intervenções durante a cultura servem
para agitar os sacos e ajustar a densidade de ostras de acordo com o seu crescimento. Outras
práticas existem na zona intermareal (incluindo a cultura plana) mas são minoritárias ou praticadas
noutras bacias francesas. Em matéria de mexilhão, a cultura de Mytilus edulis é sustentada com
sucesso há uns 20 anos numa complementaridade entre os cabos no mar e os empilhados na zona
intermareal.

Atividades conquilícolas ameaçadas
Os pontos fortes e fracos da conquicultura local giram principalmente a volta de desafios de
produtividade do meio e da qualidade do seu meio ambiente.
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Para encontrar soluções às dificuldades encontradas na zona intermareal, a cultura de ostras virou-se
há 30 anos para outras bacias francesas, ou até mesmo europeias, que apresentam melhores
condições de exploração. Transferiu parte do ciclo de cultura da ostra. No entanto, os custos de
produção continuam elevados. A cultura de mexilhão, por sua vez, ficou no mesmo local conseguindo
desde o início da década de 90 conquistar a água profunda através de cabos na zona das aberturas, o
que permitiu melhorar significativamente a rentabilidade das suas explorações.
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Identificação dos riscos
A integração de atividades num espaço muito cobiçado dá origem a ameaças na conquicultura. A
degradação da qualidade da água tem um impacto direto nos ecossistemas. Mesmo se certas
medidas foram tomadas para travar esta degradação ou para restaurar um estado de equilíbrio,
muitos riscos ameaçam a atividade conquilícola e têm um impacto económico direto. Os principais
riscos são:
- De ordem microbiológica : A qualidade sanitária das conchas depende diretamente da
qualidade das águas costeiras. A grande maioria dos micro-organismos patogénicos
incriminados nos TIAC (Toxi-Infeções Alimentares Coletivas) que os bivalves podem causar é
de origem fecal. A sua presença nas águas costeiras está principalmente ligada às atividades
antrópicas (tratamento de águas residuais, culturas, águas pluviais…). Estes germes são
transferidos até à costa ou por descargas diretas (pontuais ou difusas) ou por contribuições
de bacias hidrográficas. A redução da poluição na fonte continua a ser o principal meio para
limitar as consequências destas contaminações de origem antrópica na atividade económica
conquilícola. A purificação das conchas em estabelecimentos autorizados é uma alternativa
paliativa mas que tem limitações, especialmente na contaminação viral. Para proteger os
consumidores, existe uma classificação das zonas de produção conquilícolas. É uma
disposição fundamental de controlo sanitário dos bivalves. Por ocasião da tempestade
Xynthia, que resultou na inundação ou no mau funcionamento de instalações sanitárias
nalgumas áreas costeiras, os resultados não identificaram contaminação acima dos níveis de
alerta regulamentares, exceto num único local da região.
-

Riscos ligados aos contaminantes químicos orgânicos e metálicos : As medições de
concentração dos compostos orgânicos (por exemplo, OCP, PAH e PCB) e metais vestigiais
(por exemplo, Cd, Hg e Pb) em águas marinhas, sedimentos e organismos vivos, indicam que
as maiores concentrações são normalmente encontradas em regiões mais densamente
povoadas e industrializadas. Em geral, os níveis atuais, especialmente aqueles encontrados
em organismos marinhos comestíveis, não são alarmistas. No entanto, uma grande atenção é
necessária visto que muitas moléculas provenientes de produtos químicos são
potencialmente imunotóxicas, mesmo em baixa concentração. Em Marennes-Oléron, os
limiares de Cd podem ser problemáticos nalgumas zonas em caso de nova redução do limiar
definido em 2001.

-

Riscos ligados ao fitoplâncton tóxico : Podem ocorrer de maneira esporádica nas aberturas
do Charente. No entanto, têm muito pouco impacto em relação a outras bacias da costa
francesa. O impacto na economia dos cabos de produção vem :
1. A curto prazo da venda proibida,
2. A longo prazo, da necessidade de realizar investimentos para responder aos
constrangimentos resultantes da regulamentação francesa ou europeia (regulamentos
CE 852/2004, 853/2004, 854/2004)
Quatro famílias de toxinas são monitorizadas pela rede REPHY (Rede de monitorização do
fitoplâncton e das ficotoxinas) do Ifremer : as toxinas paralisantes (PSP), as toxinas que
causam amnésia (ASP), as toxinas lipofílicas incluindo as toxinas diarreicas (DSP) mais
presentes no atlântico e palitoxinas observadas unicamente no mediterrâneo até ao
momento. O risco nas aberturas apenas dizia respeito até 2010 às toxinas diarreicas, com
exceção de um episódio de toxicidade atípica (mistura PSP/DSP ?) durante o inverno de
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1992-1993, que nunca mais voltou a aparecer. Em fevereiro de 2010, a tempesdade Xynthia
causou a submersão de mais de 30 000 hectares de terra. Existem fortes suspeitas sobre a
ligação entre a tempestade e o aparecimento de um novo risco associado a toxinas que
causam amnésia (ácido domóico), considerado como insignificante até agora. Esta
contaminação foi curta nas ostras e nos mexilhões (cerca de duas semanas), mas persistente
nas vieiras.
-

Os riscos de défice de água doce pelas bacias hidrográficas : A contribuição de água doce
pelas bacias hidrográficas tem dois impactos: quantitativo e qualitativo. No plano
quantitativo, a ostra Crassostrea gigas e o mexilhão Mytilus edulis suportam ambientes que
apresentam grandes variabilidades em termos de salinidade. No entanto, em períodos de
cheias, choques de salinidade podem facilitar a mortalidade de conchas (passagem de meios
salgados a meios muito dessalinizados podem levar a tais mortalidades). No verão, baixos
caudais de estiagem são suscetíveis de alterar as condições bióticas e abióticas. O aspeto
qualitativo das contribuições de água doce está bastante relacionado com os aspetos
quantitativos. A concentração de um poluente, por exemplo é, com uma carga constante
absoluta, relacionada com o volume de água que o contém. Os dados do Observatório de
cultura de ostras em Charente-Maritime do CREAA mostram uma concordância entre os
défices de precipitação sucessivos na região e o declínio do peso médio da cultura. O
impacto sobre o ciclo de cultura é assim muito forte visto que o fenómeno se repete (por
exemplo, de 2003 a 2006, com um declínio na produção de pelo menos 25% das tonelagens
produzidas localmente).
7

-

Os riscos de submersão marinha, de tempestade ou de poluições acidentais : As instalações
no mar (mesas e sacos de cultura, cabos ou efetivos semeados no próprio chão), bem como
as instalações em terra (edifícios e equipamentos de exploração), estão ameaçadas de uma
elevação significativa de cota ou de tempestade. Os danos causados pelas tempestades ou
elevações de cotas em 1999 (Martin) e em 2010 (Xynthia) exigiram a intervenção da
solidariedade francesa para ajudar a profissão. Aquando do naufrágio do petroleiro Prestige,
a região Poitou-Charentes foi pouco afetada pela chegada de petróleo, ao contrário de
outras regiões francesas do atlântico. O impacto afetou principalmente a imagem de marca
dos produtos, causando uma baixa de volume de vendas, estimada entre 15 e 30% dos
volumes no início de 2003.

-

Os riscos ligados a agentes patogénicos : A história da cultura de ostras é marcada por
grandes eventos patológicos. No entanto, o surgimento em 2008 de uma forma mais
virulenta de um vírus herpes já conhecido provocou o dobro da mortalidade das ostras
jovens de menos de um ano. Este fenómeno ameaça diretamente o equilíbrio económico do
setor. Mas se há muitos trabalhos em andamento para tentar resolver esta situação, os
numerosos deslocamentos de efetivos, feitos durante o ciclo de vida da ostra entre as bacias
conquilícolas francesas, são capazes de gerar um risco zoosanitário por difusão rápida do ou
dos patógenos.
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Avaliação de uma metodologia aplicada à medida dos impactos: Abordagem
dinâmica e espacial, exemplos metodológicos de avaliação.
A metodologia escolhida baseia-se no uso de um modelo matemático. Aborda diferentes variáveis
sob diferentes ângulos, através da análise de factos meteorológicos excecionais recentes e temáticas
de interesses regionais. As variáveis mais robustas que vão ser usadas estão ligadas com os riscos de :
- Elevações de cotas devido aos ventos,
- Contaminação pelas águas de submersão e rios costeiros,
- Contaminação pelas águas de lastro dos navios em descarga.
É criado um exemplo de classificação e de compilação simples das diferentes cartografias dos riscos
estudados e são estabelecidos mapas de síntese dos riscos acumulados.
O risco relacionado com fitoplânctons não foi tomado em consideração nesta parte devido à
dificuldade atual a modelizar a sua distribuição espácio-temporal. Os acompanhamentos do REPHY
do IFREMER na zona caracterizam um risco real, mas todavia baixo.

O modelo utilizado
O modelo utilizado é o hidrodinâmico costeiro desenvolvido pelo IFREMER. Trata-se do MARS 2-3D
(Model for Applications at a Regional Scale). É uma ferramenta de cálculo das velocidades das
correntes, das alturas de água, das diluições e dispersões (água doce, poluentes…) e do transporte de
partículas. Necessita do fornecimento de algumas variáveis, ditas « de força »:
- A maré, calculada com as harmónicas do SHOM (Serviço Hidrográfico e Oceanográfico da
Marinha)
- A meteorologia fornecida pela Météo-France
- A batimetria cuja aquisição é de origem diversa (SHOM, IFREMER, Serviços da DDTM –
Direção dos territórios e do Mar) e que será pós-tratada e posta em mosaico.
O cálculo final é feito com uma malha de 300 m. As saídas são analisadas por diferentes softwares e
integradas em SIG. Os cálculos são feitos nos picos mais altos constantes. Uma síntese deve depois
ser feita para representar não só a variação espacial da variável estudada, mas também a sua
variabilidade temporal para alcançar um modelo de integração espácio-temporal das variáveis do
ambiente.

Avaliações dos riscos realizados no âmbito deste estudo
O estudo aplica o modelo para calcular :
- As elevações de cotas causadas pelos ventos : é calculado o desvio máximo de altura de
água entre um período sem vento e a mesma na situação durante as tempestades de
2008 e de 2010.
- A amplitude das submersões na altura do Xynthia : A avaliação do risco em mar devido à
difusão das águas de submersão passa pelo cálculo das superfícies submersas, dos
volumes de água em jogo e dos débitos de descargas no mar. A avaliação do risco
engendrado pela dispersão destas águas no mar é feita pela modelização hidrodinâmica.
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-

Os riscos ligados a operações de deslastre : A dispersão destas águas contaminadas é
tratada como um traçador dissolvido.
As contaminações pelas contribuições das bacias hidrográficas : Uma cartografia do seu
impacto é realizada calculando a dispersão das águas dos rios e assimilando-as aos
produtos que transportam. O índice retido é o da salinidade, permitindo conter todos os
elementos poluentes dissolvidos.

Proposta de um cenário de apreciação dos riscos.
O cenário que propomos é a aplicação do nosso modelo de integração espácio-temporal das
variáveis de ambiente para o estabelecimento de zonas de vulnerabilidade.
As condições de uso devem ser verificadas. Tomamos o exemplo de um modelo de produção
conquilícola em águas profundas de cabo destinado a diminuir o impacto potencial dos riscos que
ameaçam a conquicultura. A área recomendada que permite ilustrar este cenário deve ser uma zona
de menor efeito de risco.

Condições de utilização do modelo
É preciso, em primeiro lugar, realizar mapas de sensibilidade cuja especificidade é integrar as
variáveis no tempo. Depois, é preciso efetuar um mapeamento global do risco na área, colocando as
diferentes variáveis num formato que permita as operações de "cross-layer" e depois escolher o
método de acumulação das várias informações.

9

A Elevação de cotas (fevereiro de 2010)

C Águas de submersão

B Correntes (tempestade de 2008)

D Águas de deslastre
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E Rios costeiros

Classificação do risco ligado às diferentes variáveis
Pour mettre les données spatialisées
estudadas
dans un format "inter-opérable", une
opération dite de classification est
réalisée. Elle consiste à fixer les seuils
différents niveaux de risque
Para colocar os dados espaciais num formato "inter-operável", uma operação de classificação é
realizada. Permite fixar os limiares dos diferentes níveis de risco.
No âmbito deste estudo, o risco total foi estimado através da soma dos riscos elementares
classificados. O resultado aparece na figura a seguir.

10

Conjunto dos riscos estudados na bacia de Marennes Oléron. O círculo vermelho envolve
o projeto de extensão do campo dos cabos de cultura de ostras e de mexilhão.

O resultado mostra, dentro das áreas mais fracas de impacto, a Baía de Malconche a norte da ilha de
Oléron. Mas é neste sítio que foi previsto e reservado o espaço de desenvolvimento de um futuro
campo de cabos sub-flutuantes para a produção de conchas em suspensão.
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Implementação do cenário no âmbito de um modelo de produção
conquilícola em água profunda adaptado às modificações da qualidade das
águas e aos efeitos das mudanças climáticas.
A utilização da metodologia desenvolvida neste trabalho equivale a recolher alguns dos elementos
tradicionais de um estudo de impacto. A integração de uma dinâmica temporal no âmbito de um
mapeamento SIG no conjunto de todos estes elementos fornecidos pelo modelo para identificar uma
zona de menor impacto, atende a essa exigência.
Os elementos próprios ao local podem ser todos usados e agrupados num mapeamento dinâmico
dos riscos que podem ameaçar ou enfraquecer a atividade.
Entre estes, o excesso de mortalidade que existe desde 2008, poderia questionar diretamente o
interesse de tais práticas. Da mesma forma, para as mudanças climáticas que iriam na direção de
uma maior frequência de dias fechados, devido aos riscos ficotóxicos pelos efeitos das tempestades
ou das mudanças climáticas.
Apesar das mortalidades excecionais, a produção de ostras em cabos mantém um forte interesse por
causa dos rendimentos biológicos superiores aos da zona intermareal. A colonização do litoral nas
proximidades não descobertas constitui também uma melhor gestão dos riscos pela espacialização
das biomassas em pecuária em termos de epizootia. Permite também considerar a redução dos
riscos de disseminação de patógenos que afetam as C. gigas reduzindo os movimentos de ostras
entre as bacias. Mais globalmente, a deslocalização de parte das pecuárias praticadas em zona
intermareal também constitui uma diluição do risco em caso de ataque às áreas tradicionais de
pecuária na zona intermareal de tipo poluição acidental ou crónica, sob a influência do Charente por
exemplo. Esta área identificada beneficia das contribuições oceânicas, capazes de compensar
parcialmente os défices de entradas de elementos nutritivos pelo Charente em caso de défice de
precipitações.
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Secção 2 – Elementos de portabilidade
O método de avaliação é muito dependente das ferramentas de modelagem. Estas últimas são
muitas, cada vez mais diversificadas e usadas. O objeto de portabilidade não é o modelo "em si",
embora o IFREMER transfira o modelo MARS a pedido (http://wwz.ifremer.fr/dyneco ). O método,
por sua vez, pode ser aplicado noutros locais e noutras situações, incluindo a partir de outros
modelos, com um tratamento SIG adaptado. Existem outros modelos muito próximos uns dos outros
que podem ser aplicados ou que já o tenham sido, no caso específico da bacia de Marennes-Oléron:
modelos ecológicos, biológicos e económicos. O interesse é de os poder fazer convergir, dependendo
da aplicação e do resultado que se pretende obter. O programa SPICOSA1 cujo estudo de caso
ocorreu em Marennes-Oléron é, a este respeito, um bom exemplo da integração dos modelos bioeconómicos.

O método de avaliação espacial dos riscos costeiros

Níveis de intervenção desejáveis ou necessários dos diferentes parceiros
institucionais ou responsáveis regionais
Este método de avaliação espacial dos riscos costeiros é muito "integrativo", e requer vários níveis de
intervenção :
I.

II.
III.
IV.

O primeiro é o de um utilizador de modelo; produz dados multidimensionais representando
no espaço (x, y) dados calculados no pico mais alto t de uma qualquer variável (s para
salinidade por exemplo).
O segundo é o da pesquisa do método de integração mais apropriado para a questão (cf. §
"Representação dos dados integrados no tempo" p. 43).
O terceiro é a escolha do método de classificação (limiares legais ou naturais, quantis, etc..).
O último é a eventual pesquisa de ponderação respondendo às necessidades dos atores
("coeficientes multiplicadores" a adotar...). Poderá ser diferente em função da temática em
questão e da qualificação dos riscos.

Os conceitos utilizados não sendo intuitivos, parece necessário apresentar alguns exemplos
“acabados” para que os parceiros possam apropriá-los. Este foi o pedido da profissão em MarennesOléron no âmbito de um estudo semelhante, destinado a alterar a regulamentação de ocupação e de
uso do espaço litoral explorado ("Esquema das estruturas", publicado pela Administração Marítima).
Depois disso, a pesquisa para cada categoria de atores dos métodos de integração e de classificação
mais adequados pode ser feito em conjunto, de forma iterativa, por refinamentos sucessivos.

1

http://www.spicosa.eu/
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Aplicação e apropriação da metodologia
A definição da necessidade ou não de ponderação a aplicar, segundo nós, só se pode fazer após uma
peritagem em comum das faltas nos resultados e na tomada em conta das expetativas dos atores
expressas durante as etapas precedentes.
Esta última etapa do trabalho com os parceiros não foi abordada nesta fase do estudo.
Os limites da metodologia proposta, e que convém tomar em consideração para assegurar o sucesso
da sua operabilidade noutras situações ou noutros setores, estão ligados ao facto que falta, apesar
de tudo, neste trabalho, um método de apropriação participativa dos atores. Esta pode intervir na
integração de cada uma das variáveis.
É importante questionar-se sobre o tipo de variável que interessa a um certo tipo de público. De
facto, alguns vão pensar que algumas perturbações são danosas porque são crónicas, e outros, pelo
contrário, vão menosprezá-las porque só se interessam pelo aspeto agudo, pontual ou acidental das
coisas. Para aplicar o nosso método, a questão da integração do tempo torna-se primordial porque
em função da perceção das ameaças ou dos problemas de danos no meio, não será usado o mesmo
método de cálculo ou a mesma ponderação das variáveis entre si.
É preciso que os atores se apropriem do método, o que supõe uma co-construção participativa da
sua parte. Caso contrário, são os operadores técnicos que têm tendência para fazer cenários muito
típicos, como um cenário médio e cenários extremos, para que seja varrida toda a escala de
propostas. Como os atores têm de fazer uma escolha, só podem então privilegiar o cenário médio,
encontrando-se assim sem margem de manobra, confrontados, de facto, a uma « não-escolha ».
Eleitos de municípios costeiros lamentaram a existência de sete ou oito modelos matemáticos
diferentes para supostamente apreciar os estragos da tempestade Xynthia e propor soluções em
prevenção das próximas. Confrontados com a diversidade de oferta científica e técnica, gostavam
que todos os modelos trouxessem uma resposta coerente e que fosse desenvolvida uma
harmonização entre elas. Esperam uma resposta concreta e coerente com uma programação que vá
no sentido da prevenção. Numa crise desta envergadura, desejam que o Estado seja mais diretivo e
reativo para favorecer esta coerência e pôr todos os meios de análise ao seu dispor.
No entanto, existem vários modelos que têm cada um, vantagens e desvantagens. A dificuldade
reside no tratamento científico posterior que deve ser adaptado para a questão.
A nossa metodologia também pode incorporar elementos estáticos que levam em conta camadas de
informações relacionadas com aspetos antrópicos e sócio-económicos de presença (densidade
populacional, presença de instalações industriais ou artesanais,..). As ferramentas estão facilmente
disponíveis para tomar em conta este tipo de situações. Isto significa que se todos os aspectos socioeconómicos devem complementar a abordagem que propomos, a contribuição das ciências humanas
é obrigatória, o que realmente amplifica o círculo dos intervenientes para abordar todos estes
aspectos.
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Secção 3 – Elementos de governança
O modo de governação que rege a gestão das culturas marinhas na bacia de Marennes-Oléron deve
levar em conta desafios ligados com as culturas marinhas. São eles :
- Em primeiro lugar, desafios de território, que são a pesca, o turismo e o recreio, a partir dos
quais devemos pensar em termos de partilha dos espaços. Estes elementos, e a sua relativa
importância, foram apresentados no documento principal do estudo de caso.
- Em segundo lugar, desafios ambientais :
o A qualidade da água (obrigações de qualidade da água contidas na DCE para 2015,
levando a lógicas de partilha de água entre os diferentes atores dos territórios
terrestres e marítimos),
o A legislação sanitária (base regulamentar (CE) n° 853/2004, 854/2004 e 2073/2005),
o A monitorização das ficotoxinas, apresentada igualmente em pormenor no
documento do estudo de caso.
- Finalmente, enquadramentos regulamentares que são as condições de atribuição de
concessões no DPM (domínio público marítimo).

A atribuição de concessões de culturas marinhas : Importância da colegialidade entre atores do
DPM e o quadro administrativo do Estado.
No âmbito da gestão das culturas marinhas, a atividade conquilícola é regida por uma
regulamentação baseada em :
-

O código rural e da pesca marítima (Despacho no 2010-462 do 6/05/2010).
O Decreto das culturas marinhas de 1983 revisto em 1989 (Decreto n°83-228 do 22 de março
de 1983, que estabelece as regras para a autorização das explorações de culturas marinhas).

Os serviços das culturas marinhas da DDTM (Direção Distrital dos territórios e do mar) da CharenteMaritime são responsáveis pelo cumprimento da regulamentação. O texto de 1983, fornece um
quadro regulamentar estabelecido pela SDS (esquema das estruturas) e uma instância de
funcionamento que constitui a CCM (Comissão das culturas marinhas) órgão consultivo conjunto com
representantes de eleitos, da Administração, do IFREMER, representantes das associações
ambientais e das indústrias náuticas, bem como profissionais da conquicultura. O Chefe do Distrito
normalmente segue o conselho da CCM.
O SDS define o que deve ser uma exploração de culturas marinhas. Especifica a regulamentação de
uma concessão e das suas instalações assim como a natureza da sua pecuária. Os números oficiais
estão atualmente a ser revistos, de modo a que a realidade e os novos usos sejam mais tomados em
conta.
Deve integrar doravante uma vertente ambiental com um estudo de impacto Natura 2000, que
envolve um estudo de avaliação dos impactos no ambiente ligado com a DCE (Diretiva Quadro da
Água) em matéria de água, habitat e estratégias para o meio marinho. A longo prazo, uma
regulamentação geral tratará todas as pastas e abandonará as instruções individuais impossíveis a
serem todas conduzidas.
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Os SRAM, ou Esquemas regionais de desenvolvimento da aquicultura marinha e terrestre (Decreto nº
2011-888 do 26/07/2011), estão atualmente a ser criados a pedido do Ministério da Agricultura e das
Pescas (Lei de Modernização de julho de 2010). Sob a autoridade dos Chefes, este documento de
planificação prevê a definição dos locais existentes de aquicultura marinha e de locais propícios
(http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/DPMAC20119626Z-2.pdf). Os profissionais participam na
elaboração das localizações de zonas de cultivo marinho, tendo em conta os riscos. A conclusão do
trabalho está previsto para 15/12/2011. A SRAM de Charente-Maritime será incluída na componente
ambiental do próximo SDS.
O exemplo do futuro local de cabos da Malconche, apresentado no nosso estudo de caso, ilustra o
modo de atribuição de uma concessão.
A pasta passa primeiro em CCM (artigo 4 do Decreto n° 83-228 alterado). O CRC faz um pedido de
criação de um loteamento de cabos. Junta ao seu pedido uma ficha de impacto sobre as incidências
ambientais, juntamente com um documento de incidência N2000 porque as aberturas do Charente
estão inscritas num local N2000. O projeto de cabos passa depois por um inquérito administrativo
(com o aviso e consentimento dos representantes do Estado e do IFREMER) seguido de um inquérito
público nos municípios visados. Este último foi realizado durante o verão de 2011. O código do
ambiente prevê que seja anexada a este inquérito uma ficha de impacto tratando da análise dos
efeitos diretos e indiretos, temporários e permanentes do projeto no meio ambiente. Neste caso foi
realizada em 2008.
Além disso, a ação do Estado também abrange workshops conjuntos com as coletividades. O Estado
está atualmente a trabalhar com a Região no âmbito de um esquema regional do clima, ar e energia
(conclusão prevista para final de 2011) e a nível do esquema regional de coerência ecológica (em
conformidade com o artigo L371-3 do Código Ambiental) que leva em conta o interface terra / mar.
O Estado também está envolvido no âmbito do workshop litoral estabelecido depois do Xynthia que
estuda a linha de cota e faz um diagnóstico das atividades humanas e dos usos. A ação do Estado foi
muitas vezes criticada pelos presidentes de câmara de cidades costeiras após o trauma engendrado
pelo Xynthia. No entanto, o Estado quer estar presente e ser capaz de acompanhar as coletividades e
ajudá-las na sua responsabilidade em termos de Esquemas de planeamento urbanístico. Pensa no
funcionamento dos modos de governança que existem e que envolvem as autoridades locais e os
usuários. Incentiva, por exemplo, os SCOT (ou Esquema de Coerência Territorial) a incluir uma
componente marítima. No entanto, a questão da escala mais pertinente para tratar das
problemáticas costeiras é colocada. Será a da intermunicipalidade ou será a do nível distrital ou até
nacional, que deve ser levado em conta? Especialmente porque as componentes marítimas dos SCOT
devem considerar toda a banda marítima até à zona das 12 milhas. Em Charente-Maritime, só existe
atualmente o SCOT da Ilha de Ré que estabeleceu uma componente marítima, mas apenas até 1
milha.
A profissão
O CRC é sistematicamente consultado para todos os textos ou dispositivos ligados à conquicultura a
nível local e nacional. A nível europeu, as organizações de produtores franceses fazem parte da
AEPM (Associação europeia de produtores de moluscos). No entanto, o CRC Poitou-Charentes não foi
convidado para dar a sua opinião no âmbito do « Plano Dique » decidido depois do Xynthia nem no
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que diz respeito às medidas ou dispositivos particulares previstos em prevenção dos efeitos de
acontecimentos climáticos excecionais. No entanto, é associado e consultado no âmbito do conselho
de gestão do futuro PNM (Parque Natural Marinho do estuário do Gironde e das aberturas do
Charente) que deverá nascer no início de 2012 (ver mapa).
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Apresentação do perímetro do futuro Parque Natural Marinho do Estuário da Gironde e das Aberturas
do Charente (fonte, PNM).

Em matéria de gestão do espaço costeiro, o PNM pretende ser um órgão consultivo sob a forma de
um conselho de administração. O PNM não produz nenhuma regulamentação mas as outras
instruções criadas passarão por ele. O conselho de administração é um organismo consultivo junto
do Chefe de Distrito que toma as decisões. É composto por representantes locais do Estado,
coletividades territoriais, organizações representativas dos profissionais, associações ambientais e
organizações de usuários. A conquicultura será representada por 4 membros dos 57 que constituirão
o Conselho. O papel deste último será preparar e seguir o plano de gestão elaborado para 15 anos. O
PNM parece agir como uma Agência da água, mas no mar, com o mesmo objetivo de preservação do
recurso e de respeito dos equilíbrios biológicos, bem como um futuro balcão único para o conjunto
das abordagens da profissão.
Estudo de caso CREAA/IFREMER agosto de 2011 : Adaptabilidade das atividades conquilícolas às modificações do seu
meio ambiente : Cenários e soluções. (D. Mille. CREAA. O. Le Moine. IFREMER 2011).

O Conselho de administração tem também a possibilidade de desenvolver comités de gestão por
atividade, escolhendo um funcionamento mais territorial para gerir aspetos particulares como o que
pode ser a conquicultura em determinado sítio da bacia.
O CRC Poitou-Charentes tinha expressado uma preferência por um perímetro mais restrito (o
equivalente a um « parque das aberturas ») e o medo da sub-representação aquando da constituição
do PNM, submetido a inquérito público no momento da elaboração deste documento. A profissão,
no entanto, está ciente de que o PNM pode ser uma verdadeira oportunidade para o
desenvolvimento e a perpetuação de uma conquicultura sustentável, dependente da qualidade do
ambiente em que evolui. Exemplos mostram que o funcionamento de outros PNM, como o do Mar
de Iroise na Bretanha, é adequado para a profissão conquilícola desde 2007.
As coletividades
A região :
A região Poitou-Charentes não tem jurisdição reguladora em matéria de gestão dos riscos
relacionados com a conquicultura e a sua gestão. Intervém, porém, opcionalmente, com foco em
modos de ação relacionados com a antecipação dos problemas (por exemplo, através do
conhecimento e da consciencialização sobre a qualidade da água na agricultura, o acompanhamento
dos agricultores para uma gestão ambiental ou ainda, conter práticas pouco adequadas como a
produção de milho), em parcerias regionais (AGLIA) ou uma assistência indireta à profissão em
matéria de investigação (estações locais do IFREMER) e experimental (CREAA).
Favorece uma melhor compreensão da ligação terra e mar. De facto, a visão terrestre prevalece
geralmente pelo facto de que a maioria dos atores tem este ponto de vista e são portadores de
políticas públicas de planeamento e de urbanismo. No entanto, a integração terra e mar só pode ser
alcançada através da afirmação da dimensão marítima dos projetos.
Preocupada com a mudança climática e ansiosa por aplicar procedimentos adequados, a região
encomendou um estudo de análise e de diagnóstico ao gabinete TEC-conseil2. O objetivo era
identificar os desafios para o futuro da região. O estudo baseou-se em amplas consultas dos atores
do território, com o objectivo de ganhar relevância e precisão quanto aos modos de ação a
implementar no próximo século.
A Região também anima e coordena ações a favor do meio ambiente no âmbito do ORE. Criado por
iniciativa do Estado, do Conselho Regional e das associações de proteção ambiental, o ORE realiza
tarefas de interesse geral relacionadas com a informação dos públicos e o apoio à decisão em termos
de meio ambiente. No âmbito da temática prioritária que é a água, a animação de uma rede de
atores é feita através da Rede de Parceria dos Dados sobre a Água (http://www.eau-poitoucharentes.org). A região também está envolvida na restauração do meio ambiente, participando num
programa liderado pelo CREN (Conservatório Regional dos Espaços Naturais).
Finalmente, a Região e o Distrito fornecem um apoio estrutural às empresas conquilícolas,
completando as ajudas da União Europeia (FEP) sob a forma de medidas em matéria de
modernização das empresas.

2

TEC-Conseil. Région Poitou-Charentes. Étude prospective sur les impacts potentiels économiques et sociaux
des changements climatiques sur le territoire de Poitou-Charentes. Synthèse. 36 pages. Août 2009.
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No âmbito da proteção costeira, e de maneira excecional, a Região contribuiu financeiramente,
juntamente com o Conselho Geral, o Estado e os municípios, para a reabilitação dos diques de
pequenas vilas ameaçadas por uma nova elevação de cota.
O Distrito :
É muito ativo na proteção do litoral (3 mil milhões de €/ano de despesas no âmbito de obras de
proteção durante os dez anos anteriores a Xynthia). Após as obras de urgência que seguiram a
tempestade, o Distrito iniciou um programa importante de planeamento e de proteção. O Distrito
constatou a necessidade de tomar em conta os processos de decisão, por vezes complexos, em
matéria de procedimentos regulamentares, mas também os sistemas de atores, que é necessário
clarificar.
No que diz respeito à conquicultura, o Distrito deseja, há vários anos, que a temática dos portos que
recebem navios de grande porte seja debatida pela profissão conquilícola. De facto, o
desenvolvimento de um campo importante de cabos a norte da ilha de Oléron irá gerar um tráfico
intenso de navios, alguns de grande porte. A questão da sua ancoragem colocar-se-á visto que os
portos atuais não estão equipados ou são de dimensão muito reduzida.
O Distrito intervém também no âmbito da modernização das empresas, mas a sua ajuda é
condicionada ao apoio financeiro por parte da Região.

A dimensão local
O municípios :
Os municípios costeiros que acolhem explorações e instalações conquilícolas no seu território estão
preocupados com os desafios de gestão e de prevenção dos riscos litorais, diretamente ou no âmbito
de uma inter-municipalidade. A sua ação em direção da conquicultura é, inicialmente, uma ajuda à
atividade através do planeamento de infra-estruturas (calços de descarregamento, planeamento de
zonas de atividade, manutenção das estradas e proteção do litoral explorado, assim como dos
diques), a gestão dos portos que pertencem ao seu Distrito são muitas vezes concedidas, mas
também o financiamento de estudos. É da responsabilidade do municípios assegurar espaços
necessários para as atividades de produção. Olham por, através do PLU (Plano local de urbanismo),
respeitar os equilíbrios que a conquicultura precisa.
Os municípios também têm um papel essencial em matéria de qualidade da água, no que diz respeito
em particular à gestão do pluvial.
A situação de crise que seguiu a tempestade Xynthia foi a ocasião para os presidentes de câmara dos
municípios costeiros de estar em contacto com funcionários comissionados pelo Estado mas também
personalidades científicas ou profissionais das diferentes áreas envolvidas. Puderam assim fazer
evoluir os seus conhecimentos e formalizar as suas necessidades em matéria de gestão dos riscos. O
Estado levou em conta o nível local: cada presidente de câmara cujo município foi atingido, foi
convidado pelo Chefe do Distrito a avaliar a sua situação com o objetivo de os envolver nos
procedimentos de PAPI (Programa de ação de prevenção contra as inundações). Isto foi realizado no
âmbito da inter-municipalidade, tanto quanto possível. A vontade do Estado foi de criar um comité
de administração onde os municípios têm o seu lugar (exemplo do diagnóstico do estado dos diques
ao longo do Charente todos os 50 m associando os municípios do estuário do Charente e ao longo do
rio).
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Os municípios também estão envolvidos no PPRN (Plano de prevenção dos riscos naturais) em que as
probabilidades de inundação foram redefinidas. Então, Xynthia permitiu validar « de verdade » a cota
real a ser considerada. Alguns municípios costeiros têm trabalhado com o Distrito relativamente à
protecção das casas, mas também nas instalações conquilícolas em terra. Em termos de qualidade da
água que possa ter impacto nas zonas de cultivo conquilícolas exploradas, os municípios costeiros
não são desfavorecidos: muitas vezes têm como ferramentas as SAGE (Esquema de planeamento e
de gestão das águas), como as SAGE Seudre e Charente, a regulamentação europeia sobre as águas
balneares ou esquemas diretores das águas pluviais.
De um modo mais geral, os municípios insistem nos custos de funcionamento e não apenas nos de
investimento, que serão necessários para manter instalações e procedimentos em vigor. Após o
traumatismo que tem sido a tempestade Xynthia, municípios de cultura de ostras querem aproveitar
esta oportunidade para incentivar projetos sustentáveis em áreas de micro-territórios. Por exemplo,
em matéria conquilícola, podem incentivar ações tomadas para promover as retomas de
explorações, o agrupamento das empresas em zonas seguras, a escavação de pântanos salgados e a
manutenção dos canais e das obras de água ou ainda a re-naturalização de zonas habitadas
recentemente, mas que foram inundadas durante Xynthia.
Por outro lado, têm o desejo de incentivar a partilha de conhecimentos e de dados (ver a pesquisa de
20103). Esta partilha também deve ser feita a nível dos habitantes: podem disponibilizar para os
moradores informações que lhes dizem diretamente respeito, tal como o plano de nivelamento do
município. Da mesma forma, as experiências das pessoas precisam de ser compartilhadas e
armazenadas, melhorando assim a tomada em consideração dos riscos.
19
A inter-municipalidade :
Os SCOT que desenvolvem uma visão inter-municipal são um dos dispositivos chave da GIZC (Gestão
Integrada das Zonas Costeiras).
A abordagem dos territórios pela GIZC nasceu de uma recomendação europeia, e em seguida,
validada em comissão inter-ministerial do mar (CIMer) a 29 de abril de 2003. Das sete questões
globais identificadas pelo IFEN (Instituto Francês do Meio Ambiente) em 2002, há uma necessidade
da proteção sustentável do litoral perante as alterações climáticas. Esta abordagem é uma das
orientações da política francesa costeira. A GIZC visa melhorar a consideração das interações entre as
partes terrestres e costeiras do litoral. Neste sentido, inclui também a gestão e prevenção dos riscos
costeiros na medida em que dizem respeito às atividades de pesca e de culturas marinhas, assim
como da luta contra a erosão costeira.
Metodologicamente, a GIZC visa promover novas práticas de governança local a partir de uma
abordagem harmonizada das problemáticas costeiras. É parte de um quadro de ação cuja lógica de
funcionamento é de sair da realidade administrativa para tomar em consideração a realidade do
terreno. A GIZC pretende ser um processo dinâmico descentralizado de proteção e de
desenvolvimento dos sistemas e dos recursos costeiros que reúne os serviços descentralizados do
Estado, cientistas, coletividades e socio-profissionais. Surge como um novo modo de governança ou
como a capacidade de inventar um novo modo de governação. Notamos que em França, a intermunicipalidade é importante visto que 28 dos 49 projetos selecionados na costa francesa são
3

ANCORIM. Enquête des besoins des décideurs et des acteurs pour la gestion du littoral de Poitou-Charentes.
IAAT/CREAA. M. Etevenard et D. Mille. Juin 2010. 32 p.
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realizados por agrupamentos de municípios e 13 por municípios unicamente. Isto reflete o forte
envolvimento das coletividades locais.
Um dos principais motores da GIZC é a renovação das modalidades de financiamento: enquanto
antes a investigação e o planeamento dependiam da atribuição de um orçamento destinado a um
ator com base nas suas competências (laboratórios, coletividades, ...) passam cada vez mais por
respostas a concursos públicos (como os projetos GIZC em 2005). O resultado é a definição de um
projeto transversal, numa área estabelecida, num financiamento a prazo fixo. Este novo modo de
operação aproximou as esferas científicas e "planeadoras ou administradoras". São, portanto, as
políticas públicas, por concurso público, que constituem o vetor de uma nova governação, que é aliás
a da GIZC. Em troca, cada estrutura tem de aprender uma nova profissão com base na partilha de
conhecimentos e competências. Se o Estado mantém o papel de guardião das leis, também pode
trazer as suas numerosas competências e saber-fazer no seio da GIZC, liderada pelas coletividades. O
Estado continua muito presente porque em 75% dos casos em França, é parceiro do líder do projeto.
Por seu turno, os cientistas devem acrescentar ao seu papel de peritos o de atores do território.
Em Marennes-Oléron, a missão é assegurada por um sindicato misto em nome dos municípios
costeiros do continente como da ilha de Oléron. Permitiu juntar todos os atores à volta da mesma
mesa, construir uma concertação e assegurar, particularmente, a ligação entre cientistas e gestores a
propósito das questões de erosão e de planeamento sustentável do litoral.
O primeiro ano (2006) começou por uma apropriação da abordagem pelos atores costeiros, seguido
por um segundo ano de acompanhamento dos atores na construção de ferramentas metodológicas.
Foi também a oportunidade de recensear estudos científicos ligados com o território (SDAGE, SAGE,
ONF, teses científicas da Universidade de La Rochelle). A mesma abordagem foi realizada em matéria
de documentos regulamentares e de planificação em vigor. As ferramentas de gestão, de regulação e
de utilização dos espaços costeiros são particularmente privilegiadas e estão destinadas a integrarem
o SIG, que está a ser desenvolvido à data da redação deste documento.
Um inquérito mostrou que em Marennes-Oléron, o método de concertação é aprovado pela grande
maioria dos atores (87%). Das ferramentas utilizadas ou planeadas, a partilha de conhecimentos é
aclamada assim como o princípio de um comité de múltiplos parceiros, valendo de lugar de
concertação. A maioria dos atores está interessada nas trocas entre eles mas poucos (10%) pela
própria governação e envolvimento nas tomadas de decisão. No entanto, é importante salientar a
juventude deste tipo de organização e contar com uma tomada de consideração das possibilidades
de decisão que se fará com o tempo. Para funcionar, foram privilegiados :
- As ferramentas de partilha de conhecimentos
o O painel de instrumentos destinado a homogeneizar o nível de conhecimentos e a
tomada em consideração dos desafios do território. Este TdB tem vocação a integrarse numa abordagem de observação local.
o Uma BDD bibliográfica, acessível, a termo, através de um motor de pesquisa.
- Ferramentas de acompanhamento e de avaliação dos projetos à escala da região, definindo
particularmente indicadores de desenvolvimento sustentável. A proteção do litoral e das
suas atividades está em causa.
- O reforço da concertação à volta de um projeto de território.
O funcionamento baseia-se em duas instâncias de concertação :
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Um comité de acompanhamento transversal e de múltiplos parceiros que permite continuar
a abordagem GIZC.
Um comité de pilotagem alargado (90 parceiros)

O comité de acompanhamento integra representantes das coletividades territoriais, dos serviços do
Estado, dos organismos científicos, das câmaras consulares e do conselho de desenvolvimento à
volta dos eleitos do território. É responsável por trabalhar na metodologia dos projetos, cadernos de
encargos e avaliação dos projetos. Segundo os projetos, alarga o círculo dos intervenientes
desenvolvendo parceria com outras categorias de atores (outros socio-profissionais, peritos,
associações ou territórios vizinhos). Tem também por vocação o alargamento do seu público,
organizando fóruns GIZC. Finalmente, produz guias práticos, dossiers pedagógicos ou planos de
comunicação Web.
As dificuldades de funcionamento à escala da entidade “Pays” (Região) devem-se à necessidade de
conciliar atores com preocupações longínquas: Por exemplo, a erosão das dunas costeiras para
certos municípios e o assoreamento para certos portos.
Entre as realizações, o sindicato misto foi responsável de uma atividade de intercâmbios entre os
gestores e os cientistas e que se concretizou por uma semana de intercâmbios e colóquios em março
de 2008, baseada particularmente nos retornos de experiência do programa europeio LITEAU. A
alteração climática foi aliás tomada em consideração no âmbito de um workshop em Outubro de
2007 sob a forma de uma definição de indicadores.
O sindicato está a realizar em 2011 um projeto de cartografia SIG piloto sobre a erosão costeira que
tem como vocação servir de exemplo metodológico.
A área de intervenção em período de crise é no entanto limitada : no âmbito de um fenómeno
extremo como o da tempestade Xynthia, o sindicato misto de “Pays” não foi solicitado, no entanto os
municípios diretamente afetados estão no seu território.
A estrutura de Pays Marennes-Oléron continua em 2011 a elaboração do SCOT. De facto, já investido
num diagnóstico de território, o Pays encontrou no SCOT argumentos e elementos úteis para a
elaboração do GIZC.
Localmente, o SCOT foi iniciado pelas duas comunidades de municípios de Marennes e da ilha de
Oléron em 2001 e foi aprovado em dezembro de 2005. Baseou-se num diagnóstico de território
estabelecido particularmente após consulta da população para elaborar um projeto de planeamento
e de desenvolvimento sustentável. O SCOT é um documento vivo que deve integrar os novos
elementos que se impõem a todos. No entanto, a vertente marítima do SCOT não tendo sido tomada
em conta, os elementos da GIZC que dizem respeito a esta área serão privilegiados. Para a estrutura
de Pays Marennes-Oléron, tem valor de SMVM (esquema de valorização do mar). Esta iniciativa é
deixada pelo Estado (art. 235 da lei n°2005-157) às coletividades públicas para compensar o fracasso
relativo dos SMVM há mais de dez anos, por causa de uma centralização demasiada forte do
procedimento.
O SCOT toma em conta os riscos sobre a atividade conquilícola (preservação da qualidade da água
em particular) e das costas (erosão) :
- Degradação das águas costeiras (impacto dos caudais pluviais ou das sobrecargas hidráulicas
em caso de chuva importante e de descargas de produtos fitossanitários). A manutenção de
uma qualidade A das águas conquilícolas da bacia é tomada como prioritária : Qualquer
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degradação poderia pesar na manutenção da denominação geográfica protegida (IGP) o que
teria um impacto económico importante na atividade.
A submersão marinha nos pontos baixos da ilha de Oléron (degradação do papel
amortecedor dos pântanos costeiros por causa de uma má manutenção das estruturas de
alimentação em água). O mesmo se aplica para o recuo do traço de cota devido à erosão
marinha. Um workshop diz respeito à antecipação dos efeitos da alteração climática na
evolução da costa. Implica fortemente a Universidade de La Rochelle.

As orientações do SCOT impõem-se aos documentos de urbanismo que são os PLU e os mapas
municipais assim como operações de planeamento.
No final, podemos destacar que, apesar da extensão da abordagem e da implementação dos
projetos, os benefícios em termos de resolução de conflitos de uso são importantes. A GIZC impõe-se
mais como um princípio organizador do que um instrumento automático de uma melhor governação.
Oferece um quadro de análise das práticas da ação pública provenientes da reforma territorial.
A diversidade dos trabalhos no âmbito das GIZC conduz naturalmente a uma necessidade de
capitalização das experiências locais assim como de uma vontade em difundir as práticas a escalas
superiores (por exemplo, o projeto SIG litoral do Pays Marennes-Oléron). Esta convergência deve, no
entanto, respeitar uma lógica de variedade, que faz a riqueza destas abordagens territoriais.
O exemplo da iniciativa inédita de um presidente de câmara de um município do litoral de cultura de
ostras em criar, em setembro de 2011, uma Universidade Popular do Litoral em Charente-Maritime
vai neste sentido. Em reação aos acontecimentos dramáticos devidos à tempestade Xynthia e à
ausência de fórum de intercâmbio do conjunto das temáticas costeiras, o seu fim é de manter vivos
os saberes para anticipar os efeitos das alterações climáticas.
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Secção 4 - Resumo
O litoral da Charente-Maritime : uma atividade conquilícola muito presente ...
O espaço costeiro da Charente-Maritime é muito cobiçado por inúmeras atividades que são o
turismo, a conquicultura, a indústria e a reparação náutica, o recreio, a pesca e o transporte
marítimo. A conquicultura, devido à sua implantação histórica e à sua importância económica, ocupa
um lugar privilegiado. O sítio da Charente é a 1ª bacia de cultura de ostras em Europa com 30000 t
de produção, ou seja 22% da produção francesa e um dos mais importantes na cultura do mexilhão.
Mas uma atividade ameaçada …
Com muitos recursos (forte potencial de espaço, líder em matéria de colheita natural e de
comercialização, com quase metade da produção francesa enviada, riqueza potencial do ambiente e
dos territórios cujos pântanos salgados, abordagens comerciais pró-ativas baseadas em muitos
rótulos e denominações, ambiente científico e técnico importante) é no entanto ameaçada. Os riscos
que pesem sobre ela são, na sua maioria, bem identificados: são de ordem microbiológica, química,
associados com fitoplânctons tóxicos, água de lastro, mudanças em termos qualitativos ou (e)
quantitativos da água doce fornecida pelos rios, incluindo o Charente.
Estes perigos são mais frequentemente originados por práticas antrópicas e resultam do mau
reconhecimento da dimensão marítima dos desafios. A agricultura de tipo intensiva com elevado
consumo de água e produtos fitossanitários, é muitas vezes posta em causa, assim como os defeitos
de tratamento das águas residuais, pluviais ou de pecuária, mesmo que tendam a reduzir-se de
forma significativa, devido ao quadro regulamentar e legislativo.
A conquicultura e com ela, as outras atividades costeiras, sofreram tempestades ou fenómenos de
elevação de cota que causaram enormes prejuízos. Este foi o caso em 1999 (Martin) e em fevereiro
de 2010 com Xynthia. Os riscos acidentais são reais (ver os naufrágios do Prestige e do Érika), mas o
litoral tem sido poupado até agora.
Finalmente, a situação da pecuária de ostras está atualmente seriamente ameaçada pela virulência
de um vírus tipo herpes que, causando uma mortalidade muito elevada nas ostras jovens, coloca
também em risco o setor económico.
Uma abordagem dinâmica e espacial adaptada à medida dos impactos
Para medir o nível de riscos e considerar o seu potencial impacto económico, é necessário identificálos e observar a sua propagação no tempo e no espaço. Propomos um método baseado no uso do
modelo MARS 2-3 D (Model for Applications at a Regional Scale) desenvolvido pelo IFREMER. Permite
calcular a velocidade das correntes, os níveis de água, as diluições e as dispersões (água doce,
poluentes...) e o transporte de partículas. Juntamente com o mapeamento SIG, os níveis das
diferentes variáveis analisadas são, desta forma, integrados. Permite uma classificação e uma
compilação dos diferentes mapeamentos dos riscos estudados. Mapas de síntese dos riscos
acumulados são então estabelecidos. Os diferentes fenómenos climáticos graves e de contaminações
ou poluições graves foram postos à prova do modelo.
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Proposta de um cenário de apreciação dos riscos
Propomos um cenário que se destina a ser usado noutras situações: é a aplicação do modelo de
integração espácio-temporal das variáveis de ambiente para o estabelecimento de áreas de
vulnerabilidade. As condições de uso devem, no entanto, ser verificadas.
Para o ilustrar, um modelo de produção conquilícola em águas profundas em cabos destinados a
mitigar os efeitos potenciais dos riscos que ameaçam a conquicultura é apresentado. O uso deste
modelo serve para recolher uma parte dos elementos de um estudo de impacto regulamentar.
Provamos que a área recomendada, como resultado da análise, é uma área de menor efeito dos
riscos na qual a conquilicultura combina benefícios próprios para facilitar o seu desenvolvimento e
reduzir os riscos que pesem nas áreas ocupadas na zona intermareal através de uma melhor
distribuição espacial da biomassa.
Utilização no âmbito de outras situações
Este método de avaliação espacial dos riscos costeiros é "integrativo". Passa pela realização de vários
níveis de intervenção :
- A produção de dados multidimensionais representando no espaço (x, y), os dados calculados
no pico mais alto t de uma qualquer variável.
- A pesquisa do método mais apropriado de integração.
- A escolha do método de classificação.
- A pesquisa eventual de ponderação respondendo às necessidades dos atores. Assim, poderá
ser diferente em função da temática em questão e da qualificação dos riscos.
O acoplamento a uma representação SIG de outros elementos a tomar em consideração e
reconhecido de importância pelos atores locais (por exemplo, presença de habitações, de locais
industriais ou agrícolas) completa o método.
Perspetivas do projeto Ancorim no âmbito de Marennes-Oléron
A tomada em conta dos riscos em conquicultura é amplamente subestimada. Deve encontrar o seu
lugar ou através de estruturas existentes tais como as comunidades de municípios ou as
comunidades de regiões (componente costeira dos vários SCOT ou dispositivos de GIZC) ou no seio
de estruturas ou iniciativas de comunidades de atores locais. Também pode intervir no quadro legal :
Por exemplo, o dos SRAM ou esquemas regionais de desenvolvimento da aquicultura marinha
definidos pela lei de modernização da agricultura e das pescas do 27/07/2010.
A governância aplicada à prevenção e à gestão do risco em conquicultura
A gestão das culturas marinhas na bacia de Marennes-Oléron deve considerar em primeiro lugar os
desafios de território onde a presença de outras atividades obriga a pensar em termos de partilha de
espaço, em seguida, desafios ambientais (qualidade da água, legislação sanitária e acompanhamento
das ficotoxinas) e, finalmente, os enquadramentos regulamentares que são as condições de
atribuição pelo Estado de concessões no DPM (domínio público marítimo). Vários níveis de atores
intervêm para regulamentar a atividade e tomar em conta as ameaças que pesem sobre ela: É o
Estado, representado pela DDTM (Direção Distrital dos territórios e do Mar), as coletividades locais e
os municípios. Os danos causados pela tempestade Xynthia provocaram uma tomada de consciência
revelando a vulnerabilidade das atividades humanas no litoral. Motivaram assim a ativação ou a
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criação de diversos dispositivos para facilitar os intercâmbios e as tomadas de decisões entre as
partes interessadas da costa.
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