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Este projecto é um exemplo da utilização de subprodutos da pesca para ajudar uma empresa de
aquacultura a produzir a sua alimentação para
peixe a partir dos restos de peixe local.

A empresa de aquacultura, Salinas del Astur, que cria e comercializa robalos e douradas, viu uma oportunidade
comercial no peixe rejeitado e restos de peixe originados pelo leilão de peixe local. Até então, estes restos de peixe
não produziam valor acrescentado e eram puramente incinerados pela Câmara Municipal. Ao mesmo tempo, a compra de alimentos para peixe constituía uma despesa anual de 40 000 euros para a empresa.
Com a ajuda do Eixo 4, a empresa investiu em máquinas que lhe permitem produzir a sua própria alimentação para
peixe de alta qualidade a partir destes restos de peixe local. Com as novas máquinas e combinando os restos de peixe
com pão ralado (igualmente produzido pela empresa com os restos de pão recolhidos localmente), o projecto transformou os restos num recurso valioso e ao mesmo tempo produz efeitos positivos para o ambiente. A Salinas del
Astur produz actualmente 50% da alimentação para peixe consumida nas suas actividades de aquacultura. Além
disso, está em curso a pesquisa de novos métodos para melhorar a qualidade da alimentação para peixe através da
redução do seu teor de água (actualmente 80%). Na última fase, a empresa prevê aumentar progressivamente a produção de alimentação para peixe recolhendo igualmente as sobras de um leilão de peixe vizinho (Isla Cristina) e
outros tipos de restos de peixe ou de marisco da indústria de conservas local.
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Principais lições
>> Relação a temas FARNET: Diversificação; ambiente; subprodutos; inovação
>> Resultados: Iniciado apenas em Setembro de 2011, o projecto já criou um emprego e permitiu à empresa reduzir
de 50% os seus custos de alimentação para peixe (isto é, uma economia de 20 000 euros por ano). O projecto deu
assim uma nova utilização aos restos de peixe do leilão local como também a um certo volume de restos de pão
originados localmente. E, por último mas não menos importante, pôs a empresa em contacto com especialistas
de diferentes sectores e regiões de Espanha na sua procura de aperfeiçoamento das suas técnicas de produção. O
resultado será um conhecimento mais especializado para a área.
>> Transferabilidade: Este projecto é transferível a todas as áreas piscatórias com actividades de aquacultura e piscicultura e que produzem volumes suficientes de restos de peixe.
>> Comentário final: Esta iniciativa constitui um bom exemplo de uma actividade de diversificação que não só é
lucrativa como também fomenta práticas empresariais mais ecológicas.

Custo total e contribuição do FEP
Custo total do projecto: 31 176 euros
>> Eixo 4 do FEP: 7 014,60 euros
>> Co-financiamento nacional / regional: 7 014,60 euros
>> Financiamento privado correspondente: 17 146,80 euros

Informações sobre o projecto
Título: Alimentação para peixe a partir de restos de peixe
Duração: Actividades de Setembro de 2011 até à data.
Data do estudo de caso: Janeiro de 2011
Promotor do projecto
Salinas del Astur S.A.
Rafael Rodriguez
rafael.rodriguez@puntaumbria.es
+34 615 39 74 85
www.puntaumbria.es/opencms/opencms/puntaumbria/content/sali/index_xmlpage.html
Pormenores do FLAG		
Huelva, Spain
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