TRABALHO RÁDIO ALTO MINHO
IMPACTO AMBIENTAL DO KARTÓDROMO DE VIANA DO CASTELO

Mais perto menos barulho
O kartódromo de Viana do Castelo, em Chafé é uma fonte de poluição sonora e
atmosférica há mais de 23 anos.

O kartódromo de Viana do Castelo está situado na freguesia de Chafé e é considerado
uma das melhores infraestruturas a nível mundial e o único complexo de Karting do
país que possui duas pistas.

Esta atividade, ligada aos karts, trouxe para a freguesia novas infraestruturas e maior
reconhecimento, de acordo com a população vizinha. Por outro lado, tornou-se uma
fonte de poluição sonora e atmosférica.
Desde a sua inauguração, a população apresenta queixa do ruído excessivo
provocado pelos motores dos karts. Ao longo dos anos, os proprietários foram
tomando algumas medidas para reduzir o descontentamento, como a construção de
uma barreira acústica alta junto às habitações e a redução do horário de
funcionamento, não existindo atualmente provas durante o período da noite.
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Depois de contactados por nós, alguns moradores próximos do kartódromo, disseram
já estar habituados ao ruído, e que não se sentem muito incomodados. Afirmam ainda
que a barreira acústica veio melhorar a situação, mas continua a ser incomodativo,
sobretudo nas habitações um pouco mais distantes e localizadas em zonas mais
altas. O ruído faz-se sentir mais durante o fim-de-semana, mas causa incómodo.
O Kartódromo de Viana possui uma frota de aluguer com karts a motor, alguns deles
para crianças a partir dos 4 anos de idade. Estes motores são uma fonte de poluição
atmosférica. Por isso, tentamos saber se estão a pensar fazer alguma alteração no
futuro aos karts, para que esta poluição atmosférica possa ser reduzida.
Para além do problema sonoro, constatamos que por trás da barreira acústica,
existem pneus velhos, metal, e outros tipos de lixo, tornando-se uma pequena lixeira.
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Na nossa investigação, descobrimos que a empresa ECOKART Portugal tenta
sensibilizar os portugueses em geral e os amantes dos desportos motorizados, em
particular, para as questões ambientais. O objetivo desta empresa é apostar em
kartings sem poluição/ desporto motorizado sem poluição, ou seja, diversão sem
poluição.

Entretanto, não nos foi possível obter informação sobre o kartódromo de Chafé,
porque se encontrava fechado encerrado, na data do contacto.
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