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Acerca deste folheto

A maior parte das pescarias em todo o mundo encontra-
se atualmente próximo ou acima dos limites de exploração 
sustentável. Paralelamente, o consumo global de peixe como 
alimento duplicou nas últimas décadas, com um correspondente 
crescimento da aquicultura, que se está a tornar cada vez mais 
importante no fornecimento de peixe e produtos do mar. 

Um dos desafios da expansão atual e do esperado aumento da 
aquicultura em águas interiores e marinhas é o acesso ao espaço 
e a sustentabilidade ambiental, particularmente em relação a 
áreas de conservação e processos de licenciamento associados. 
Isto é especialmente relevante para a Rede Natura 2000, uma 
rede de sítios criada para salvaguardar as espécies e habitats 
mais raros e ameaçados da Europa, em conformidade com 
duas diretivas da UE, a Diretiva Habitats e a Diretiva Aves, que 
representam as pedras angulares da política de biodiversidade 
da Europa.

O objetivo do documento de Orientação (apenas disponível 
em inglês) “Aquicultura e Natura 2000”, resumido neste 
folheto, é dar melhor a conhecer e facilitar a implementação 
da legislação da UE subjacente à rede Natura 2000 em relação 
às atividades ligadas à aquicultura, contribuindo para uma 
melhor compreensão dos objetivos de conservação dos sítios, 
e promovendo boas práticas que demonstrem de que modo 
as disposições de proteção podem ser compatíveis com o 
desenvolvimento sustentável da aquicultura.

Em toda a União Europeia existem centenas de centros 
de informação Europe Direct. Pode encontrar o endereço 
do centro mais próximo de si em:  
https://europa.eu/european-union/contact_pt

Telefone gratuito: 00 800 67 89 10 11 (algumas 
operadoras podem cobrar por estas chamadas).

Email via: https://europa.eu/european-union/contact_pt

Informação sobre a União Europeia em todas as línguas 
oficiais da UE está disponível no sítio web Europa em: 
https://europa.eu/european-union/index_pt

Pode descarregar ou encomendar publicações da UE 
gratuitas e pagas em:  
https://publications.europa.eu/pt/publications

Várias cópias ou publicações gratuitas podem ser 
obtidas contactando o Europe Direct ou o seu centro de 
informação local (ver https://europa.eu/european-union/
contact_pt).

O Portal de Dados Abertos da UE (http://data.europa.eu/
euodp/pt) dá acesso a conjuntos de dados da UE, que 
podem ser descarregados e usados gratuitamente, tanto 
para fins comerciais como não comerciais.
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•	 Sistemas de recirculação em aquicultura: são sistemas 
terrestres nos quais a água é reutilizada após ser sujeita a 
tratamento mecânico, químico e biológico. 
•	 Cultura em jaulas em lagos de água doce e rios: também 
proporciona possibilidades limitadas mas importantes para a 
aquicultura em água doce em certas massas de água.

Aquicultura integrada 
A aquicultura integrada inclui a policulura, a aquicultura 
multitrófica e a integração da aquicultura com outras atividades, 
como a agricultura, etc. A aquicultura integrada multitrófica 
inclui organismos de diferentes níveis tróficos (p. ex. peixes, 
moluscos, algas), usando os subprodutos de uns como recursos 
de outros. Estes sistemas podem ser usados para reciclar 
nutrientes desperdiçados por espécies de níveis tróficos 
superiores, usando-os para cultivar espécies de níveis mais 
baixos com valor comercial. Alguns países lançaram já projetos 
piloto de aquicultura integrada.

Aquicultura na UE

A aquicultura deve ser entendida como a exploração ou cultura 
de organismos aquáticos usando técnicas concebidas para 
aumentar, além das capacidades naturais do meio, a produção 
dos organismos em causa. Estes permanecem propriedade de 
uma pessoa singular ou coletiva durante toda a fase de criação 
ou cultura até, inclusive, à sua colheita. Pode ser caracterizada 
de várias formas, incluindo o organismo cultivado, o ambiente 
de cultura, a intensidade de produção e o tipo de sistema de 
produção usado. A compreensão destes fatores é fundamental 
na determinação das interações entre as operações de 
aquicultura e o ambiente.

A aquicultura na UE abrange três sub-setores principais, com 
histórias e características distintas: a cultura de moluscos (57% 
da produção total em 2009), a piscicultura de água doce (18%) 
e a piscicultura marinha (25%). A cultura de moluscos produz 
aproximadamente o mesmo volume que a piscicultura mas 
representa apenas cerca de 34% do valor total.

Aquicultura no mar e zonas costeiras
•	 Cultura de moluscos: baseada essencialmente em espécimes 
nascidos no meio natural e nutrientes por ele fornecidos, a 
cultura do mexilhão domina este setor na Europa. A cultura de 
ostra é também importante na UE. Outras espécies cultivadas em 
quantidade na UE incluem as amêijoas.
•	 Piscicultura em meio marinho: pode ser classificada de acordo 
com a localização da exploração, que pode ser instalada na zona 
costeira, ou em mar aberto. Nas zonas costeiras, os sistemas 
aquícolas podem ser instalados em lagoas costeiras ou em 
instalações terrestres como lagos e tanques. 

Aquicultura dulceaquícola
Podem distinguir-se diferentes sistemas de produção de peixe na 
UE com base na intensidade da atividade, no sistema usado para 
gerir os recursos aquáticos e nas espécies usadas. 
•	 Piscicultura em viveiros: é a atividade aquícola mais antiga na 
Europa, remontando à época medieval. 
•	 Sistemas abertos de cultivo: nos sistemas tradicionais, a água 
passa apenas uma vez pelo sistema de cultura sendo depois 
devolvida ao ambiente aquático. 
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As diretivas natureza da UE 

A Diretiva Habitats (92/43/CEE) baseia-se no reconhecimento 
de que, na União Europeia, os habitats naturais têm vindo a 
degradar-se continuamente e um número crescente de espécies 
selvagens, património da UE, se encontra gravemente ameaçado. 
A Diretiva pretende assegurar o seu restabelecimento ou 
manutenção num estado de conservação favorável, através da 
designação de Zonas Especiais de Conservação (ZEC) criando 
uma rede ecológica europeia coerente, a rede Natura 2000. 
Esta compreende também as Zonas de Proteção Especial (ZPE) 
designadas nos termos da Diretiva Aves (2009/147/CE) sobre a 
conservação das aves selvagens.

As duas Diretivas protegem cerca de 1.500 espécies raras e 
ameaçadas e cerca de 230 tipos de habitats (incluindo habitats 
marinhos e costeiros, de água doce, zonas húmidas etc.) de forma 
a manterem ou atingirem um estado de conservação favorável, 
especialmente através da designação e gestão de sítios da rede 
Natura 2000.

A rede Natura 2000 apoia o princípio do desenvolvimento 
sustentável. O seu objetivo não é proibir as atividades humanas, 
mas assegurar que estas são executadas de forma a permitir que 
se atinjam os objetivos de conservação definidos para o sítio 
Natura 2000 (em função das espécies e habitats de interesse 
comunitário presentes). Este princípio é sustentado pelo Artigo 
6º da Diretiva Habitats, que estabelece que, em cada sítio Natura 
2000, os Estados-Membros devem:
•	 tomar as medidas de conservação adequadas que satisfaçam 
as exigências ecológicas dos habitats e espécies presentes nos 
sítios (nº 1 do artigo 6º),
•	 evitar atividades capazes de perturbar significativamente 
essas espécies ou deteriorar os tipos de habitats ou habitats das 
espécies protegidas (nº2 do artigo 6º),
•	 seguir o procedimento previsto nos nº3 e 4 do artigo 6º 
aquando do planeamento de novos projetos suscetíveis de afetar 
um sítio Natura 2000.
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Diferentes sistemas de aquicultura podem exercer impactos 
diferentes e provocar distintos efeitos no ambiente natural, 
incluindo perda ou deterioração de habitat, perturbação e 
deslocação de espécies e alterações nas comunidades locais. 

Os impactos dos diferentes sistemas de aquicultura dependem 
de vários fatores, incluindo as características hidrográficas do 
local da exploração, o tipo de organismos cultivados e o método 
de produção, práticas de gestão, etc. Todos devem ser tidos em 
conta aquando da avaliação de riscos potenciais, assim como 
a sensibilidade ou vulnerabilidade do ecossistema a potenciais 
pressões da atividade aquícola. 

A tabela ilustra o tipo de questões a considerar aquando da 
avaliação de diferentes sistemas de aquicultura. Deve sublinhar-
se que estes impactos potenciais nem sempre ocorrem ou 
podem não ser relevantes para os objetivos de conservação de 
determinado sítio. É necessária uma abordagem caso a caso para 
identificar os impactos potenciais relevantes, que dependem das 
condições ambientais e de cultivo e das medidas de atenuação e 
práticas de gestão apropriadas que devem ser usadas para evitar 
ou minimizar tais efeitos. 

As orientações fornecem várias sugestões específicas de medidas 
de atenuação a adotar para os vários sistemas de aquicultura. 
Alguns exemplos são: 
•	 na cultura marinha em jaulas, o controlo e limitação 
da densidade do peixe pode reduzir possíveis impactos 
causados por resíduos orgânicos particulados; a melhoria 
da digestibilidade do alimento, e sistemas de redução do 
desperdício de alimento, também podem mitigar estes impactos;
•	 a localização apropriada das jangadas e long-lines 
de moluscos em zonas com boa circulação de água, e o 
dimensionamento adequado da exploração com modelos 
preditivos que permitam estimar a pegada de poluição bêntica 
podem minorar os principais efeitos potenciais destes sistemas;
•	 uma medida de atenuação potencial para os sistemas de 
tanques terrestres para espécies marinhas diz respeito à 
água residual, que, antes de ser descarregada no canal de 
comunicação entre o tanque e o mar, pode ser microfiltrada, 

decantada e purificada por um circuito de bacias de decantação 
para permitir a absorção de nutrientes pelas microalgas.

A maior parte das pressões e impactos potenciais da aquicultura 
pode ser prevenida ou minimizada pela correta implementação 
da legislação nacional e da UE. Além disso, os operadores 
aquícolas têm-se esforçado voluntariamente para usar boas 
práticas de gestão (p. ex. códigos de conduta, monitorização, 
certificação) e a aquicultura biológica é promovida pela UE. 

Tabela: Lista de pontos a considerar em diferentes sistemas de 
aquicultura.

Costeira e marinha Água doce

Potenciais impactos 
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Sedimentação X X X X X X X X

Alteração biogeo-
química da água X X X X X X X

Entrada de químicos X X X X X

Impacto da 
infraestrutura X X X X X X X

Perturbação X X X X X X X X X X

Controlo de 
predadores X X X X X X X X X

Reprodução cruzada X X X X

Transmissão de 
patógenos X X X X X X X X

Espécies exóticas* X X X X X X X X X

* a introdução de espécies exóticas para uso em aquicultura é regulada 
pelo Regulamento 708/2007

Impactos sobre a natureza e vida selvagem e medidas de atenuação
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A aquicultura pode, contudo, ter também um impacto positivo 
nos sítios Natura 2000, proporcionando benefícios e serviços 
ambientais e mantendo habitats adequados (p. ex. lagos) para 
espécies de interesse comunitário, tais como aves aquáticas.

Adoção de melhores práticas que contribuem para a 
conservação da biodiversidade:
•	 O Parque Natural de La Brenne, em França, possui quase 
4.000 lagos artificiais criados desde a Alta Idade Média. Nele 
são aplicadas medidas aqui-ambientais para recriar ou manter 
condições favoráveis para insetos, anfíbios, aves e peixes (criação 
de zonas de água livre, caniçais pouco profundos ou plantação 
de nenúfares, remoção de salgueiros, caniçais invasores, etc.), 
para manter corredores de vegetação, evitar a eutrofização, gerir 
espécies exóticas como o ratão-d’água, o rato-almiscarado e o 
lagostim (tiro, armadilhas, uso de filtros), etc.
•	 Uma prática comum em alguns lagos de peixe na Eslováquia, 
é impedir a remoção de vegetação aquática, criando manchas 
de Typha e Phragmites que servem de local de criação a garças 
(garça-vermelha, goraz, abetouro, garça-pequena) e colhereiros, 
águia-sapeira, mergulhão-de-faces-brancas, cagarraz (hoje em 
dia raros) e zarro-castanho.

•	 Na República Checa, o Lago Nesyt, que faz parte do sítio Natura 
2000 “Lednice-zámek” e que acolhe atividades de aquicultura, 
integrou a drenagem de verão como medida de gestão para criar 
condições ambientais favoráveis a plantas halófitas de substratos 
expostos de lagos e a algumas espécies ameaçadas de aves de 
zonas húmidas.

Apoio aos sistemas que prestam benefícios e serviços 
ambientais
•	 A cultura de moluscos pode prestar serviços ecossistémicos 
através da remoção de nutrientes inorgânicos de ecossistemas 
eutrofizados (bio-extração). O cultivo e colheita de mexilhão é 
usado como método de gestão da qualidade da água em áreas 
com entrada difusa de nutrientes, por ex. na Suécia.
•	 O cultivo de moluscos e algas pode também ser combinado 
com a piscicultura, num sistema integrado de aquicultura 
multitrófica, no qual moluscos e algas são colhidos para 
compensar o enriquecimento em nutrientes resultante do 
metabolismo do alimento dos peixes. Este sistema está em 
desenvolvimento na Noruega e no Mediterrâneo.
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Benefícios do planeamento estratégico

Uma abordagem estratégica aos objetivos das diferentes 
políticas setoriais permite que estas sejam examinadas de um 
modo integrado numa vasta área geográfica e a elaboração de 
um quadro de desenvolvimento regional que maximize situações 
vantajosas para todos e reduza os conflitos sempre que possível.

O planeamento setorial, o ordenamento e a avaliação ambiental 
estratégica a eles associada, desempenham um papel crucial 
fornecendo orientações e dados fiáveis para a localização de 
atividades aquícolas, oferecendo garantias aos investidores, 
evitando conflitos locais e criando sinergias entre as atividades e 
os objetivos de conservação. 

O desenvolvimento e aplicação do ordenamento do espaço 
marítimo, a par com a gestão costeira integrada pode, por 
exemplo, facilitar a afetação de locais adequados – com água 
de qualidade apropriada – para projetos aquícolas, protegendo 
simultaneamente áreas sensíveis do ponto de vista da 
biodiversidade e antecipando riscos de, entre outros, efeitos de 
alterações climáticas, inundações ou erosão costeira.

Plano finlandês de seleção de locais 
para aquicultura 
O plano de seleção de locais para aquicultura no Sudoeste 
da Finlândia e Satakunta é um exemplo de planeamento 
regional. Foi preparado por um grupo de trabalho regional 
de especialistas, com representantes da indústria aquícola, 
da administração do ambiente e das pescas, agências de 
planeamento regional e investigação. Foram identificadas 
áreas adequadas e as inadequadas foram excluídas. Uma 
ampla zona de segurança foi definida em torno de ilhas para 
aves em sítios Natura 2000, durante o período de nidificação, 
reduzindo potenciais impactos significativos sobre os valores 
naturais protegidos pelos sítios.
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O nº3 e o nº4 do Artigo 6º da Diretiva Habitats definem o 
procedimento a seguir aquando do planeamento de novos 
projetos suscetíveis de afetar um sítio Natura 2000. Este inclui 
três fases: avaliação preliminar, Avaliação Adequada (AA) e, 
em casos excecionais, derrogações. Cada fase define se será 
necessário um passo adicional no processo. 

A avaliação preliminar visa determinar se o plano ou projeto é ‘...
suscetível de afetar de forma significativamente negativa...’ o sítio 
Natura 2000, tornando necessária a Avaliação Adequada. Aplica-
se a planos ou projetos individualmente ou em combinação com 
outros planos ou projetos. Pode dar-se o caso de um projeto de 
aquicultura isolado não ter um impacto significativo mas, em 
combinação com outros (outras pisciculturas ou outros projetos) 
na área, dar origem a efeitos cumulativos significativos.

A Avaliação Adequada (AA) deve abordar os impactos 
potenciais de todos os aspetos do plano ou projeto sobre os 
objetivos de conservação do sítio Natura 2000, e abranger todas 
as fases do projeto aquícola, por exemplo: preparação do terreno, 
construção ou instalação de infraestruturas e equipamentos, 
atividades de operação e manutenção, desmantelamento, etc.. 
Todas as pressões potenciais das atividades planeadas, quer por 
sobreposição direta (p. ex. sedimentação do leito marinho) ou 
induzidas a maior escala (p. ex. enriquecimento em nutrientes), 
que possam ter impactos significativos nos objetivos de 
conservação do sítio devem ser identificadas e a sensibilidade 
e vulnerabilidade das espécies e habitats relevantes devem ser 
tidas em conta na avaliação do risco dos impactos significativos.

As medidas de atenuação são parte integrante das especificações 
de um plano ou projeto e devem ser consideradas durante a AA. 
No contexto da aquicultura, devem ser vistas como as soluções 
tecnicamente viáveis menos danosas para habitats e espécies e 
para a integridade global do sítio Natura 2000, sobretudo se não 
há localizações alternativas viáveis.

Uma vez avaliados os impactos potenciais do plano ou projeto, 
é necessário determinar se ele irá afetar de forma negativa a 
integridade do sítio Natura 2000, sozinho, ou em combinação 
com outros planos ou projetos. 

Este processo decisório assenta no princípio da precaução. A 
tónica deverá ser a demonstração objetiva, com base em provas 
fiáveis, de que não ocorrerão impactos negativos na integridade 
dos sítios Natura 2000. Assim, a falta de dados científicos ou 
informação acerca do risco potencial ou significância dos 
impactos não pode ser invocada como razão para levar adiante o 
plano ou projeto. 

A terceira fase do processo aplica-se quando não se consegue 
apurar a ausência de impactos negativos na integridade do sítio 
Natura 2000. O nº 4 do Artigo 6º da Diretiva Habitats define um 
conjunto de condições que têm de ser cumpridas para que a 
autoridade competente possa, excecionalmente, autorizar tal 
plano ou projeto. Estas condições são a ausência de soluções 
alternativas, presença de razões imperativas de reconhecido 
interesse público e a adoção das medidas de compensação 
necessárias. Estas constituem o “último recurso”, usado apenas 
quando foi decidido aprovar um plano ou projeto que pode ter 
um impacto negativo sobre a integridade do sítio.

Procedimento para projetos aquícolas em sítios Natura 2000
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AA de projetos aquícolas na ZEC e ZPE Porto de 
Castlemaine (Irlanda)

Na ZEC e ZPE Porto de Castlemaine teve lugar um processo 
completo de avaliação adequada para várias aquiculturas e 
projetos associados. Os objetivos de conservação específicos 
definidos para o sítio pela autoridade competente (Serviço de 
Parques Naturais e Vida Selvagem, NPWS) foram ponderados na 
AA:
•	 Para manter o estado de conservação favorável das seguintes 
espécies: lampreia-marinha, lampreia-de-rio, salmão, lontra, 
Petalophyllum ralfsii, mobelha-pequena, corvo-marinho, ganso-
de-faces-negras, piadeira, pato-real, arrábio, negrelho, negrola, 
ostraceiro, borrelho-grande-de-coleira, pilrito-das-praias, fuselo, 
perna-vermelha, perna-verde, rola-do-mar e gralha-de-bico-
vermelho.
•	 Para manter o estado de conservação favorável dos seguintes 
habitats: estuários, lodaçais e areias a descoberto na maré baixa, 
vegetação anual da zona intertidal, vegetação vivaz das costas 
de calhaus rolados, vegetação anual pioneira de Salicornia e 
outras de lodaçais e zonas arenosas, prados salgados atlânticos, 
prados salgados mediterrânicos, dunas móveis embrionárias, 
dunas móveis do cordão litoral com Ammophila arenaria, dunas 
fixas com vegetação herbácea (dunas cinzentas), dunas com 
Salix repens ssp. argentea (Salix arenariae) e depressões húmidas 
intradunais.
•	 Para restaurar o estado de conservação favorável de florestas 
aluviais com Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior.

Apresenta-se abaixo um exemplo, para agilizar o processo de 
avaliação adequada, de objetivos de conservação e metas para 
um habitat marinho do Anexo I da Diretiva Habitats.

Objetivo: manter o estado de conservação favorável dos lodaçais 
e areias a descoberto na maré baixa no Porto de Castlemaine, 
que é definido pela seguinte lista de características e metas:
•	 Meta 1: A área permanente de habitat é estável ou crescente, 
sujeita a processos naturais.
•	 Meta 2: A extensão da comunidade dominada por Zostera é 
conservada, sujeita a processos naturais.
•	 Meta 3: Os seguintes tipos de comunidades devem ser 
conservados em estado natural: Complexo de comunidades de 
lodaçais e areias finas intertidais; Complexo de areais finas ou 
lodosas com poliquetas; Areias intertidais com Nephtys cirrosa.

Exemplo de objetivos de conservação considerados na Avaliação Adequada



Leituras adicionais
Esta publicação é um sumário do Documento de Orientação 
da UE sobre “Aquicultura e Natura 2000” (disponível apenas em 
inglês). Pode encontrar o documento completo em:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm 

A Comissão Europeia publicou documentos de orientação para 
ajudar a compreensão e aplicação do procedimento de Avaliação 
Adequada: “Gestão dos sítios Natura 2000: As disposições do 
artigo 6º da Diretiva ‘Habitats’ 92/43/CEE”, “Avaliação de planos e 
projetos suscetíveis de afetar de forma significativa sítios Natura 
2000. Guia metodológico sobre as disposições dos nº 3 e 4 do 
artigo 6º da Diretiva ‘Habitats’ (92/43/CEE)”, “Documento de 
orientação sobre o nº 4 do artigo 6º da Diretiva ‘Habitats’ 92/43/
CEE”.  Encontram-se disponíveis no sítio web Natura 2000 da 
Comissão:   
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Visualizador Natura 2000: http://natura2000.eea.europa.eu/
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