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Goals of a seagrass dissemination strategy:

• Create interest in seagrass ecosystems to non-

specialists

• Provide pertinent information about seagrass status and 

ecological role to scientists and policy makers

• Encourage involvement of citizens, governments and 

NGOs in preserving and restoring seagrass ecosystems

O que são as ervas marinhas?



Não são algas, as ervas marinhas têm caule, folhas, flores e frutos: 

são plantas angiospérmicas



Janssen, T., & Bremer, K. (2004). Botanical Journal of the Linnean Society, 146(4), 385-398.

Plantas que regressaram ao mar



25% increase

58% decrease

17%

Seagrass Trajectories Database
215 sites; 1130 observations

1879-2006

Waycott et al., 2009

Ervas marinhas em declínio global



Taxa de decréscimo global = 2 campos de futebol por
hora (desde 1980)



E então?

As ervas marinhas fazem bem às pessoas porque nos 

prestam importantes serviços

alimentos e matérias primas purificação da água, proteção 

costeira, regulação climática, 

turismo, educação, estética

criação de habitat, produção 

biomassa, captação nutrientes 
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Ecossistémicos



• Purificação da água 

- Remoção de nutrientes da água

Serviços prestados pelas ervas marinhas



Aumento da carga de 

nutrientes induz crescimento 

de macroalgas que 

ensombram ervas marinhas 

levando ao seu declínio
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Nutrientes



• Purificação da água 

- Oxigenação, redução de bactérias e microalgas com biotoxinas

Serviços prestados pelas ervas marinhas



Bolhas de oxigenio



• Sequestro de carbono (Carbono Azul)

Serviços prestados pelas ervas marinhas



CARBONO AZUL



Serviços prestados pela vegetação costeira

•Mitigação da acidificação do oceano

pH
pH

pH
pH

pH pH



• Função de proteção, maternidade e suporte biodiversidade

(também espécies comerciais)

Serviços prestados pelas ervas marinhas



Alimento/Maternidade/Abrigo



REASE
Rede de Educação Ambiental 

para os Serviços dos Ecossistemas 

http://rease.ccmar.ualg.pt/#home

http://rease.ccmar.ualg.pt/#home


Ações de Formação

7 ações, 82 professores de 20 escolas, 12 empresas marítimo-

turisticas



Incubadora de projectos

(AEJD)



Incubadora de projetos

Carbono Azul

7 conferencias em escolas, 10 saídas de campo; > 380 alunos



Publicação de livro 

para crianças

950 livros distribuídos, 20 apresentações em 

escolas, 4 saídas de campo, > 460 alunos



Exibições em Centros de Ciência Viva

CCViva do Algarve (Faro): 5765 visitantes

CCViva de Tavira: 1165 visitantes



Outras exibições: painéis
1 centro comercial; 2 feiras náuticas; 3 escolas



Nas pradarias de Zostera todos os cavalos são marinhos…
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Obrigado!


