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Exemplo das relações entre os serviços de um 

ecossistema dunar e o bem estar humano 
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Serviços dos ecossistemas costeiros 

 



Serviços prestados pela vegetação costeira 

• Purificação da água  

 - Remoção de nutrientes da água 



Serviços prestados pela vegetação costeira 

• Purificação da água  

 - Remoção de nutrientes da água: 80 Kg N m-2 ano-1 

Alexandre et al (em preparação) 
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Zostera noltei 



Aumento da carga de 

nutrientes induz crescimento 

de macroalgas que 

ensombram ervas marinhas 

levando ao seu declínio 
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Nutrientes 



Serviços prestados pela vegetação costeira 

• Purificação da água  

 - Oxigenação do ambiente e redução de agentes patogénicos 



Bolhas de oxigenio 

 



 



Serviços prestados pela vegetação costeira 

• Purificação da água  

 - Redução de partículas em suspensão, diminuição da turbidez 



Serviços prestados pela vegetação costeira 

• Purificação da água  

 - Redução de partículas em suspensão, diminuição da turbidez 



Serviços prestados pela vegetação costeira 

•Sequestro de carbono (Carbono Azul); 

regulação climática 



http://thebluecarboninitiative.org/blue-carbon/ 

Ecossistemas

Carbono Azul 



Serviços prestados pela vegetação costeira 

•Mitigação da acidificação do oceano 
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Serviços prestados pela vegetação costeira 

•Função de proteção, maternidade e suporte 

biodiversidade (também espécies comerciais) 
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Está-se bem!! 



 



Interações entre entre o capital natural, o capital 

socio-económico e o bem estar humano 

 Costanza et al. 2014 
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