
Sabia que … 

... a Ocean Alive realizou uma operação para salvar a pradaria marinha de Soltróia? 
 

No passado dia 9 de fevereiro, a Ocean Alive desenvolveu uma ação para salvar as 

pradarias marinhas no Estuário do Sado, na praia de Soltróia. A operação começou por 

volta das 8 horas da manhã, e consistiu na remoção de um cabo de 200 metros de um 

ancoradouro para embarcações, que estava a degradar uma pradaria de Cymodocea 

nodosa.  
 

O cabo, instalado há vários anos, acabou por entrar em contacto com uma pradaria 

marinha em fase de desenvolvimento, o que levou à sua remoção. A intervenção constou 

de 3 fases de mergulho. A primeira para remover cavalos-marinhos do cabo e proceder à 

sua contagem, bem como remover outros seres marinhos de maiores dimensões, a 

segunda para retirar o cabo para terra e, finalmente, a terceira para devolver os 

cavalos-marinhos ao seu meio, colocando-os na pradaria de onde foram retirados. 
 

 
 

Os profissionais vão agora fazer um mapeamento da pradaria marinha presente nesta 

zona do Estuário do Sado, e avaliar os potenciais danos causados pelo cabo. O restauro 

ativo da pradaria começa já no mês de março, com o apoio da Associação Viridia, um 

projeto da Ocean Alive em parceria com o CCMAR. 

A operação realizou-se conjuntamente com a Administração dos Portos de Setúbal e 

Sesimbra, a Reserva Natural do Estuário do Sado e a Capitania do Porto de Setúbal, e 

contou com a colaboração dos centros de investigação do CCMAR – Centro de Ciências do 

Mar na Universidade do Algarve, do ISPA – Instituto Superior de Psicologia Aplicada e do 

MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente da Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa, entre outras entidades, empresas e utilizadores locais. 
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