
Ao longo do percurso observam-se diferentes níveis de vegetação e espécies marinhas. 

É uma zona rica em marisco, peixe e moluscos. 

Ao longo da Ria Formosa há grande proteção da salicultura. 

A população da zona costeira não tem tido muito cuidado com a paisagem natural mas 

passou a existir um maior cuidado e proteção desde que se 

tornou um Parque Natural. 

Abordagem Geral do Sapal  

O Parque Natural da Ria Formosa está dividido em duas áreas 

geológicas. 

Existem as Ilhas Barreiras e a Zona do Sapal. 

A primeira zona observada foi o Sapal. 

Este encontra-se por detrás do cordão dunar.  

O Sapal divide-se em três áreas distintas: Sapal alto, médio e baixo. 

Durante a maré alta a única zona que se pode observar é o sapal alto.  

As outras áreas ficam submersas.  

Estas só são visíveis durante a maré baixa. 

Em cada área do sapal há espécies de fauna e flora diferentes. 

Observação da zona do Sapal e zona 

Dunar da Praia do Barril 

 A visita foi realizada durante o período de maré alta e por isso nem todas 
as áreas de sapal estavam visíveis, para serem observadas. 

Passeio no trilho do Barril  



A flora nesta zona não depende exclusivamente do tipo de solo, mas sim do nível 

de sapal. Há pouca variedade de plantas, mas estas têm características muito 

específicas. 

São plantas e árvores de médio porte. 

A vegetação é rasteira. 

Estas plantas absorvem o sal da água salgada e deitam-no fora através da  

transpiração das folhas. 

Flora 

No Sapal Alto existe: 

Salgadeira — Nome Comum 

Atriplex spp — Nome Cientifico 

 

Salgado — Nome Comum  

Limonastrium monopetalum — Nome Cientifico  

 

No Sapal Médio existe:   

Espargo-do-mar — Nome Comum  

Salicornia spp. — Nome Científico 

 

No Sapal Baixo existe:  

           Morraça — Nome Comum 

           Spartina marítima — Nome Científico 

 

            Na Zona Submersa existe:  

            Erva-do-Mar — Nome Comum 

            Zostera noltii — Nome Científico 

Espécies existentes no sapal 

Passeio no trilho do Barril  

Salgado 

Folhas da salgadeira.  

Consegue-se ver o sal que 

estas contém. 



Esta zona é sítio de paragem das aves que vêm do norte de África – migração 

primaveril. 

A maioria alimenta-se no sapal médio. 

Nesta zona há muita biodiversidade de alimentos para as aves. 

Há muitos peixes oceânicos que vêm desovar e crescer na ria. 

 Ex: A Dourada entra pela barra e vem desovar na ria. 

 Ex: O caranguejo habita no lodo. 

A ria é uma maternidade para algumas espécies. 

Neste tipo de duna as espécies predominantes são o estorno e o feno das areias. 

Estas plantas são muito importantes pois permitem a fixação das areias. 

São a primeira barreira para a areia formam montículos (princípio da formação da 

duna) 

Fauna 

Duna Primária 

A segunda zona observada foi a zona dunar. Esta fica a seguir ao sapal. 

Nesta zona a vegetação é muito diferente do sapal. 

É uma zona mais estável. 

Divide-se na Duna primária e na Duna Secundária. 

Abordagem Geral da zona Dunar 
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Duna Primária 



Trabalho realizado por: 
 -Carolina Sol nº6 
 -Gabriela Gonçalves nº11 
 -Maria Pires nº16 
 -Mariana Afonso nº18 

Zona dunar de areias mais consolidadas. 

 

Neste tipo de duna habitam as seguintes espécies: 

Cardo marítimo— Nome comum 

Eryngium marítima — Nome cientifico 

(planta que armazena água através das folhas rijas, 

que evitam a transpiração) 

 

Narciso das areias —Nome comum 

Pancratium maritimum — Nome cientifico 

 

Cordeirinhos da Praia — Nome comum 

Otanthus maritimus — Nome cientifico 

 

Tomelo das praias — Nome comum 

Helycrisum spp. — Nome cientifico 

Duna Secundária 

O cordão dunar é importante para preservar o sapal por causa da força das marés. 

Este pode ser facilmente destruído pelo vento, pelas marés e pela atividade  pedestre em nível grande. 

Tomelo das praias 

8ºC 


