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Foi nos pedido pela professora de ciências realizar 

um trabalho sobre o que vimos numa visita de 

estudo à praia do Barril. Como seria muito 

aborrecido estarmos a falar sobre o que vimos, 

vamos-te apresentar o pai do António. O pai do 

António sabe tudo sobre o Barril e a Ria Formosa e 

vai explicar tudo a ti e ao seu filho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Introdução 

 

Olá, eu sou o António. Eu não sei 

nada sobre a Ria Formosa, o Barril, 

mat… Mas o meu pai sabe e ele vai-

nos ensinar tudo. Anda! 



 

 

 

 

 

 

 

 

    A Ria Formosa é um Parque Natural desde 1987 e 

estende-se desde Loulé (Anção) até Vila Real de Santo 

António (Manta Rota). É uma zona de sapal e canais 

protegidas da força do mar por um cordão dunar, ou 

ilhas, paralelo ao continente. 

   Esta zona é importante para inúmeras espécies, 

incluídos nós, e é muito sensível. Várias espécies 

nidificam cá e, entre elas, algumas estão ameaçadas. 

Também tem um grande interesse botânico, pois abriga 

inúmeras espécies com estatuto de protecção. A Ria 

Formosa tem interesse para o homem já que é uma área 

de alimentação e reprodução de peixes, moluscos e 

crustáceos com um elevado valor comercial. 

 

Pai, sabes me dizer o que é a 

Ria Formosa? 

Ria Formosa 



 

 

 

 

 

O Sapal é uma zona principalmente constituída por 

sedimentos finos que os rios trazem no Inverno. Esses 

sedimentos finos flutuam e, como o sapal é muito calmo, 

os sedimentos leves afundam e depositam-se. Ficam 

nessa coisa escura e pantanosa que se chama de lodo. No 

sapal existe um canal mais fundo,  

o canal principal, que transporta a  

água, e pequenas lagunas que tem  

água conforme a maré. 

    Existem três tipos de Sapal.  

O sapal baixo costuma ficar 

 submerso na maré alta e o sapal 

 alto fica a seco durante a mesma. Existem duas plantas 

que nos permitem distinguir o sapal alto: 

 O Salgado e a Salgadeira. 

E o que é isso de 

Sapal? 

Sapal 



 Estas plantas são das poucas que conseguem sobreviver 

na água salgada. Para isso desenvolveram um sistema em 

que expelem o sal pelas folhas. 

 

Salgado                                   Salgadeira 

O sapal medio, como o nome indica é o sapal intermedio, 

no meio. Pode-se identificar este nível através da 

Salicórnia (Espargo do mar). No sapal baixo vive a 

“Morraça” ou Spartina marítima que é a planta que o 

permite distinguir. Esta espécie tolera a submersão. 

    No sapal vivem crustáceos, bivalves, etc. Na maré cheia 

os peixes vêm alimentar-se. As aves também vêm 

alimentar-se, algumas delas são Graças e Flamingos. 

 

 



 

Sapal Baixo                        Canais a seco na maré baixa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Resumindo: 

-A Ria Formosa é um Parque Natural porque é um local 

importante para inúmeras espécies; 

- A Ria Formosa estende-se de Loulé a VRSA e é constituída 

por ilhas barreira, canais e sapal; 

- Existem 3 tipos de Sapal: Sapal Alto, Medio e Baixo; 

-O sapal é constituído por um canal principal, lagunas e outros 

canais; 

-O principal “ingrediente” do sapal é o lodo (sedimentos finos) 

-O salgado e a salgadeira vivem no sapal alto; 

-O Espargo do mar no sapal medio; 

- A Spartina marítima vive no sapal baixo. 



 

  

 

 

 

 

 

 

    As dunas  fazem parte do cordão dunar. O cordão 

dunar está disposto em ilhas e resulta da areia que o 

vento e as correntes marítimas trazem. Sem o cordão 

dunar não existia o sapal, porque o cordão protege as 

áreas que ficam “atrás” dele da força do mar.  

    Existem espécies que vivem nas dunas que, com as 

raízes, ajudam a areia a ficar estável. Exemplos destas 

plantas são: Cardo marítimo e o Tomelo das praias. É 

importante que não destruam estas ervas porque se não 

toda a duna fica em risco, o vento pode levá-la! 

    Essa planta que estás a ver ai chama-se Chorão das 

praias e é proveniente do Sul da África, é por isso uma 

espécie invasora. Esta espécie impede o desenvolvimento 

das outras porque cresce em “tapete” e ocupa grandes 

áreas. O Chorão das praias consegue desenvolver-se bem 

Porque é que existem ervas 

nas dunas? E o que é isso 

que está ai no chão? 

As Dunas 



neste ambiente porque consegue recolher a água e 

armazená-la nas suas folhas. 

 

 

 

   O Homem veio para esta zona porque era fácil 

encontrar alimento. Passaram por aqui inúmeras 

civilizações e desenvolveram actividades. O Homem tem 

alterado em muito a paisagem e os ecossistemas da Ria 

Formosa. Desde sempre que têm havido descargas de 

materiais que poluem todo este espaço. Felizmente o 

estatuto de área protegida e directivas internacionais 

obrigaram-nos a ter novos cuidados, um deles foi a 

criação de estações de tratamento de águas. A poluição 

afecta a microalgas e os bivalves, que filtram a água, 

pondo também em perigo a saúde humana. 

   Este espaço é importante para o homem e por isso 

devemos preserva-lo, evitando descargas e a destruição 

do espaço. 

 

 

 

 

       A Ria Formosa e o Homem 



 

 

 

 

Resumindo: 

- As dunas fazem parte do cordão dunar que 

protege o que fica “atrás” dele; 

-As plantas que ficam nas dunas ajudam a fixá-

las, por exemplo o Tomelo das praias; 

-O Chorão das praias é uma espécie invasora que 

prejudica as espécies originais; 

-A Ria é importante para o Homem porque lhe 

fornece alimento; 

-Devemos preservar a Ria Formosa e evitar a sua 

destruição e poluição; 
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