
 

 

 

 

 

 

 

O Parque Natural da Ria Formosa é uma área protegida. É 

constituído por labirintos de sapais, canais, zonas de vaza e 

ilhotes.  

A maior parte desta área é um sistema lagunar de grande 

importância ecológica reconhecida internacionalmente. As 

condições naturais e a situação geográfica tornam este parque 

um porto de abrigo para imensas espécies de aves. É também 

uma área de interesse botânico. 

 

 

 

 

 

 

A grande maioria da água que circula na Ria Formosa é salgada 

(proveniente do Oceano). A pequena quantidade de água doce 

provém do “regime torrencial” que temos no Algarve. O nosso 

clima é temperado, logo quando chove, chove muito num curto 

espaço de tempo. Como os declives são acentuados, a água 

escorre rapidamente pela laje, vai dar às ribeiras e depois à ria. 

Logo, temos um sistema lagunar de água salgada. As salinas 

ocupam grande parte da Ria Formosa. 

Este Parque foi criado em 1988. 

80% do sistema laguna fica a descoberto durante a maré baixa. 

A grande biodiversidade de fauna marítima permite que os 

humanos façam da atividade pesqueira a sua profissão. 

O Sapal é um ecossistema de grande importância ecológica que 

possui um papel importante no equilíbrio do ciclo da matéria 

orgânica. 

As argilas e os lodos juntamente com a matéria orgânica 

formam este “triângulo lodoso”. 

 

 

 

 

As zonas de sapal podem ser divididas em três áreas 

diferentes: 

 Sapal Alto- é uma zona mais elevada que 

não está sujeita a submersão, nem quando 

a maré está cheia; 

 Sapal Médio- é uma zona que se encontra 

submersa muitas vezes especialmente 

durante a época da maré alta; 

 Sapal Baixo- é uma zona que está submersa 

o dia todo independentemente de estar 

maré cheia ou vazia. 

Este ambiente como tem muito sal não é muito 

convidativo para as plantas, é um ambiente 

agressivo. 

 

 

Flora do Sapal: 

Erva do Mar- zona submersa; 

Morraça- sapal baixo; 

 

Espargo do Mar- sapal médio; 

 

Salgado- sapal alto; 

 

Salgadeira- sapal alto. 

Fauna do Sapal: 

Alfaiate- lagoas pouco profundas de água salobra 

ou salgada;                     

 Garça-Real- lagos de água salobra; 

Pernilongo- zonas de pouca profundidade: lagoas; 

Colhereiro- águas livres, pouco profundas; 

Garça branca pequena- lagos /pântanos; 

 Flamingo- lagos salgados. 

 

Com base no percurso efetuado ficámos a conhecer 

o sapal e as dunas, tal como a fauna e flora 

envolvente, permitindo ter uma perspetiva da 

realidade quanto à abrangência destes lugares. 

Deste modo, como é um ecossistema de grande 

importância ecológica, devemos cuidar dele para 

que estes lugares não se tornem apenas memórias 

do passado, mas sim, coisas do presente!  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola D. Manuel I - Tavira 

(Dunas e Sapal da Ria Formosa) 

Carolina Mangas, Iara Cruz, Paulo Conceição 

O sistema dunar pode ser dividido em zonas tal 

como o sapal. Perto da zona do mar, temos a zona 

de rebentação e logo depois a zona de praia “onde 

se estende a toalha”. Atrás dessa zona, inicia-se a 

duna embrionária que vai dar origem ao sistema 

dunar. O sapal é considerado uma duna 

secundária. 

Este sistema de dunas é muito dinâmico. Por isso, 

não devemos andar em cima das dunas (pisoteio) 

porque causamos a sua fácil mobilização. 

A duna primária apresenta um tipo de vegetação 

difícil de identificar que é o estorno. Esta espécie 

segura a areia quando soprada pelo vento.  

 

 

 

 

Flora das Dunas: 

Estorno- Dunas primárias; 

 

Cardo marítimo- Dunas mais desenvolvidas;  

 

 

Narciso das areias- Dunas mais desenvolvidas; 

 

Feno das areias- Dunas embrionárias. 

 

 

Fauna das Dunas: 

Pilrito-das-praias- praias arenosas e lagoas perto 

da costa;  

Andorinha-do-mar- costas arenosas; 

Borrelho-de-coleira-interrompida- terrenos com 

pouca vegetação; 

Gaivota-de-asa-escura- ao longo da costa ou em 

lagoas.  

 


