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Introdução 

Foi-nos proposta uma saída de campo ao Parque 

Natural da Ria Formosa na disciplina de Ciências 

Naturais, com o objectivo de sabermos o 

enquadramento geológico da zona e a fauna e flora do 

sapal e das dunas.  

Durante a visita guiada pudemos observar diferentes 

espécies de plantas que nos permitiam identificar as 

diferentes zonas do sapal ou das dunas, e observámos 

também alguns animais. 

 
Parque Natural da Ria Formosa 

A Ria Formosa é uma área protegida com estatuto de 

Parque Natural. A ria possui grande diversidade de 

aves, bem como de outras espécies. Esta estende-se por 

vários concelho - Loulé, Faro, Olhão, Tavira e Vila Real 

de Santo António e abrange uma área desde a zona do 

Ancão até à Manta Rota. A maior parte desta área 

corresponde ao sistema lagunar da ria formosa, um 

cordão de ilhas e penínsulas arenosas (com sistemas 

dunares) que se estende mais ou menos paralelamente 

à costa, protegendo uma laguna onde se desenvolve 

um labirinto de sapais, canais, zonas de vasa e ilhotes. 

 

Ao longo do Sapal 

O sapal é uma área baixa e extensa inundável segundo o 

ciclo de marés (6h/6h). O sapal é constituído por 3 zonas, 

o sapal alto, o sapal médio e o sapal baixo. Este possui um 

substrato lodoso, tendo uma capacidade de danificar 

alguns poluentes de reciclar alguns nutrientes. 

Enquadramento geológico 

No sapal existe essencialmente lodo e argilas.  

Nas dunas existe só areia no solo cmo plantas. 

É possível identificar as diferentes zonas do sapal através da 

sua flora, no sapal alto as plantas que o permitem 

reconhecer é a salgadeira e o salgado. 

Salgadeira Salgado 

O que nos permite 

identificar o sapal médio é 

a salicórnia. 

A partir da murraça e da 

erva-do-mar conseguimos 

identificar o sapal baixo 

Ao longo das Dunas 

O cordão dunar é um sistema de proteção das 

áreas adejcentes que se encontra disposto em 

alongadas penísulas e ilhas barreira arenosas 

separadas por barras que abrem caminho ao mar. 

A areia pode ser facilmente movida pelo vento e 

também e é por isso que não se deve andar nas 

dunas, porque a vegetaçao é muito sensivel e ao 

pisarmos causamos a fácil mobilizaçao pelo vento. 

Existe uma duna primária e uma secundária, o 

sapal é considerado a duna secundária. Na duna 

primária começa a aparecer um tipo de vegetação 

que não é muito fácil de identificar que é o estorno 

(ou a harmofilánaria). A harmofilánaria é um tipo 

de vegetaçao que segura a areia que está a ser 

soprado pelo vento e ela que fixa o substrato com 

as suas raízes e depois a areia que está ser 

mobilizada pelo vento e depois a areai que está a 

ser mobilizada pelo vento bate nas estruturas da 

planta e permite desenvolver mais pés da planta e 

começa a fixar a duna. 

Conclusão: 

Este trabalho ajudou-nos a expandir os nossos 

conhecimentos sobre a flora e a fauna do sapal e 

das dunas. Ao conhecermos estes, aprendemos a 

conseguir localizarmo-nos no espaço. Por exemplo 

certas plantas só se vêm no sapal, e se virmos 

alguma dessas plantas sabemos onde estamos, 

neste caso no sapal. 

O trabalho também nos ajudou a alargar os 

interesses sobre a disciplina de ciências naturais o 

que por sua vez nos motiva a estudar e a 

desenvolver melhor certas matérias desta disciplina. 

O que devemos fazer para os proteger? 

Uma maneira de os proteger é sensibilizar a 

população a não poluir as zonas protegidas por 

deitarem o lixo nos contentores apropriados. 

Outra maneira é organizar campanhas de recolha 

de lixo mantendo assim toda essa área limpa. 

Ainda outra maneira de ajudar a proteger as dunas 

e sapal é falar com a câmara ou com os 

responsáveis por essas zonas, para colocarem os 

sinais de interdição em destaque, para que todos os 

visitantes possam reparar bem neles e ficarem 

sensibilizados a respeitá-los. 


