
17/03/2017 

1 

Construção e destruição das 

ilhas barreira da Ria Formosa 

Ana Matias e Rita Carrasco 

Ilhas barreira 

Uma ilha barreira é uma ilha formada por uma faixa 
arenosa, estreita e comprida, que protege zonas 
continentais interiores. 
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Diversidade das Ilhas barreira 

A Ria Formosa 

- 5 ilhas e 2 penínsulas 

- Forma triangular 
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Ilhas barreira 

Tsunami 1755: 
Ilhas proporcionaram proteção às cidades costeiras 

Ambientes das ilhas 
Dunas 

Praias 

Sapais e rasos de 
maré 

Barras e canais 
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Ambientes das ilhas 
• Praias oceânicas e lagunares 

verão inverno 

Ambientes das ilhas 
• Dunas  
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Ambientes das ilhas  
• Barras de maré 

 
Ripples 
Processos naturais de “self-organization” 

Ambientes das ilhas 
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Ambientes das ilhas  

• Sapal e raso de maré 

Ambientes das ilhas  
• Sapais e rasos de maré 

 

Bivalves Zostera noltii Spartina maritima 
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Padrões fractais 
Um fractal é um objeto geométrico que pode ser dividido em partes, cada uma das 
quais semelhante ao objeto original 

Ambientes das ilhas   

Receita: 
 

• Areia (bués!!!!) 
• Ondas (mas não muitas…) 
• Correntes  
• Marés (q.b.) 
• Vento (ao gosto e o mais possível) 

Como se formam as ilhas 
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Como se formam: hipóteses 
OFFSHORE BAR HYPOTHESIS 

SUBMERGENCE HYPOTHESIS 

 
 
 
 
 
As ilhas barreira são jovens em termos geológicos. 
Formaram-se durante o Holocénico 
(4000-6000 anos) 
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Evolução de ilhas barreira 

Ilha da Culatra: 
>3000 m desde a década de 40 

1950 

1985 

1996 

Evolução de ilhas barreira 
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Dunas, podemos ajudar? 

Evolução de ilhas barreira 

Destruição das ilhas 
(1) Impacto de tempestades 

Ilha da Fuseta Praia de faro 
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Destruição das ilhas 

(2) Abertura natural de barras 

Destruição das ilhas 

(2) Abertura natural de barras 

Ilha da fuseta,  2010 
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Será que conseguimos 
prever os efeitos das 
tempestades? 

Destruição das ilhas 

Destruição das ilhas 

(3) Subida nível médio do mar 
+storm surge e/ou marés vivas 

Barril 2016 
IPCC AR5 , 2013 

Praia de Faro 1997 
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Destruição das ilhas 

(3) Subida nível médio do mar 
IPCC AR5 , 2013 

Destruição das ilhas 

(4) Ocupação Humana: impossibilidade de evolução natural 


