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RESUMO
O litoral entre Espinho e Mira (Portugal), em geral
conhecido como costa de Aveiro, onde se localiza a laguna
costeira com o mesmo nome, é um exemplo paradigmático
de evolução interactiva entre o Homem e o Meio.
Quando o nível médio do mar atingiu a cota actual,
há uns 3000 a 5000 anos, esta costa correspondia a uma
grande baía aberta à agitação marítima atlântica, muito
energética. Até finais do 1º milénio a situação mantinhase mais ou menos a mesma, encontrando-se o meio em
estado quase prístino.
Em finais do 1º milénio, devido, em muito, ao
movimento da chamada “Reconquista Cristã” verificado
na Península Ibérica e que progrediu no sentido nortesul, registou-se uma concentração populacional de
cristãos a norte do Douro. Tal facto provocou grande
expansão da agricultura na região entre-Douro-e-Minho
(facilitada pelo Pequeno Óptimo Climático), o que
induziu grande ampliação do abastecimento sedimentar
com subsequente crescimento rápido de uma restinga
arenosa enraizada na zona de Espinho (a sul do estuário
do Douro). Devido à direcção de incidência da agitação
marítima dominante essa restinga foi crescendo para
SSW, convertendo, a pouco e pouco, a grande baía
referida numa laguna costeira.
A formação deste meio lagunar propiciou a

criação de novos ambientes. Surgiram, assim, novas
oportunidades que permitiram suprir necessidades
básicas e secundárias (pescas, salinas, portos, agricultura
e incremento do comércio marítimo).
Com a migração, para sul, da barra da laguna, esta
começou a perder eficácia hidráulica. Por volta de 1757 a
barra estava na sua posição mais meridional de sempre.
Os navios, para utilizarem o porto de Aveiro, tinham
que seguir um trajecto longo, difícil e perigoso, o que
provocou o quase abandono deste porto. A região tornouse insalubre e a exploração de sal foi muito reduzida.
Após algumas tentativas goradas, iniciou-se em 1802 a
abertura artificial de nova barra no local onde hoje se
encontra, frente a Aveiro, o que propiciou a recuperação
económica e social da região.
Ao longo dos últimos séculos o nível de antropização
do meio lagunar foi-se progressivamente ampliando
(pescas, dragagens, agricultura, pecuária, indústria,
expansão urbana, desenvolvimentos turísticos, etc.). Em
Estarreja, na margem interna da laguna, instalou-se na
década de 30 do século passado, mas sobretudo depois
do fim da 2ª Guerra Mundial, um dos mais importantes
pólos da indústria química portuguesa, com os impactes
inerentes.
A laguna de Aveiro encontra-se hoje fortemente
antropizada, com intervenções de tipos e intensidades
diversificadas. Nas suas margens, a paisagem é dominada
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pela geometria do património edificado e pelo contraste
das estruturas rodoviárias (pontes, etc.), sobressaindo,
nalgumas zonas, as chaminés da indústria química
e cerâmica. Na laguna, as estruturas de engenharia
portuária e as dragagens alteraram radicalmente os
padrões hidrodinâmicos, além de que o substrato
sedimentar vai arquivando os registos das diferenciadas
actividades antrópicas (entre muitos outros, agroquímicos
e contaminação da indústria química).
Na zona da barreira arenosa os molhes do porto de
Aveiro induziram, como é normal, grande acumulação
sedimentar a barlamar e fortíssima erosão a sotamar. Para
obviar a tal situação foram construídas grandes obras de
protecção costeira no sector a sul da Barra tendo toda a
zona evoluído para um litoral fortemente antropizado,
em que a linha de costa é, com frequência, materializada
pelas estruturas de engenharia costeira.
Palavras-Chave: Interacções Homem – Meio;
Evolução Costeira; Laguna de Aveiro; impactes
antrópicos
ABSTRACT
The littoral between Espinho and Mira (Portugal),
generally known as the coast of Aveiro, where the coastal
lagoon of the same name is located, is a paradigmatic
example of interactive evolution between Man and
Environment.
When the average sea level reached the current
quota, about 3000 years ago, this coast corresponded
to a large bay open to the very energetic Atlantic sea
waves. Up till the end of the 1st millennium the situation
remained more or less the same, with the environment in
an almost pristine condition.
At the end of the 1st millennium, mainly due to the
movement of the “Christian Reconquista” observed in the
Iberian Peninsula and that progressed from north to south,
there was a concentration of Christians in the north of the
Douro River. This led to a great expansion of agriculture
in the region between Douro and Minho (facilitated
by the Little Climate Optimum), which led to a major
expansion of sediment supply and the subsequent rapid
growth of a sandy area near Espinho (south of the Douro
estuary). Due to the incidence direction of the dominant
sea waves that sandy area grew towards SSW, converting

the large bay, little by little, into a coastal lagoon.
The formation of this lagoon zone led to the creation
of new environments. Therefore, new opportunities
emerged allowing to meet basic and secondary needs
(fishing, salt mining, ports, agriculture and maritime
trade growth).
With the migration, towards south, of the lagoon bar,
it began losing hydraulic efficiency. Around 1757, the bar
was in its most southerly position ever. To use the port of
Aveiro, ships had to follow a long, difficult and dangerous
route, leading to the virtual abandonment of this port.
The region became insalubrious and the exploration of
salt was quite scarce. After some unsuccessful attempts, in
1802 began the artificial opening of a new bar at the place
where it is currently located, in front of Aveiro, which
allowed the economic and social recovery of the region.
Over the past centuries, the level of human
disturbance of the lagoon environment has been gradually
increasing (fishing, dredging, agriculture, livestock,
industry, urban expansion, tourism development, etc..).
In Estarreja, at the inner edge of the lagoon, it was settled,
in the 1930s, but especially after the end of World War
II, one of the most important centers of the Portuguese
chemical industry, with its inherent impacts.
The lagoon of Aveiro is now heavily impacted,
with interventions of diverse types and intensities. On
its banks, the landscape is dominated by the geometry of
buildings and by the contrast of road structures (bridges,
etc..), and the chimneys of the chemical industry and
ceramics. At the lagoon, harbour structures and dredging
radically changed the hydrodynamic standards. Besides,
the sedimentary substrate is preserving the records
of different human activities (among many others,
agrochemical and chemical contamination).
In the area of the sandy barrier, the jetties of the
port of Aveiro led, as usual, to a large accumulation of
sediments and simultaneously to very strong erosion.
To remedy the situation great coastal protection works
were undertaken in the area south of the bar, having
the whole area evolved into a strong anthropic coast
where the coastline is often materialized through coastal
engineering structures.
Keywords: Human-Environment Interaction;
Coastal Evolution; Lagoon of Aveiro; anthropogenic
impacts.
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1. INTRODUÇÃO
1.1. Caracterização sumária
A laguna de Aveiro, impropriamente designada
por Ria de Aveiro (pois que rias são vales fluviais
inundados, cujo paradigma são as rias galegas),
localiza-se no NW de Portugal, entre a cidade de
Coimbra e do Porto, mais propriamente entre Espinho
e Mira. Desenvolve-se, grosso modo, no sentido NNESSW (paralelamente ao actual litoral oceânico).
Actualmente apresenta comprimento de cerca de 40
km, aproximadamente entre as latitudes 40º52’N e
40º31’N, tendo largura máxima, no sector central, de
cerca de 8 km (Figura 1). Está separada do mar por
um cordão arenoso de largura variável, com máxima
de quase 2,5 km e mínima inferior a 200 m.
A “Ria de Aveiro” corresponde a um estuário
meso-mareal (Davies 1964), sendo a amplitude da
maré de 3,2 m em maré de sizígia e 0,6 m em marés
mortas (Dias et al. 2000). A circulação no interior da
lagoa é dominada pela maré.
O sistema lagunar ocupa área da ordem dos 110
2
km . Nas marés cheias a área submersa varia entre 83
km 2 em maré viva e 66 km 2 em maré morta (Dias et al.
1999). A laguna distribui-se por quatro braços (canais)
principais: S. Jacinto, Mira, Espinheiro e Ílhavo.
Apresenta topografia complexa caracterizada por
grandes depósitos aluvionares recentes que formam,
por vezes, ilhas e ilhotas, das quais se destacam, pela
área que ocupam, as de Testada e de Monte Farinha. A
profundidade média é de cerca de um metro podendo
atingir os 4 m nos canais de navegação e os 8 m nas
zonas dragadas das áreas portuárias (Borrego et al.,
1994).
O sistema hidrográfico da “Ria de Aveiro” é
dominado pelo rio Vouga (comprimento: 148 km;
bacia hidrográfica: 3 635 km 2 ) que debita para a
laguna um fluxo médio anual de 25 m3.s-1 (Borrego et
al. 1994). O Vouga, juntamente com outros pequenos
rios, como o Antuã, o Caster, o Levira, o Boco e o
Fontão, introduzem no sistema lagunar um caudal
total de água doce estimado em 40 m 3.s-1 (Vicente
1985) .
As trocas hídricas com o oceano processam-se
através de uma barra artificial (a Barra de Aveiro),
cujo canal tem cerca de 1,3 km de comprimento e 350
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m de largura e 20 m de profundidade. O prisma de
maré na embocadura é, em condições de maré viva
máxima, de 136,7x106 m 3 e de 34,9x106 m 3 em maré
morta mínima (Dias et al. 2000).
A região onde se instalou a laguna de Aveiro é
caracterizada, na parte periférica do lado de terra, pela
presença de rochas ígneas e metamórficas de idade
proterozóica a paleozóica pertencentes ao Maciço
Antigo, e por rochas sedimentares mais recentes que
fazem parte da Orla Meso-Cenozóica. A separação
entre estas duas grandes unidades é estabelecida
por uma estrutura tectónica de primeira ordem no
contexto peninsular: a faixa de cisalhamento PortoTomar - Ferreira do Alentejo (Ribeiro et al. 1979).
A zona sobre a qual se desenvolveu a laguna (no
passado e no presente) é caracterizada pela presença de
sedimentos não consolidados, de idade pleistocénica e
holocénica.
Actualmente, parte significativa da laguna está
ocupada por salinas (embora apenas meia dúzia
esteja ainda em laboração), instalações portuárias e
industriais, pisciculturas (com frequência aproveitando
antigas salinas), estradas, pontes e aterros, etc., que
são responsáveis por modificações profundas na sua
morfologia natural.
1.2. Trabalhos anteriores
A laguna de Aveiro, na generalidade ou na
especificidade, tem vindo a ser objecto de estudo pelo
menos desde o século XVIII. Todavia, os trabalhos
que efectuam uma análise integrada da evolução
espacial e socioeconómica surgem apenas no início do
século XX.
O primeiro trabalho a chamar a atenção, de forma
coerente, para as grandes modificações verificadas na
configuração da zona costeira ocupada pela laguna
de Aveiro foi o de Lucci (1918). Com base numa
criteriosa análise geológica e geomorfológica, o autor
deduziu, de forma notável, como se teria processado a
evolução costeira da região: a grande baía amplamente
exposta aos processos oceânicos foi progressivamente
sendo confinada pelo crescimento de uma restinga
arenosa que acabou por definir o corpo lagunar.
Embora socorrendo-se de algumas informações de
cariz histórico, a consubstanciação historiográfica
acaba por apresentar debilidades evidentes.
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Figura 1 – Mapa de localização (modificado de Bastos 2009)
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A tese de doutoramento de Girão (1922), na
parte referente à evolução costeira, aproveitando o
trabalho e as ideias de Lucci (1918), complementou-as
significativamente e imprimiu-lhes maior coerência e
substância, tanto na análise geológica e geomorfológica,
como na consubstanciação por dados arqueológicos
e por documentação histórica escrita e cartográfica.
Entre outros aspectos interessantes, não escapou a este
investigador a relevância do condicionamento tectónico,
designadamente em partes do traçado dos rios Vouga e
Caima, bem como a importância da cartografia geológica
cuidada como forma de deduzir a configuração paleogeográfica regional (Figura 2).
O tema foi retomado no ano seguinte por Souto
(1923), que complementou e pormenorizou, com novos
dados, o quadro anteriormente esboçado por Lucci (1918)
e por Girão (1922).
Muitos são os trabalhos que, desde então, foram
produzidos. Porém, retomando o cenário inicialmente
traçado pelos autores pioneiros aludidos, apenas o
aprofundam e pormenorizam localmente (e.g.: Neves
1935; Girão 1941; Martins 1947), ou dele se servem para
enquadrar trabalhos específicos de outra índole (e.g.:
Cunha 1930; Abecasis 1955; Oliveira et al. 1982). Por
outro lado, os muitos trabalhos de cariz historiográfico
entretanto produzidos (Mattoso et al. 1989; Silva 1991;
Amorim 1997) tendem a ignorar a evolução secular do
meio físico.
Neste contexto, ressalta, já no século XXI, o
trabalho de Bastos (2006) que, embora tendo sempre
subjacente o cenário de evolução física traçado pelos
referidos autores do início do século XX, consegue, com
base em aturada pesquisa histórica, traçar em pormenor o
possível contorno do litoral pré-lagunar da Idade Média.
1.3. Objectivos
Do que se referiu conclui-se que o vasto número
de trabalhos existentes que, de uma ou de outra forma,
incidem na laguna de Aveiro, o fazem de forma parcelar,
ressaltando, entre outros, os aspectos geomorfológicos, ou
económicos, ou de dinâmica costeira, ou historiográficos,
ou portuários, ou ecológicos. Por outro lado, se alguns
desses trabalhos abordam o sistema com base na análise
diacrónica, baseando-se essencialmente em dados
geológico-geomorfológicos, mas tentando socorrer-se,
simultaneamente, de informações de índole arqueológica,

EM

Z ONAS C OSTEIRAS :

O

C ASO

DE

A VEIRO , P ORTUGAL

económica e historiográfica (sendo de relevar, neste tipo
de análise, a produção dos autores do primeiro quartel
do século XX), a esmagadora maioria dos artigos
produzidos até à actualidade apresenta resultados de
análises sincrónicas focalizadas em aspectos específicos
(e.g.: portos, pescas, salinicultura, poluição, ecologia,
conservação ambiental, turismo, etc.).
Neste contexto, afigurou-se relevante ensaiar
um trabalho de síntese, baseado nos conhecimentos
existentes sobre a evolução ambiental e sócio-económica
da laguna de Aveiro, tentando integrá-los de forma
consequente. Procurou-se, assim, através de raciocínios
lógico-dedutivos, perceber como e porquê esta zona
costeira começou a evoluir rapidamente, qual a influência
das actividades antrópicas nessa evolução, quais foram
os factores de atractividade que esse ambiente em
transformação apresentou para suscitar a densificação da
ocupação humana, como é que a exploração dos recursos
naturais provocou modificações no próprio meio e como
é que as sociedades locais reagiram a essas transmutações.
Por outras palavras, tentou-se perceber como e porquê se
desenvolveu no sistema um processo de retro-alimentação
(feed-back), em que os valores ambientais foram
intensivamente explorados pelo Homem, exploração
essa que modificou as características ambientais, as quais
tiveram como consequência a adopção de novas forma
de exploração do ambiente, as quais induziram novas
alterações no meio. Define-se, assim, uma sequência
interminável, ou que apenas terminará, porventura, com
a total artificialização do sistema, isto é, com o absoluto
domínio do Homem sobre o Meio com total perda dos
valores ambientais naturais.
Fundamentalmente, tentam-se perceber as
interacções Homem-Meio na laguna de Aveiro, questão
de ónus e de bónus, deduzindo quais os factores que se
traduziram, efectivamente, em bónus, e quais os ónus
que, por isso, a sociedade teve que suportar.
2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA
2.1. A Baía de Aveiro
2.1.1. Até finais da dominação muçulmana
Quando o nível médio do mar atingiu
aproximadamente a cota actual, há uns 3000 a 5000
anos (e.g., Dias 1985), a costa entre Espinho e o Cabo
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Mondego correspondia a uma grande baía, que neste
trabalho será designada por “Grande Baía de Aveiro”,
amplamente aberta à agitação marítima atlântica, muito
energética. Com efeito, a rápida elevação do nível de
base tinha tido como consequência a inundação dos
vales fluviais, transformando-os em corpos estuarinos,
e o alagamento das zonas costeiras mais baixas. Tal
como sugerido por Lucci (1918), Girão (1922) e Souto
(1923), o possível contorno da linha de costa da altura
pode ser deduzido, na região, pelo actual contacto entre
as acumulações sedimentares modernas (pleistocénicas
e holocénicas) e as formações mais antigas, de idade
mesozóica (Figuras 2 e 3). O litoral seria, então, muito
recortado e predominantemente rochoso pois que,
estando os estuários em desequilíbrio com o novo nível
de base, eram essencialmente receptores sedimentares,
sendo pequena a quantidade de sedimentos grosseiros
que exportavam para o litoral oceânico. Na grande baía
de Aveiro atrás aludida definia-se na altura profundo
golfo (talvez com algumas semelhanças com as rias
galegas) onde desaguava o rio Vouga. Nestas condições,
este rio não podia fornecer sedimentos suficientes para
propiciar grandes acumulações no litoral, isto é, para
que pudessem constituir-se praias tendentes a rectificar
a linha de costa coeva. Mais a norte, fora da área onde
se viria a constituir a laguna, os estuários do grande rio
Douro e dos outros rios do Minho, que viriam, mais
tarde, a constituir-se como abastecedores sedimentares
essenciais para a constituição e crescimento da
restinga que acabou por separar o espaço lagunar do
ambiente oceânico, encontravam-se, também, ainda
em desequilíbrio, não sendo contribuintes de grande
relevância para a deriva litoral. (Figura 3)
Com a histerese da sedimentação estuarina
(tempo que o estuário demora a entrar em equilíbrio
com o novo nível base) correspondente a este novo
nível de base, cuja duração foi variável de estuário
para estuário, dependendo da profundidade do vale
em que o mesmo estava instalado e da quantidade de
sedimentos que aí afluíam (provenientes das respectivas
bacias
hidrográficas),
foi-se
progressivamente
atingindo o equilíbrio. Assim, após esta fase, que em
vários casos se teria prolongado até finais do primeiro
milénio, caracterizada pelo assoreamento estuarino,
começaram os aludidos estuários a debitar para o
litoral quantidades grandes de sedimentos grosseiros, os

quais, pouco a pouco, transportados em deriva litoral,
foram progressivamente modificando a configuração
dos trechos costeiros a sotamar. Reforçou-se, então, a
tendência para rectificação do litoral, com progressiva
erosão das partes salientes (cabos e afloramentos
rochosos), e preenchimento das partes reentrantes (baías
e enseadas).
Os vestígios arqueológicos e alguma documentação
escrita revelam que as zonas marginais da grande baía
de Aveiro foram, desde início, exploradas pelo Homem.
Desde a pré-história que ocupações várias se sucederam
no entorno deste acidente geomorfológico. São de relevar
os “Itinerarium Antonini” (e.g.: Parthey & Pinder 1848;
Centeno, 1983), espécie de descrição da rede viária
tardi-romana, presumivelmente do início do século III,
em que se indica que o caminho entre Bracara Augusta
(Braga) e Olissipo (Lisboa) contornava a grande baía
aludida.
Contudo, até finais da Alta Idade Média, as
consequências da exploração dos recursos naturais
decorrentes da existência desta extensa zona costeira
foram praticamente irrelevantes. Assim, até quase finais
do primeiro milénio, a componente ambiental evoluiu
principalmente devido a factores naturais, de onde
avultam os de ordem climática. Pode dizer-se que, até
à dominação da região pelos muçulmanos, os níveis de
antropização eram muito reduzidos.
2.1.2. O Condado Portucalense
Em 711 toda a Península Ibérica foi conquistada
por muçulmanos, com excepção de pequena zona
montanhosa das Astúrias, no Norte da Península,
onde os Visigodos cristãos se acantonaram e resistiram,
passando rapidamente ao ataque num movimento
que historiograficamente se designa por “Reconquista
Cristã” (e.g.: Marques 1982). Esta Reconquista, iniciada
em 722, prolongou-se por 8 séculos, terminando apenas
em 1492 (Figura 4) com a conquista do Reino de
Granada, no sul da Península (e.g.: Férnandez 2005).
No final do 1º Milénio, na fachada atlântica da
Península, a fronteira estava estabilizada no rio Douro.
Porém, a região a sul, onde se situava a Grande Baía de
Aveiro, era zona de conflito mais ou menos permanente,
sendo frequentes os avanços e recuos dos beligerantes.
Assolados pela guerra, muitos lugares devem ter vivido,
pelo espaço de algumas gerações, na insegurança das
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pessoas e dos bens. Compreende-se que, neste contexto
de guerra, a população cristã se tenha radicado,
essencialmente, na zona já pacificada, isto é, a norte do
Douro. Esta tendência ter-se-ia eventualmente reforçado
com a constituição, em 1095, do Condado Portucalense
(de Portus Cale = Porto), oferecido pelo rei Afonso VI
de Leão e Castela a Henrique de Borgonha, que tinha
vindo auxiliá-lo na Reconquista (e.g.: Marques 1982).
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Tal estará, porventura, na origem da concentração
das “bases” da nobreza nesta região já pacificada,
mantendo-se a tendência quando se instituiu o Reino
de Portugal, situação esta que fez com que, como
reconhece Barros (1947), os solares da nobreza, com
as suas terras privilegiadas e os encargos que pesavam
sobre a população rural, se situassem principalmente no
Entre-Douro-e-Minho.
Figura 2 – Esboço geológico esquemático da região
de Aveiro (adaptado de várias cartas geológicas)
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Figura 3 – Reconstituição do antigo litoral da região de
Aveiro, segundo Girão (1922), adaptado.
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Figura 4 – A Reconquista Cristã da Península. Adaptado de Marques (1982)

O aludido excesso populacional (Coelho &
Homem, 1996) provocou, logicamente, a intensificação
do consumo de bens básicos, o que levou à criação de
novos campos agrícolas e ao aumento da produção de
madeira e de lenha (o principal combustível da altura).
Em consequência, procedeu-se a grandes desflorestações
e desmatações, deixando o solo menos protegido da
precipitação atmosférica e da escorrência superficial, o
que significou forte aumento do transporte sedimentar
fluvial. Este era ainda mais incrementado devido
às técnicas agrícolas coevas, conducentes, de forma
genérica, a rápida perda de solo, sobretudo numa zona
topograficamente acidentada como é a de Entre-Douroe-Minho.
O fornecimento sedimentar ao litoral em partículas
grosseiras (principalmente areias) teve, nessa altura, forte
incremento, o que ocasionou grande fortalecimento
da deriva litoral e determinou, consequentemente, a
ampliação da tendência de rectificação da linha de costa.

Tendo como principal força transportadora a energia da
onda, que provém de forma dominante do quadrante
de NW, a deriva litoral tem, em toda a fachada oeste
ibérica, grosso modo, sentido Norte-Sul. Assim, as areias
debitadas pelos estuários do Douro e outros rios do
Minho, deslocam-se para sul, ao longo da costa, cuja
orientação é, em geral, NNW-SSE. Na altura, estes
sedimentos foram, a pouco e pouco, colmatando as
zonas reentrantes, sendo os depósitos assim constituídos
condicionados pela disposição dos afloramentos
rochosos. Chegadas à zona onde actualmente se localiza
Espinho, os afloramentos rochosos costeiros dispõemse numa orientação NW-SE, divergindo para o interior
do continente. Sem o condicionamento imposto
pelas aludidas rochas consolidadas, a disposição das
acumulações arenosas ficou definida apenas pela
onda dominante, dispondo-se-lhe mais ou menos
ortogonalmente, ou seja, com direcção aproximada
NNE-SSW. O resultado foi o crescimento de uma
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restinga arenosa enraizada na zona de Espinho, que
progressivamente foi protegendo a parte setentrional
da Grande Baía de Aveiro da actuação directa da forte
agitação marítima oceânica (Figura 5).
Dados relativamente recentes e em grande parte

ainda não publicados permitem questionar um pouco
o cenário acima traçado. Evidências várias indicam, por
exemplo, a existência de vegetação arbórea no sector
norte da restinga aludida, cuja idade, por vezes, remonta
ao período interglaciário anterior ao actual.

Figura 5 – Evolução da zona costeira de Aveiro: conversão de uma baía em laguna. Segundo Girão (1941), adaptado.

É possível que, no passado, em estádios de mar
alto, se tenham desenvolvido na região, devido às suas
especificidades geológico-tectónicas, outros corpos
lagunares com algumas semelhanças com o actual, de
que restariam alguns indícios ainda insuficientemente
estudados. Por outro lado, além da herança geológica,
sendo a baía referida caracterizada presumivelmente
por baixas profundidades, não seria de estranhar
que fosse, desde que o nível médio do mar atingiu
aproximadamente a cota actual, lugar privilegiado de
acumulação sedimentar, principalmente de partículas
finas, que acabariam por formar depósitos vasosos
submersos. Embora o Vouga seja um pequeno rio
no âmbito regional, o seu contributo local para a
constituição de tais depósitos poderá ter sido relevante.
Acresce que os estuários funcionam como filtros

relativamente eficazes no transporte sedimentar: na fase
de histerese estuarina as partículas grosseiras tendem a
ficar retidas no estuário, mas as finas passam facilmente,
em suspensão, para o ambiente marinho. Parte da carga
sedimentar em suspensão debitada pelo rio Douro
e outros rios mais a norte pode ter sido transportada
para sul, acabando parcialmente por se acumular
nesta baía devido aos menores níveis energéticos
hidro-sedimentares aí existentes (precisamente por
ser uma reentrância costeira). São questões em aberto
que reforçam a ideia de que o panorama evolutivo
estabelecido no início do século XX constitui, apenas,
uma primeira abordagem à complexidade de processos
que originaram a laguna de Aveiro.
Apesar da zona costeira considerada estar em
profunda transformação de cariz morfodinâmico,
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e de se situar em zona perpassada pelos rigores da
guerra entre cristãos e muçulmanos, a atractividade
dos recursos naturais conduziu, mesmo assim, à sua
exploração. Esta era facilitada pelo facto das principais
operações militares a norte do Mondego serem separadas
por longos períodos de acalmia, o que favorecia uma
certa estabilidade da vida rural (Ribeiro 1987). Neste
contexto de exploração de recursos naturais ressaltava
a exploração de sal, matéria-prima essencial durante
toda a Idade Média (e mesmo posteriormente). Nesta
região existem referências à exploração de sal durante o
século X, com especial incidência na parte norte (Ovar),
precisamente a zona mais protegida da incidência directa
da onda devido à restinga arenosa em crescimento. A
referência mais antiga parece ser a de 929, que regista
a venda de salinas sitas no actual concelho de Ovar
(Bastos, 2006), o que pressupõe uma exploração já
consolidada, eventualmente vinda já do século IX.
Aliás, a mesma dedução se pode fazer com base noutros
registos, dos quais o mais conhecido é, porventura, o da
doação de salinas localizadas em Aveiro que a Condessa
Mumadona Dias fez em 959 ao mosteiro de Guimarães,
sendo também referidas no seu testamento, datado
de 997 (Lobo 1793). É provável que estas Salinas se
localizassem na zona de Esgueira, próximo de Aveiro, em
zonas em que o relevo conferia protecção da incidência
directa da agitação marítima oceânica, pois que a zona
de sombra conferida pela restinga arenosa não atingia
ainda, provavelmente, este sector.
Da informação historiográfica pode-se concluir
que, mesmo não estando a região pacificada, a
exploração dos recursos naturais intrínsecos à grande
baía de Aveiro era persistente e, possivelmente, em fase
de intensificação. Mencionou-se o sal, mas depreendese que a utilização de determinados locais como portos,
bem como a actividade pesqueira eram, entre outras,
formas importantes de exploração do Meio.
2.2. A Baía em Confinamento
2.2.1. Da fundação de Portugal à Estabilização
das Fronteiras
No século XI a restinga arenosa que viria a isolar
a baía de Aveiro do oceano continuou a crescer (Figura
6), para o que seguramente contribuiu o excesso
populacional na zona Entre-Douro-e-Minho, mas em
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que os factores climáticos tiveram também, por certo,
importância relevante. Com efeito, desde meados o
século X que se tinha começado a fazer sentir um período
de amenidade climática, com verões mais longos,
conhecido pela designação de Período Quente Medieval
(Lamb 1965), ou por Pequeno Óptimo Climático, o
qual favorecia, de forma geral, a agricultura.
Em problemáticas deste tipo é sempre difícil
estabelecer relações de causa e efeito, mas o certo é
que, por toda a Europa, se verificou, nesta altura,
forte crescimento demográfico e grande expansão
da agricultura. É de considerar, também, a evolução
tecnológica, designadamente nas práticas agrícolas, como
a verificada nos arados. O resultado global traduziu-se no
aumento das desflorestações e desmatações para criação
de campos agrícolas. Estima-se que, quando terminou o
Período Quente Medieval (dando lugar à Pequena Idade
do Gelo), por volta do século XIII, metade das florestas
que cobriam quatro quintos da Europa Ocidental e
Central antes deste período tinham desaparecido (Fagan
2008). Embora não haja informações específicas para a
região considerada, é expectável que a situação tivesse
sido semelhante.
Com o forte abastecimento sedimentar decorrente
da intensificação da agricultura, a restinga arenosa
continuava a crescer rapidamente. Tal significa que, ao
longo dos séculos XI e XII, toda a metade setentrional
da baía de Aveiro foi ficando protegida da incidência
directa das ondas do Atlântico, e progressivamente se
transformou, convertendo-se, a pouco e pouco, num
ambiente semi-confinado. Era a laguna de Aveiro a nascer.
Em simultâneo, verificaram-se na região
modificações sócio-políticas altamente estruturantes.
Coimbra, que os cristãos tinham reconquistado e
perdido por algumas vezes, foi reconquistada de forma
definitiva em 1064 (e.g., Almeida 1967). A linha de
fronteira passou a ser delimitada pelo curso do rio
Mondego, o que significou que toda a região envolvente
da baía aludida passou a estar pacificada, servindo de
“válvula de escape” para o excesso populacional existente
em Entre-Douro-e-Minho (Coelho & Homem 1996).
Este fluxo migratório foi seguramente amplificado não
só pelas oportunidades existentes numa área recémconquistada, mas também pelas potencialidades dos
novos ambientes costeiros abrigados que se encontravam
em plena constituição.
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Figura 6 – Diferentes localizações da Barra de Aveiro (adaptado de Lamy 2001)

Em 1143, com o Tratado de Zamora, foi
reconhecida a independência de Portugal, ao mesmo
tempo que, com a conquista de cidades importantes,
como Santarém e Lisboa, a nova fronteira permanente
se deslocou mais para sul, fixando-se no rio Tejo. Desta
forma, a zona de combate afastou-se definitivamente da
região de Aveiro. À medida que o território português se
ia definindo, a baía de Aveiro ia ficando cada vez mais
confinada, progredindo para a constituição de um corpo
lagunar, e os novos ambientes que se iam formando eram
alvo de crescente exploração pelas populações que aí se
radicavam. Como foi reconhecido por Oliveira (1998),
“a Ria de Aveiro e Portugal formaram-se ao mesmo tempo”.

Com o rápido crescimento da restinga, a baía ia
progressivamente aumentando o grau de confinamento,
sendo cada vez maior a área que ficava na zona de
sombra dessa restinga, isto é, em que as ondas oceânicas
deixavam de chegar directamente. Por volta de 1200 a
restinga prolongava-se já até à zona da actual Torreira
(Oliveira, 1988), a NW de Aveiro e a cerca de 30 km de
Espinho. Era todo um sistema em rápida transformação,
que não só viabilizava uma exploração mais fácil dos seus
recursos, mas que também ofertava novos ambientes
e novas oportunidades que rapidamente iam sendo
aproveitadas pelo Homem.
Na altura, muitos foram os recursos intensivamente
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explorados, de onde ressaltam o sal (beneficiando da
abundância de água salgada mas sem forte agitação
marítima), os portos (que tiravam proveito de uma
entrada fácil para o sistema onde encontravam ampla
zona abrigada), as pescas (tanto a fluvial, como a que
se desenvolvia no interior da baía e a que se fazia em
mar aberto), e a agricultura (aproveitando as margens da
baía e as ilhas recentemente formadas). Não é, portanto,
de estranhar que se tenha verificado nítida propensão
para o crescimento populacional na região.
Entre os recursos referidos ressalta o sal. O norte da
Europa não dispõe de boas condições, principalmente
de índole climática, para produzir este produto, pelo
que essas populações vinham abastecer-se ao sul da
Europa. A zona do Mediterrâneo era boa produtora de
sal, mas o trajecto para os países do norte não era fácil:
ou exigia longo transporte por terra, o que aumentava
muito os custos e era perigoso pois que, na época,
abundavam os salteadores; ou era exportado por mar,
diminuindo sobremaneira os custos, mas correndo
o risco dos temporais e, pior ainda, dos ataques dos
corsários a serviço dos muçulmanos que dominavam
o sul da Península e todo o norte de África. Nestas
condições, a fachada atlântica da Península Ibérica em
poder dos cristãos impunha-se como local privilegiado
de abastecimento. Assim, no século XII, a expansão e
comércio do sal português abrangia não só a Inglaterra
e a Flandres, mas também regiões marginais do Mar do
Norte e do Báltico (Rau, 1984).
O sal desde há muito que era produzido nos
estuários do norte de Portugal, em particular nos dos
rios Minho, Lima, Cávado e Leça. Disso há amplas
evidências arqueológicas e documentais (e.g.: Lobo
1793; Silva & Figueiral 1986; Almeida 1989; Costa
& Cleto 2008). Quando a fronteira estável entre
cristãos e muçulmanos se localizava no rio Douro, era
seguramente o sal produzido nestes estuários que supria
as necessidades. Com a deslocação da fronteira para sul
e pacificação da região de Aveiro, não só a exploração de
sal foi fortemente intensificada, como ficou disponível
para todo o mundo cristão. As condições para a
produção de sal são aqui significativamente melhores
do que as existentes a norte porque: as zonas marginais
são baixas e extensas, em contraste evidente com as dos
estuários encaixados do norte, com margens estreitas
que rapidamente se elevam; o nível das águas apresenta
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apenas pequenas variações na região de Aveiro, ao invés
do que se verifica nos estuários nortenhos afectados,
por vezes, por cheias violentas; a salinidade das águas
é (era) quase invariante, ao contrário do que se verifica
nos estuários aludidos, em que a salinidade está
muito dependente dos caudais fluviais; a insolação e a
temperatura atmosférica são maiores na região de Aveiro,
ao mesmo tempo que a pluviosidade é bastante menor;
a extensão da área potencialmente produtora de sal é
muito mais vasta na região que viria a transformar-se em
laguna do que a das existentes nas margens estuarinas
no norte, relativamente exíguas.
Por consequência, a pacificação definitiva da região
permitiu que Aveiro rapidamente se tenha imposto, nos
contextos nacional e internacional, como grande centro
salineiro, remetendo para plano secundário e, mesmo,
aniquilando, as zonas produtoras a norte do rio Douro.
No século XIII o sal de Aveiro atingiu a plenitude,
transformando-se num grande centro abastecedor
europeu (e.g: Rau 1984; Bastos 2006).
Foi, quiçá, o primeiro período de grande
antropização da região. Nessa altura, a paisagem
começou a caracterizar-se pela rígida geometria das
salinas e pelo branco gritante dos montes de sal, ao
mesmo tempo que, no plano de água, pontilhavam as
pequenas embarcações (utilizadas, entre outras, para
as pescas, para o transporte de sal, para a apanha de
vegetação aquática destinada a adubar terrenos agrícolas
e para o transporte de pessoas e gado), e ressaltavam os
navios que propiciavam o intenso comércio com outras
regiões próximas ou longínquas. Nalguns pontos, a
relativa harmonia era quebrada pelas estruturas de apoio
às actividades portuárias e pelo burburinho e agitação a
elas inerentes. Complementarmente, em determinadas
áreas sobressaia o volume do madeirame e demais
materiais envolvidos na construção naval, surgindo aqui
e ali os esqueletos de navios em diversificados estádios de
construção. Simultaneamente, nas aluviões marginais
e nas ilhas recentemente criadas pelas acumulações
sedimentares impunha-se o colorido das actividades
agrícolas necessárias para prover de alimentos a
população em expansão e, mesmo, para exportação.
Não será descabido pensar que, um pouco mais afastado
do meio hídrico, apareciam as manchas profundas
provocadas pelas desflorestações e desmatações, quer
para criar novos terrenos agrícolas, quer para abastecer
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os núcleos urbanos em madeira e em lenha. A sócioeconomia regional era possante. A paisagem tinha-se
transformado de forma radical. Neste contexto, apenas
a restinga arenosa continuava sem ocupação e quase sem
utilização (Bastos & Dias, este volume).
Foi este o início claro das profundas alterações dos
processos e da evolução natural que viriam a caracterizar
a laguna de Aveiro. Por exemplo, o assoreamento, ainda
que resultado de processos naturais, começou na altura
a ser fortemente ampliado pelas actividades acima
aludidas. Salinas localizadas mais no interior, como as
de Alquerubim, Sá, S. João de Loure e Cacia, situadas
no grande golfo onde desaguava o rio Vouga, e que
eram bastante activas entre os séculos XI e XIII (Bastos
2006), rapidamente deixaram de laborar. Mesmo as
que se localizavam nas margens lagunares começaram,
provavelmente, a ter problemas funcionais devido ao
assoreamento.
2.2.2. Da Estabilização das Fronteiras às
Descobertas
Em 1249 os muçulmanos acabam por ser expulsos
definitivamente do Algarve (v.g. Marques 1982),
ficando Portugal com as fronteiras estabilizadas na
mesma configuração, grosso modo, que tem actualmente.
Com o território a sul do Tejo pacificado, surgem novos
centros salineiros (por exemplo, no Tejo, no Sado, no
Algarve) que concorrem activamente com o sal de
Aveiro, acabando por lhe retirar a supremacia.
Na Idade Média (e até finais do século XIX) o
sal era mercadoria essencial na estruturação de grande
parte das actividades económicas, sendo utilizado em
grandes quantidades. Não apenas era, talvez, o mais
importante meio de conservação de alimentos (quer
peixe, quer carne), como era também intensamente
utilizado em várias actividades artesanais, de onde
ressaltam os curtumes. Assim, havia, quer nacional,
quer internacionalmente, grande apetência por este
produto, que alimentava vários circuitos de negócios.
Constituindo poderosa arma económica, não é de
estranhar que tenham surgido estratagemas e pressões
várias (quer da Coroa, quer de municípios, quer de ordens
religiosas) conducentes ao domínio da comercialização
do sal. Entre os vários autores que referem casos
específicos sobre este assunto, citam-se os trabalhos de
Lobo (1793; 1812).

A produção de sal em Aveiro, até pela proximidade,
não era indiferente às estratégias e dinâmicas marítimas
desenvolvidas no Porto. Por exemplo, em 1392 o Bispo do
Porto conseguiu permissão do Rei para desmantelamento
do complexo de salinas existente na zona entre o
Leça e o Douro (Basto 1937), passando a cidade a ser
abastecida pelo sal da região de Aveiro. Esta estratégia,
muito provavelmente negociada com os armadores e
mercadores do Porto, que a terão pressionado, resultou
na formação de um extenso mercado de sal, projectado e
gerido a partir daquela cidade, que desde logo se tornou
um dos mais importantes centros distribuidores desta
matéria prima para todo o norte do reino e, ainda,
para alimentar o seu comércio internacional (Barros
2008). Transformando-se em importante entreposto
de sal, tal significava o pagamento de avultados direitos
à governação da cidade. Além de que a supremacia no
comércio deste produto se reflectia em vários outros
sectores, como o das pescas, pois que a principal forma
de exportação do pescado era através da conservação em
sal. Neste contexto, não surpreende que muitas salinas
de Aveiro tivessem como proprietários comerciantes do
Porto, o que é bem explícito em vária documentação
notarial desta cidade até aos séculos XVI e XVII
(Barros 2008). Aliás, são evidentes as tentativas de
monopolização deste comércio, criando-se estratagemas
para afastar ou eliminar a concorrência. Apontase, apenas a título exemplificativo, uma resolução
da Vereação, de 1449, que estipulava que apenas os
moradores (vizinhos) do Porto estavam autorizados a
trazer sal para a cidade (Ferreira 1980). Esta associação
de interesses e dependências entre o Porto e a região de
Aveiro perdurou longo tempo, de tal modo que, mesmo
quando o sal de Setúbal (estuário do Sado) se tornou
preponderante no comércio e as condições de produção
/ exportação em Aveiro se começaram a deteriorar, na
área nortenha este continuou a ter mais peso do que
aquele (Barros 2008).
Todas as actividades directa ou indirectamente
ligadas à zona costeira de Aveiro, de que se fez alusão
no ponto anterior, continuaram a desenvolver-se até ao
século XVI. Foi o longo período áureo da região. Os
impactes dessas actividades foram-se progressivamente
ampliando, em particular o assoreamento, levando,
por vezes, à adopção de estratégias adaptativas e/ou a
deslocalizações.
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Entretanto, a restinga arenosa (e a barra respectiva)
continuava a avançar para sul, localizando-se frente a
Aveiro por volta de 1500. O ritmo de progressão parece
ter começado a abrandar mais ou menos nessa altura,
não estando bem estabelecidas as razões para tal, embora
provavelmente os factores climáticos, designadamente os
primeiros impulsos da Pequena Idade do Gelo, tenham
tido importância relevante (Dias et al. 2000).
Nos séculos XIV e XV verificou-se, também,
notável desenvolvimento da pesca longínqua. Desde
há muito que os pescadores de Aveiro tinham
conhecimento dos pesqueiros do norte da Europa,
onde abundava o bacalhau. O contacto frequente com
marinheiros dessas regiões, que frequentavam os portos
de Aveiro, nomeadamente para carregar sal, ter-lhes-ia
permitido aceder, desde cedo, a essas informações. No
século XIV já os portugueses iam pescar aos mares
europeus setentrionais, existindo mesmo acordos que
lhe davam o necessário enquadramento legal, como
é o caso do Tratado de Comércio, estabelecido em
1353 entre os moradores do Porto e de Lisboa e o rei
Eduardo III de Inglaterra, segundo o qual podiam esses
pescadores portugueses fazer as suas pescarias nas costas
de Inglaterra e da Bretanha (Lobo 1812).
Na região de Aveiro conjugavam-se todas as
condições necessárias para o desenvolvimento da pesca
longínqua, principalmente no que respeita à pesca e
conservação do bacalhau: havia intensa actividade de
construção naval e, por consequência, era fácil arranjar
os navios apropriados; havia pescadores e marinheiros
experientes para levarem os navios até aos pesqueiros e
proceder à pesca; havia abundância de sal (que ia nos
navios) para conservar o pescado; havia bons portos
para proceder à descarrega do pescado conservado em
sal; havia diariamente (no Verão) forte e longa insolação
e precipitação atmosférica mínima para secar o peixe
ao Sol; havia espaços amplos onde este processamento
podia ser desenvolvido a baixos custos; havia intensa
navegação de cabotagem que permitia exportar o peixe
salgado e seco. Em decorrência destas convergências,
Aveiro transformou-se num dos principais (porventura
o principal) pólo bacalhoeiro português. Com as
descobertas, esta actividade amplificou-se fortemente.
Pouco após a descoberta da ilha da Terra Nova, em
1497, já os portugueses iam aí proceder à pescaria do
bacalhau, como consta de um Alvará de 1506 (embora
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incidindo no Entre Douro e Minho) que manda
arrecadar o dízimo desse pescado (Lobo 1812).
Esta era mais uma actividade que, beneficiando
das condições naturais da região, se encontrava em
franco desenvolvimento entre os séculos XI e XVI. Tal
como as outras a que se tem feito alusão, também esta,
directa e indirectamente, induzia impactes no meio,
contribuindo para a sua progressiva modificação.
2.3. A constituição plena do meio lagunar
2.3.1. Do esplendor ao declínio de Aveiro
Aveiro atingiu o apogeu nos séculos XIV e XV,
quando a barra se localizava frente à cidade, permitindo
acesso fácil ao seu porto e amplas trocas hídricas com o
oceano. No século XVII já a barra se tinha deslocado
para a zona de Vagos (Amaral 1968), a SW da cidade de
Aveiro, continuando a migrar para sul. Progressivamente
foi ocupando posição cada vez mais excêntrica no
sistema, perdendo eficácia hidráulica, em resultado
do que, por vezes, ficava bastante assoreada. Por outro
lado, a renovação das águas no interior da laguna era
dificultada. Além dos navios terem dificuldade em passar
pela barra, o trajecto até ao porto de Aveiro começava a
ser difícil e perigoso. Todas as actividades que, desde
há muito, se desenvolviam na região e beneficiavam da
exploração do meio natural começaram a entrar em
crise devido a modificação desse mesmo meio (em parte
decorrente dos impactes induzidos por essas mesmas
actividades).
No século XVIII a barra continuou a migrar para
sul, revelando-se insuficiente para manter o regime de
marés necessário à salubridade da zona e à navegação
segura, havendo períodos em que ficava completamente
assoreada. Simultaneamente, o assoreamento do
meio lagunar era cada vez mais pronunciado, de
que é testemunho exemplificativo o que se escreve
numa memória de 1759 “há pouco mais de 50 anos as
embarcações ordinárias que entravam pela barra, a saber,
hiates, patachos, e caravelas, iam dar fundo ao cais de
Aveiro, defronte da Alfândega, [agora, 1759] acha-se
entupido” (Amorim 2008). O tecido económico da
região, dependente na maior parte da exploração do
meio lagunar e das exportações, entrou em colapso. Sem
renovação das águas, toda a região se tornou insalubre.
Sempre que a barra fechava ocorria o alastramento das
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epidemias de peste e de malária. Verificou-se então
grande êxodo populacional. Aveiro atingiu o seu ponto
mais depressivo.
Desde a primeira metade do século XVIII que se
efectuaram tentativas várias para abrir e estabilizar a
barra, embora sem sucesso ou com sucessos efémeros.
Uma dessas aberturas concretizou-se em 1757, quando
a barra estava praticamente colmatada e as águas
represadas na laguna chegavam aos primeiros andares
das casas de Aveiro. Nesse ano, abriu-se um “regueirão
na areia”, na zona da Vagueira, com o objectivo das
águas escoarem para o mar, propósito este que foi
conseguido com a ajuda de uma grande tempestade que
então ocorreu. Ficou a barra profunda e fácil de praticar.
No entanto, nesse mesmo ano, começou a assorear
rapidamente, ficando, de novo, quase obstruída (Dias
et al., 1994).
Em 1777, a barra encontrava-se errante, já nos
areais de Mira, a quase 20 km a sul de Aveiro, na
posição mais meridional que ocupou. Tinha terminado
todo um longo processo, com nove séculos de duração,
que conduziu à constituição da laguna de Aveiro. Um
processo conducente à ascensão, à afirmação plena,
e depois à decadência e quase colapso de Aveiro e da
região envolvente.
A região era insalubre, sendo a malária (sezões)
endémica e frequentes outras doenças epidémicas, como
o tifo. Muitas das actividades paralisaram. Devido ao
estado da barra e sua posição longe do porto de Aveiro,
os navios foram rareando de ano para ano. Se no século
XVI, apenas para comércio e para a pesca do bacalhau,
eram aí aparelhados 150 navios, não contabilizando as
numerosos embarcações estrangeiras que demandavam
o porto, em meados do século XVIII o movimento de
navios foi ínfimo, registando-se, por exemplo, apenas 5
navios entre 1736 e 1740, 9 entre 1741 e 1744, e zero
entre 1745 e 1750 (Sampaio, 1966). Nos períodos de
pluviosidade elevada, como a barra não dava saída às
águas, verificavam-se cheias violentas, com grandes
inundações dos terrenos ribeirinhos, paralisação da
agricultura e destruição de salinas. O estado a que
tinha chegado o meio lagunar está bem expresso numa
memória de 1807, em que se diz: “as terras lavradas
estão fora de estado de cultura; os prados submergidos;
as salinas todas cobertas; more o gado que vive das ervas,
adoece muita gente em Aveiro e na Marinha; e alguns
médicos dizem que o peixe que vai pastando plantas que

não são aquáticas e que apodrecem debaixo da água,
vem a ser muito nocível [...]; já ninguém em Aveiro quis
comprar peixe da Ria” (Amorim 2008). Como se referiu
anteriormente verificou-se grande êxodo populacional.
A população de Aveiro que, em 1422, era de 2 769 almas
e que tinha crescido notavelmente, atingindo as 14 000
no século XVI, devido aos problemas impostos pela
morfodinâmica (principalmente os associados à barra)
decaiu para 3 000 no princípio do século XIX (Sampaio,
1966), isto é, valores análogos aos de 4 séculos antes.
Dada a necessidade urgente da existência de uma
barra eficaz, foram apresentados, ao longo do quarto
quartel do século XVIII, vários projectos de abertura da
barra que, ou tiveram resultados efémeros, ou em que os
trabalhos foram abandonados sem que se tivesse obtido
qualquer êxito, ou que pura e simplesmente nunca foram
concretizados.
A situação apenas começaria a ser resolvida com
a abertura da barra artificial de Aveiro, em 1808, no
local onde se encontra actualmente, o que está mais
pormenorizadamente descrito em Bastos & Dias (este
volume).
2.3.2. A Recuperação de Aveiro
A situação calamitosa em que se encontrava a
laguna (e toda a região dela dependente) só começou
a ser revertida no início do século XIX. Os trabalhos
realizados entre 1802 e 1808, dirigidos por Gomes
de Carvalho, possibilitaram que, em 1808, o molhe
sul (hoje central) ficasse concluído e se abrisse
artificialmente a nova barra, na mesma posição em que
se encontra actualmente. A comunicação com o mar
estava “definitivamente” restabelecida, o que viabilizou
o saneamento da região e a recuperação da navegação.
Logo em 1809 entrou na laguna um comboio de 48
navios mercantes ingleses (Sampaio 1966).
Porém, os problemas da barra (elemento
estruturante que, em última análise, tipifica o corpo
hídrico como corpo lagunar e não lacustre) estavam
apenas minorados mas não completamente resolvidos.
A largura e a profundidade não persistiram por muito
tempo. Como nada de relevante se concretizou para
continuar as obras encetadas (regularização e guiamento
das correntes de vazante, etc.), e face à ausência de
obras de manutenção eficazes, começou a acentuar-se a
ruína do molhe e consequente degradação do estado da
barra (Dias et al. 1994). No Inverno de 1837/1838 um
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temporal destruiu a estrutura de engenharia perto da
Gafanha e reabriu uma “barreta” a quase 10km a sul da
barra artificial, mais ou menos onde, anteriormente, se
localizava a antiga barra natural da Vagueira (Loureiro
1904). Esta “barreta”, além de provocar inundação de
grandes áreas de terrenos baixos, veio pôr em risco a
face meridional do molhe e induzir forte assoreamento
da barra aberta em 1808, tornando-a muito perigosa
e quase inoperacional. Apesar de intenções várias para
fechar a “barreta” da Vagueira, nos anos subsequentes
pouco ou nada se fez.
Com a progressiva deterioração da situação, a barra
de Aveiro constituía uma preocupação constante. Entre
1823 a 1858 pouco ou nada se fez de relevante, deixandose arruinar o que existia. Foi um período de marasmo,
de inacção, de abandono (Sampaio 1996). Em 1859
procedeu-se a obras de recuperação e de construção de
novas estruturas, cujos bons resultados foram imediatos,
embora não duradouros. Com efeito, em 1873, a barra
estava de novo praticamente fechada, sendo outra
vez aberta artificialmente. Objecto de intervenções
esporádicas, a barra continuou, em maior ou menor
grau, a apresentar problemas até ao início do século
XX, ora permitindo que fosse praticada por navios, ora
ficando em avançado estado de assoreamento. Em 1925
era calamitoso o estado a que chegara a barra e o molhe
sul estava em ruínas. Toda a economia da região se
ressentia (uns anos mais, outros menos) desta situação.
Refira-se, a título de exemplo, que os navios bacalhoeiros
regressados da Terra Nova não podiam, muitas vezes,
entrar no porto de Aveiro, e iam descarregar ao porto de
Leixões, a norte do Porto.
Em 1932 iniciaram-se novas obras, com resultados
animadores, às quais se sucederam outras, entre 1949
e 1958, que foram absolutamente decisivas para a
manutenção de uma barra praticável com relativa
facilidade.
2.4. O Corpo Palustre Adiado
2.4.1. O melhoramento da barra
Como se referiu, as novas obras de melhoramento
da barra iniciaram-se em 1949 e consistiram no
aumento de comprimento para 690m do molhe norte
e na construção de um novo, mais a sul, com 780m
de comprimento e ligeiramente convergente com o
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anterior. As obras terminaram em 1958, verificandose já, antes desta data, grande melhoria da situação da
barra. Os problemas da barra de Aveiro estavam, na
sua maior parte, resolvidos, embora com gravíssimas
consequências a sotamar. Com efeito, o prolongamento
deste molhe interrompeu a deriva litoral, evitando que as
areias nela envolvidas continuassem a assorear a barra.
No entanto, esta interrupção da deriva litoral provocou
forte deficiência sedimentar a sul, de onde resultou
assinalável recuo da linha de costa. Segundo Oliveira et
al. (1982), os recuos máximos registados terão atingido
10m/ano no período de 1958/73.
O molhe norte da barra de Aveiro interrompeu,
como é normal, a deriva litoral, que é da ordem de 1
a 2 milhões de m3/ano. Em consequência, acumulouse grande volume de areias na parte setentrional. Vinte
e cinco anos após o prolongamento do molhe Norte,
encontrava-se este já quase colmatado, passando a ser
pouco eficaz na retenção da deriva litoral, verificandose agravamento no assoreamento da barra. Assim, e na
sequência de um conjunto de obras interiores de correcção
dos canais, foi o molhe Norte prolongado mais 500m,
entre 1983 e 1987. Esta nova intervenção veio melhorar
as condições da barra mas, em simultâneo, agravou ainda
mais os graves problemas de erosão costeira a sotamar
(Dias et al. 1994). Progressivamente, esses problemas
propagaram-se em direcção a sul, atingindo nos dias de
hoje cerca de dois terços do trecho costeiro entre Aveiro
e o Cabo Mondego.
2.4.2. A Laguna rejuvenescida
No primeiro quartel do século XX escrevia Girão
(1922) que a laguna “está inevitavelmente condenada
a desaparecer”. Tinha este autor em consideração a
evolução natural destes corpos hídricos, que a certa
altura transitam para uma fase palustre e, com a
continuação do assoreamento e crescimento da
vegetação, se transformam, finalmente, em terra firme.
Num sistema com fortes impactes das actividades
antrópicas, designadamente no que se refere a incremento
do assoreamento, a velocidade destas transformações
é muito amplificada. Entre o século XVIII e início do
século XX o sistema estava claramente a transitar da fase
lagunar para a palustre. A abertura artificial da barra,
em 1808 e, de forma muito mais substantiva, as obras
aí realizadas em meados do século XX, criaram uma
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abertura com elevada eficiência hidráulica, propiciando
amplas trocas hídricas entre o meio lagunar e o oceano.
Foi a fase palustre a ser adiada através da reanimação da
fase lagunar.
Consequentemente, como o volume de água
salgada que entrava para a laguna aumentou bastante
e a circulação interna foi reactivada, verificou-se a
recuperação de muitas actividades económicas, entre as
quais a indústria salineira, a pesca lagunar e costeira,
a construção naval e as actividades relacionadas com a
pesca do bacalhau.
A partir de 1951 a pesca longínqua voltou a
desenvolver-se e as empresas armadoras aumentaram o
número de unidades. Em 1932 o bacalhau proveniente
da pesca longínqua entrado em Aveiro resumia-se a
apenas 1420 toneladas. Porém, em 1951, esse valor
ascendia já às 14805 toneladas (Sampaio 1996).
Simultaneamente, a indústria salineira, que entrara em
colapso com os problemas derivados do fecho da barra,
registava recrudescimento notável: na safra de 1965, as
268 salinas activas produziram já 95,5 mil toneladas de
sal (Sampaio 1966).
Em consequência, verificou-se importante
crescimento demográfico associado a movimentos
migratórios atraídos pela grande dinâmica económica e
social de Aveiro. Com efeito, existiu forte diversificação
das actividades, designadamente com densificação do
tecido industrial. Se muitas dessas actividades dependiam
directamente do meio lagunar, como a construção naval,
a indústria salineira, a pesca longínqua e costeira, em
muitas outras a laguna apenas surge subsidiariamente,
como acontece com as indústrias do papel, químicas,
metalomecânicas, de cerâmica e faiança, do calçado, da
cortiça, de madeiras e dos lacticínios. Em meados da
década de 60 o número de estabelecimentos fabris era já
bastante elevado: cerca de 5 500 (Sampaio 1966).
2.4.3. A Laguna Poluída
Neste contexto industrial ressalta a indústria
química, instalada principalmente em Estarreja. Esta
actividade teve o seu início na década de 30 do século XX,
quando aí foi instalada uma unidade de produção de cloro
e soda, mas foi após a II Guerra Mundial, com o início
da produção de amoníaco em Portugal, que Estarreja
surgiu como um dos mais importantes pólos da indústria
química portuguesa, a qual prosseguiu, em 1952, com o

arranque das novas unidades do Amoníaco Português.
A intensificação deste tipo de indústria continuou na
segunda metade do século XX com instalação, entre
outros, de complexos adubeiros, petroquímica de
aromáticos, fabrico dos poliuretanos (Nunes 2005).
Estas e outras actividades contaminantes induziram,
logicamente, fortes impactes no ambiente lagunar.
Um dos muitos indicadores dessa forte
contaminação é expresso pela acumulação de metais
pesados em enguias (Anguilla anguilla), ex-libris da
região de Aveiro, pois que são muito apreciadas do ponto
de vista gastronómico e constituem recurso económico
bastante significativo. Segundo Eira et al. (2009), os
parasitas das enguias Proteocephalus macrocephalus
(Cestoda) e Anguillicola crassus (Nematoda) revelaram
ser bioacumuladores respectivamente de crómio, níquel,
chumbo e zinco, e de cobre, crómio e chumbo. Embora
os dados revelem que as enguias podem continuar a ser
consumidas sem risco desde que devidamente limpas
dos órgãos internos, o facto em si é revelador do estado
em que se encontram algumas zonas do meio lagunar,
representando um risco real para o ecossistema e para as
aves migratórias.
Entre muitos outros exemplos a que se poderia fazer
alusão, refere-se o caso dos foraminíferos bentónicos,
organismos reconhecidos pela sua importância na
avaliação da qualidade ambiental, em função da
toxicidade dos sedimentos. Nas zonas protegidas de
correntes de maré muito intensas, em que os sedimentos
estão menos contaminados, a abundância e diversidade
destes organismos tende a ser relativamente grande;
porém, nas áreas em que existe contaminação média,
as biocenoses de foraminíferos tendem a ser dominadas
pelas espécies Haynesina germanica, e Ammonia tepida,
conhecidas pela sua tolerância à poluição química,
e codominadas por Quinqueloculina seminulum e
Elphidium spp.; nas áreas mais contaminadas, onde as
concentrações de metais pesados, como arsénio, cádmio,
cobre, níquel, chumbo e zinco, são mais elevadas os
organismos vivos são raros ou ausentes, embora possa
ser elevada a abundância de carapaças vazias, o que
sugere elevada mortalidade dos indivíduos que para aí
são transportados pelas correntes de maré (Martins et
al. 2010). A situação mais drástica, onde a abundância
de indivíduos vivos e mortos é mais reduzida, verifica-se
no Largo do Laranjo, onde os efluentes industriais da
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zona Estarreja entram na Ria de Aveiro, e onde, além do
cocktail concentrado de metais referidos, também são
encontrados teores elevados de Mercúrio.
2.4.4. A Laguna Assoreada
A apanha de moliço na laguna constituía uma das
actividades mais características e importantes ligadas
à agricultura, onde era utilizado como fertilizante das
terras de cultura. Durante o período dramático em que
as trocas hídricas com o oceano eram mínimas, nos
séculos XVII e XVIII, a salinidade das águas baixou
drasticamente e o moliço não só começou a escassear,
como perdeu muito das suas qualidades como adubo.
Porém, quando a barra recomeçou a funcionar com
alguma regularidade, no século XIX, esta actividade
readquiriu pujança. É interessante reter, até por revelar
o forte assoreamento a que a laguna estava sujeita, o que
se diz no Relatório Oficial do Regulamento da Ria, de
1912: “O moliço (…), requerem naturalmente terreno
quase permanentemente alagado, e hoje grande parte dos
leitos que antigamente se mantinham inferiores ao nível
das maiores baixa-mares, emergem já a pouco menos de
meia maré, havendo muitos que se elevaram de modo a só
serem banhados pelas preia-mares de águas vivas e alguns
pelas dos equinócios. (…) A exploração extremamente
intensa que se tem exercido pela extracção continuada,
(…) representa, se não o aniquilamento da vegetação, que é
muito potente, pelo menos o depauperamento da produção”
(Lopes 1968).
Entretanto, esta actividade decaiu e acabou por ser
proibida. Em consequência, o assoreamento ampliou-se
pois que a vegetação aquática constitui forte elemento
indutor da sedimentação das partículas em suspensão.
Por outro lado, na agricultura passaram a utilizar-se
fertilizantes químicos, o que teve como consequência
o incremento significativo da contaminação do meio
lagunar.
3. CONCLUSÕES
A “Ria de Aveiro” constitui exemplo paradigmático
de como o Homem aproveita os recursos naturais, e de
como a evolução do meio físico cria novas oportunidades
para as populações. É, também, bom exemplo de
como, muitas vezes, os impactes induzidos pela aludida
exploração dos recursos naturais provocam modificações
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ambientais, que podem mesmo conduzir à perda desses
recursos, ou ao aparecimento de outros. Geram-se,
desta forma, mecanismos de retro-alimentação (feedback), em que: as características ambientais propiciam
a utilização dos recursos; estas actividades antrópicas
induzem respostas de adaptação do meio; a amplitude
e/ou o tipo dos recursos é alterado o que exige respostas
adaptativas da população, de modo a prosseguir-se com
a exploração do sistema; tal provoca novas modificações
nesse ambiente ...
Estes processos de retro-alimentação, se não houver
o conhecimento científico e a sageza necessárias, acabam
por conduzir a completa artificialização do sistema
natural, o qual fica dependente das continuadas acções
do Homem. Foi o que se verificou na laguna de Aveiro,
actualmente mantida no estado lagunar exclusivamente
devido às intervenções antrópicas. É o que se poderia
designar por uma antropo-laguna.
Do caso da “Ria de Aveiro” colhem-se muitos
ensinamentos úteis que podem e devem ser utilizados
na gestão de outros sistemas que ainda não atingiram
este estado de artificialização, como é o caso da baía de
Sepetiba, no estado do Rio de Janeiro, Brasil.
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