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RESUMO 

O sal é o ex-líbris da cidade de Aveiro e o Salgado aveirense uma Paisagem 
Cultural local e regional. Apesar de se verificar uma grande 
consciencialização social para a importância desta paisagem na identidade da 
Cidade, o sistema lagunar da Ria de Aveiro que suporta esse salgado sofreu, 
nas últimas décadas, profundas mudanças sociais e económicas, com reflexo 
no meio ambiente, que colocam em risco a sua manutenção. 

Recorrendo à fotointerpretação e a software específico, em conjugação com 
análise de cartografia antiga e cadastro das salinas, elaboram-se 
mapas/cartas do Salgado aveirense desde 1958 até à atualidade, para 
análise do uso do solo e do seu mosaico paisagístico. O Salgado e a sua 
evolução foram quantificados utilizando métricas da paisagem. 

A análise da mudança do padrão espacial revela a degradação do carácter do 
lugar (o “genius loci”), símbolo da identidade local e regional, devido ao 
progressivo abandono das práticas ancestrais de extracção do sal. 
Apresentam-se cenários que permitem estimar o efeito de medidas de 
ordenamento do território na paisagem do Salgado aveirense. 

Com a análise de um caso de estudo, do Campus Universitário de Santiago 
da Universidade de Aveiro, pretende-se saber se a sua organização espacial 
se relaciona com as salinas, elemento definidor da identidade local. Tal facto 
poderá salientar a importância do carácter do lugar no ato de projetar e 
evidenciar o papel do planeamento na perpetuação da memória coletiva. 

A metodologia utilizada constitui-se como exemplo de processo a aplicar no 
estudo de Paisagens Culturais, em que a mudança dos componentes físicos 
da paisagem corresponde a alterações na sua função, história e significado 
social.  
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ABSTRACT 

Salt is the ex-libris of the town of Aveiro and the Salgado Aveirense is a 
cultural, local and regional landscape. There is a great social awareness of the 
importance of landscape in the identity of the town, however the lagoon 
system of the Ria de Aveiro, which supports this Salgado, is under profound 
social and economic changes lately, whith reflexes on the environment and 
risks maintenance. 

Using photo-interpretation and specific software, together with the analysis of 
old maps and salt marsh records, changing maps/charts of the Salgado 
Aveirense were elaborated for the analysis of the use of the soil and its 
mosaic landscape, from 1958 till the present day. The Salgado and its 
evolution were quantified using landscape metrics.   

The analysis of the change in the spatial pattern indicates changes in the 
character of the place ("genius loci"), a symbol of local and regional identity, 
due to the progressive abandonment of ancient practices of salt extraction. 
Scenarios which allow estimating the effect of the measures of land use in the 
Salgado Aveirense landscape are presented. 

The case study on the university Santiago Campus at the University of Aveiro 
is intended to find out if the salt marshes have influenced its spatial 
organization.  

This methodology can be used as an example of a procedure which can be 
applied in similar studies of Cultural Landscapes, mainly when these 
landscapes have been changing its physical components, its function, history 
and social significance. 
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SIG - Sistema de Informação Geográfica 

TE - Total de margens  

TLA - Dimensão da paisagem 

UA - Universidade de Aveiro 

UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 



 
EVOLUÇÃO DA PAISAGEM CULTURAL DO SALGADO DE AVEIRO 

Uma Metodologia de Análise Quantitativa
 

 

1 

 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 Âmbito e Objetivos do Trabalho 

A assinatura por Portugal, a 20 de Outubro de 2000, em Florença da 

Convenção Europeia da Paisagem e a sua posterior transposição para o 

contexto nacional constitui um ponto de viragem para o planeamento e gestão 

das paisagens culturais, que constituem a nossa herança cultural, cientifica, 

histórica e sociológica (a nossa identidade), e vem afirmar a necessidade do 

estudo e proteção de paisagens como a do Salgado de Aveiro.  

Com o presente trabalho pretende-se assim contribuir para o estudo da 

paisagem cultural de um "espaço histórico”, o Salgado de Aveiro, que apesar 

de ser uma realidade local, permite refletir sobre o sentido e o modo de 

intervir nestes espaços na Europa.  

Essa reflexão assume uma visão holística da paisagem, integrando a 

dimensão ecológica (relativa à parte física e biológica dos ecossistemas), 

cultural (incluindo os fatores históricos e as questões identitárias refletidas 

nas qualidades narrativas da paisagem), socioeconómica (abrangendo os 

fatores sociais e as atividades económicas) e sensorial (ligada às impressões 

da paisagem de cada observador). Além disso considera a paisagem como 

um todo que é mais do que a soma das partes.  

Neste contexto, pretende-se compreender com o caso de estudo, o Campus 

Universitário de Santiago da Universidade de Aveiro, se as salinas, como 

elemento estabelecedor da identidade local, influenciaram a organização do 

espaço. Tal facto poderá salientar a importância do carácter do lugar ou do 

genius loci no ato de projetar e evidenciar se o planeamento urbanístico 

enfatiza o significado e perpetua a memória coletiva, pois a mudança dos 

elementos físicos da paisagem também acarreta alterações na sua função, 

história e significado social.  

1.2 Enquadramento  

O Salgado de Aveiro como paisagem tradicional reflete o aperfeiçoamento do 

processo de adaptação secular da técnica e saberes específicos de produção 

do sal, que não pode ser desligado da dinâmica socioeconómica que constitui 

a razão da sua existência e que evoluiu para um contexto de imagem da 

cidade de Aveiro.  
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Paisagem que apresenta uma expressão própria, identificável e facilmente 

legível, embora se encontre atualmente em iminência de desaparecer devido 

às mudanças naturais, sociais e económicas que colocam em risco a sua 

manutenção.  

O Salgado de Aveiro tem sido alvo de sucessivos programas e estudos, a 

maioria destes apoiados pela Câmara Municipal, que pretende recolher e 

ampliar o espólio sobre essa temática. De entre os trabalhos utilizados como 

base para este estudo destacam-se: 

 Os Inquéritos à Industria do Sal realizados pela Comissão Reguladora 

dos Produtos Farmacêuticos (1790, 1869, 1936, 1954-60), que 

permitiram o estudo do salgado português, a identificação de 

diferentes grupos de salinas segundo cada região salícola (Aveiro, 

Figueira da Foz, Tejo, Sado e Algarve) e suas características comuns, 

nomeadamente: na forma e dimensão dos compartimentos; nas 

modalidades de abastecimento da água devido às limitações 

topográficas, geológicos e hidrológicas; revestimento de fundos e 

técnicas de produção; 

 Os estudos da Professora Doutora Inês Amorim da Universidade do 

Porto, nomeadamente: “Aveiro e a sua provedoria no século XVIII, 

1690-1814. Estudo económico de um espaço histórico”, de 1997 e 

“Aveiro e os caminhos do Sal”, de 2001; 

 O projeto SAL “Sal do Atlântico”, apoiado por um programa de 

iniciativa comunitária, INTERREG III, implementado pela comissão 

europeia, que decorreu entre 2005 e 2007, e visou a revalorização do 

produto “sal artesanal” e sobrevivência do património natural e cultural 

a ele associado. No âmbito desse programa foi desenvolvido o SIG 

“Salgado de Aveiro” que incluí a caracterização da paisagem e a 

análise da evolução do Salgado entre 1956 e 2007; 

 O estudo de mercado para a “revitalização e valorização económica 

do Salgado de Aveiro”, de 2006, que refere a existência de apenas 

dez salinas em atividade no concelho de Aveiro, reconhece que o 

Salgado ainda incute uma identidade forte e um carácter de paisagem 

claro, mas corre sérios riscos de equilíbrio ecológico, e 

 Seminários Internacionais do Sal Português organizados pela 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP). 
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No entanto, não existem ainda estudos que relacionem a paisagem do 

Salgado com o planeamento urbano e a imagem da cidade de Aveiro. O 

Campus Universitário de Santiago da Universidade de Aveiro, resultado de 

um exercício de planeamento urbano reconhecido no país e no estrangeiro, 

devido à sua localização privilegiada, próximo da Ria e em terrenos onde 

anteriormente existiam salinas para a produção de sal, constitui um claro caso 

de estudo para abordagem desta temática. 

O Arquiteto Paisagista é frequentemente convidado a intervir na reabilitação 

de espaços soltos e desarticulados sem coerência, em que os sistemas de 

símbolos existentes foram destruídos, tendo a paisagem perdido a sua 

capacidade semântica e o espírito do lugar. A sua função é reorganizá-los, ou 

seja, ligar os fragmentos através de uma estrutura que assegure a sua 

comunicação simbólica, e as suas funções ecológicas, económicas e sociais. 

A avaliação das paisagens requer pois o reconhecimento do carácter mas 

cada vez mais também a identificação das tendências e ameaças para a 

formulação de cenários, de modo a prever o futuro. Estes cenários devem ter 

em consideração os fatores naturais, sociais, económicos e políticos que 

atuam sobre a paisagem, por forma a se definirem estratégias e instrumentos 

que respeitem a especificidade de cada local e mantenham a sua identidade. 

Este estudo, independentemente dos resultados obtidos é uma reflexão 

importante sobre como se pode contribuir para a manutenção de paisagens 

culturais que tiveram um importante papel na organização das cidades.   
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2 O SALGADO DE AVEIRO COMO PAISAGEM CULTURAL  

O conceito de paisagem cultural é o melhor que se aplica ao Salgado. A 

apropriação da paisagem natural da laguna - Ria de Aveiro - pelo Homem 

levou à sua modelação, ao longo de várias décadas. Estamos perante uma 

Paisagem cultural que reflete os valores da sociedade que a gerou, as 

circunstâncias materiais e as vantagens oferecidas pelo seu ambiente natural. 

Os aveirenses dedicaram-se a diferentes atividades marítimas: salicultura, 

pesca e o comércio marítimo, que determinaram o desenvolvimento não só 

da cidade de Aveiro, mas também de toda uma região. O Salgado de Aveiro 

associado à atividade ancestral da salicultura é a paisagem, imagem de 

identidade e ao mesmo tempo um ecossistema de elevado valor ecológico.  

2.1 Contextualização do Salgado   

Cada espaço geográfico é dotado de características físicas, resultantes de 

vários processos de alterações naturais (morfológicos, geológicos e 

climáticos) e antrópicas. Mas mais do que descrever os aspetos naturais, 

pretende-se demonstrar as condicionantes físicas que promoveram reações 

humanas na laguna e a paisagem do Salgado. 

2.1.1 Localização geográfica e clima 

O meio geográfico foi determinante para o desenvolvimento da cidade de 

Aveiro, sendo facilmente percetível o ”determinismo geográfico” pelas 

“actividades das suas gentes e nas suas manifestações sociais, económicas, 

ou mesmo culturais” (ARROTEIRA, 1999). 

A cidade de Aveiro e o seu Salgado estão situados num sistema lagunar – a 

Ria de Aveiro1, localizada na costa Ocidental de Portugal, no términus da 

bacia hidrográfica do Vouga, conforme a Figura 1.  

 

 

                                                
1
 Ria de Aveiro é a designação generalizada, que em termos científicos está incorreta. Uma ria, em termos 

científicos, é formada pela penetração do mar na terra, devido ao abaixamento do solo ou movimentos 
tectónicos, e sofre um efeito de maré sem desfasamentos. Dada a génese da “ria de Aveiro” e ao seu 
desfasamento entre marés, devido ao seu regime de escoamento hidráulico, a denominação científica é de 
“haff-delta” ou “laguna” (SOUTO, 1923). 
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A Ria de Aveiro é um dos raros acidentes2 geográficos que interrompe a 

uniformidade da costa Portuguesa, uma das mais extensas zonas húmidas, e  

de fisionomia inconfundível (RIBEIRO, 1993), que teve por base, segundo 

estudos geológicos, movimentos seculares quaternários do nível do mar, 

sobretudo os posteriores à última glaciação – Würm (MEDEIROS, 1991; 

HENRIQUES, 1990).  

 

Figura 1 - Localização da Ria de Aveiro e do Salgado segundo a disposição dos grupos de marinhas 

em relação à Ria (de acordo com a classificação do Inquérito ao Salgado Português de 1956). 

É uma bacia “labirintica”, com uma área total de cerca de 11 000    dos quais 

aproximadamente,  6 000    permanentemente alagados (ARROTEIRA, 

1999; FIDÉLIS, 2001). Composta por quatro grandes canais, o Canal de Ovar 

a Norte, o Canal do Espinheiro a Este, o Canal de Ílhavo e o Canal de Mira a 

Sul, que se ramificam em inúmeros ramais de menores dimensões, 

denominados localmente por esteiros e folsas, que limitam sapais e ilhas 

(PROENÇA & DIONÍSIO, 1993), sendo cada canal comparável a “um 

pequeno sub. estuário com características de salinidade específicas e que 

                                                
2
 A uniformidade da costa Portuguesa interrompe-se apenas em quatro lugares, na Ria de Aveiro, nos 

estuários do Tejo e do Sado e na  Ria de Faro (RIBEIRO, 1993).  
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influenciam todo o sistema” (FIDÉLIS, 2001). Isto porque o volume de água 

do sistema lagunar é influenciado pela contribuição dos rios afluentes, os rios 

Vouga, Antuã e Boco, com cerca de 40 m3/s. Destacando-se os rios Vouga e 

Antuã que constituem as principais fontes de água doce, com caudais médios 

anuais de 25 m3/s e 2m3/s, respetivamente, representando cerca de 75% da 

área drenante, e com maior influência no valor de salinidade da laguna 

(GRIA, 1990; CPU, 2007).  

O Salgado corresponde à área “da Ria de Aveiro ocupada pelas marinhas”, 

segundo DIAS (1996), com cerca de 1 500   , abrangendo atualmente os 

concelhos de Aveiro (freguesia da Gloria, Aradas, Vera Cruz e Esgueira) e de 

Ílhavo (freguesia de S. Salvador), conforme refere MARTINS (2005). A sua 

localização e organização foram determinadas por critérios impostos para o 

desenvolvimento da atividade salícola. Atendendo a isto, o Salgado situa-se, 

na laguna, em terrenos planos e a uma cota inferior ao nível das marés vivas3 

de modo a ficarem descobertos na baixa-mar e completamente alagados na 

preia-mar (maré cheia); a uma distância significativa do mar, mas de modo a 

sentir o efeito das marés; em zonas onde o solo, apesar de ser arenoso, 

contenha uma percentagem de argila, de modo a lhe conferir uma certa 

impermeabilidade (ALCOFORADO, 1877; AMORIM, 1996).  

MENEZES (1956) determinou cinco grupos de marinhas: Monte Farinha, S. 

Roque ou Esgueira, Norte, Mar e Sul, consoante a sua disposição em relação 

à Ria, de acordo com a Figura 1. A partir desta classificação geral considerou 

que o grupo do norte é o melhor, porque as marinhas dispõem de mais 

território (proporcionando maiores viveiros e bons mandamentos) e a sua 

localização na Ria permite-lhes um abastecimento de água com boa 

concentração, e o grupo do Monte de Farinha o mais vulnerável à ação 

erosiva do mar e consequentes despesas de conservação e exploração. 

Salientando que cada grupo tem marinhas com diferentes qualidades, pois a 

qualidade de uma marinha depende de diversos fatores, como por exemplo, a 

proximidade de cada marinha em relação ao mar e afastamento de terra, 

devido à concentração de água que pode tomar.  

                                                
3
 Marés vivas é um fenómeno que decorre quando o sol e a lua estão em oposição (lua cheia) ou 

conjunção (lua nova), a influência do sol reforça a da Lua e ocorrem as marés vivas; as marés mortas 

ocorrem quando o sol e a lua estão em quadratura, (quarto crescente e quarto minguante) e a influência do 

sol contrária à da lua. Estes fenómenos ocorrem quinzenalmente em alternância (INSTITUTO 

HIDROGRÁFICO, 2011). 
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Dado a localização do Salgado o acesso a algumas marinhas, só é possível 

de barco, através dos ramais da Ria, com exceção das marinhas que se 

encontram junto a terra, com acessos por estrada, nomeadamente as 

situadas nos Grupos do Sul e de S. Roque ou Esgueira (MENEZES, 1956; 

UNAVE, 2008).  

Os próprios ramais da Ria de Aveiro têm diferentes designações 

relativamente às suas condições de navegação: Cales ou Canais permitem a 

navegação com qualquer maré; Esteiros, canais que não permitem a 

navegação na maré baixa; Folsas que correspondem a pequenos canais sem 

saída que ligam os esteiros às marinhas (MENEZES, 1956; DIAS, 1996). 

Relativamente ao clima, a região de Aveiro situa-se na fachada ocidental a 

latitudes subtropicais do continente europeu, o que lhe confere um clima 

temperado mediterrânico, caracterizada por invernos chuvosos e de 

temperaturas não muito baixas e por verões quentes e secos, mas com 

menor amplitude térmica, comparativamente com regiões interiores com a 

mesma latitude, porque recebe influências oceânicas, o que lhe proporciona a 

ocorrência de nevoeiros e de ventos fortes (SEMEDO, 2009b). 

Em que se verifica de acordo com REIS (1993): 

 temperatura média anual de 14,6º C;  

 pressão atmosférica média anual alta, devido ao litoral e baixa altitude; 

 elevada humidade relativa do ar, cerca de 84%, com registos médios 

de ocorrência de nevoeiro em 53 dias por ano; 

 precipitação média anual de 914 mm; 

 insolação com uma média de 2500 a 2600 horas/ano; e 

 ventos fortes predominantemente do quadrante Norte e Noroeste.  

 Os fatores climatéricos são de grande importância na produção de sal, ou 

seja, para uma boa evaporação de água. Segundo MENEZES (1956) para se 

obter uma boa produção é necessário:  

 pressão não muito alta;  

 baixa humidade; 

 céu limpo, sem nebulosidade; 

 temperatura elevada; e  

 vento moderado.  
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Neste sentido, a salicultura na região de Aveiro está limitada aos meses maio, 

junho, julho, agosto e setembro, devida à elevada humidade relativa e à 

frequente ocorrência de precipitação nos restantes meses. Sendo os meses 

agosto e julho os mais favoráveis para a produção de sal e maio e setembro 

os menos favoráveis, por serem mais suscitáveis a precipitações (MENEZES, 

1956). 

2.1.2 Enquadramento administrativo 

A implantação do Salgado numa zona húmida - a Ria de Aveiro, a que é 

reconhecida uma elevada importância para a conservação da natureza e 

manutenção da biodiversidade - proporcionou-lhe, entre vários instrumentos, 

a atribuição de diversificados estatutos de proteção no âmbito nacional, 

europeu e internacional, como é observável na Tabela1. 

Segundo UNAVE (2008) a gestão do Salgado tem como principais entidades: 

as Câmaras Municipais de Aveiro e de Ílhavo, a Administração do Porto de 

Aveiro (APA), a Direção Regional das Pescas e Aquicultura do Centro 

(DRPAC); Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDRC). 

A múltipla jurisdição sobre a laguna, e por consequência sobre o Salgado, 

revela um território administrativo fragmentado onde se cruzam inúmeras 

tutelas, agentes e instrumentos de regulação, de grande complexidade e de 

conflitos de interesses, entre o público ou coletivo e o privado ou individual, o 

que dificulta a sua gestão de uma forma mais eficaz. Exemplos de 

dificuldades: O Plano Diretor Municipal (PDM) de Aveiro, atualmente em 

revisão, classifica a área do Salgado como zona de salvaguarda estrita 

(REN), referindo que “nas áreas das marinhas do salgado de Aveiro deverá 

ser elaborado um plano de ordenamento” (Artigo 44º da secção 4 - REN 

(Resolução do Conselho de Ministros n.º 165/95 de 11 de dezembro) que de 

acordo com UNAVE (2008) não foi concretizado. No PDM de Ílhavo a área do 

Salgado é classificado como zona natural e de proteção (Artigo 33º da secção 

VII), referindo a elaboração de um estudo de ordenamento para a zona das 

marinhas (Resolução do Conselho de Ministros n.º140/99 de 5 de novembro). 

A outro nível, o Decreto-Lei n.º 20/75 de 21 de janeiro, que cria o “Parque 

Natural da Ria de Aveiro”, nunca chegou a ser aplicado, principalmente pela 

oposição dos vários municípios envolvidos, que temiam ficar limitados em 

termos de crescimento económico e desenvolvimento (FIDÉLIS, 2001).  
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Tabela 1 – Instrumentos e estatutos de proteção da Ria de Aveiro e consequentemente do Salgado. 

Contexto nacional  

Ordenamento do território 

- Plano Regional de Ordenamento do Território Litoral do Centro (PROT-Centro); 

- Planos Diretores Municipais de Aveiro e Ílhavo; 

- Plano de Bacia Hidrográfica do Vouga, Decreto Regulamentar n.º 15/2002 de 14 de março;  

Preservação do litoral 

- Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC), Decreto-Lei nº 218/94 de 20 de agosto; 

- Programa Finisterra, Programa de Intervenção da Orla Costeira Continental, Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 22/2003, de 18 de fevereiro;  

- Regime Jurídico da Ocupação, Uso e Transformação da Faixa Costeira, Decreto-Lei 302/90 de 26 de 
setembro; 

- Regime Jurídico dos Terrenos do Domínio Público Hídrico, Decreto-Lei n.º 468/71 de 5 de novembro. Os 
Capítulos I e II deste Decreto-Lei foram revogados pela Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro

4
 que 

estabelece a titularidade dos recursos hídricos;  

- Regime Jurídico da Utilização do Domínio Hídrico, Decreto-Lei n.º 46/94 de 22 de fevereiro;  

Preservação ambiental 

- Lei de Bases do Ambiente, Decreto-Lei n.º 11/87 de 7 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 224 -A/96, 
de 26 de novembro e Lei nº 13/2002, de 19 de fevereiro; 

- Reserva Agrícola Nacional (RAN), Decreto-Lei n.º 196/89 de 14 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
274/92, de 12 de dezembro; 

- Reserva Ecológica Nacional (REN), Decreto-Lei n.º 93/90, de 18 de março, alterado por vários Decretos-
Lei, sendo a ultima alteração do Decreto-Lei n.º 79/95, de 20 de abril;  

- Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), Decreto-Lei n.º 19/93 de 23 de janeiro;  

- Plano Nacional da Política do Ambiente (PNPA), Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/95 de 21 de 
abril; 

- Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB), Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 152/2001, de 11 de outubro;  

- Plano Nacional da Água Decreto-Lei n.º 112/2002, de 17 de abril; 

- Programa Polis, Programa de Requalificação Urbana e Valorização Ambiental das Cidades, Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 26/2000, de 15 de maio;  

Contexto Europeu 

- Diretiva Aves (n.º 79/409/CEE) transposta para o direito nacional através do Decreto-Lei n.º 140/99, de 
24 de abril; 

- Rede Natura 2000 constituída por Zonas de Proteção Especial (ZPE) e Zonas Especiais de Conservação 
(ZEC), resultantes da aplicação das Diretivas Aves e Habitats respetivamente, com o objetivo de 
assegurar a conservação das espécies e dos habitas mais ameaçados da Europa.  

- Diretiva Quadro da Água (DQA) n.º 2000/60/CE, transposta para o direito nacional através do decreto-lei 
n.º 58/2005, de 29 de dezembro, e estabelece as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável 
das águas;  

- Convenção de Berna (1979), transposta para o direito nacional através do Decreto-Lei n.º316/89, de 22 
de setembro, regulamenta a aplicação da convenção da vida selvagem e dos habitats naturais na Europa; 

- Programa Corine (1985) em que a Ria de Aveiro foi designada como biótopo CORINE nº C12100019.  

Contexto internacional 

- Convenção de Bona (1979) Decreto-Lei n.º 103/80 de 11 de outubro para proteção das Espécies 
Migradoras Pertencentes à Fauna Selvagem; 

- Convenção sobre a Biodiversidade ratificada pelo Decreto-Lei nº 21/93 de 21 de junho. 

(Adaptado de DELBOS (2006) e FIDÉLIS (2001)) 

                                                
4
 O Decreto-Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro obriga os proprietários de parcelas situadas nos leitos e 

margens dos recursos hídricos a provar documentalmente que tais terrenos eram, por título legítimo, objeto 

de propriedade particular ou comum antes de 31 de dezembro de 1864, para verem reconhecido o direito 

de propriedade, até 1 de janeiro de 2014. No caso de não realizarem este procedimento os prédios, 

abrangido por estas condições reverterem para o domínio público.  

http://www.emam.com.pt/images/stories/legislacao/ordenamento/ResolucaoConselhoMinistrosn22-2003.pdf
http://www.emam.com.pt/images/stories/legislacao/ordenamento/ResolucaoConselhoMinistrosn22-2003.pdf
http://www.inag.pt/inag2004/port/divulga/legisla/pdf_nac/DomPubHidrico/DL468_71.PDF
http://legislacaodireitodoambiente.blogspot.com/2008/02/reserva-agrcola-nacional-decreto-lei-n.html
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Neste sentiddo, DELBOS (2006) salienta que ao nível nacional ainda não foi 

aplicada nenhuma medida efetiva para a conservação, preservação, ou a 

classificação da zona do Salgado.  

Conforme refere PORTAS et al. (2004) as áreas de ecossistemas sensíveis 

(de uma grande riqueza e fragilidade), como a Ria de Aveiro, Ria Formosa, 

estuário do Tejo e Sado, sapais, etc., constituem “um desafio complexo pela 

dimensão territorial que abrangem, pela importância dos recursos biofísicos, 

paisagísticos e culturais, pela intensidade das pressões de uso e de 

interesses públicos e privados, ou pelas ameaças de degradação em que se 

encontram” (poluição, desequilíbrio dos ecossistemas) e terão que encontrar 

formas de regulação ajustadas. Os mesmos autores salientam a importância 

de uma entidade reguladora com poderes e capacidade de imposição, ou 

negociação de regras e traçados.  

É evidente que o Salgado, situado no interior da laguna, está afetado por 

essa complexidade exigindo-se a compatibilização de políticas, 

desenvolvimento de parcerias e criação de instrumentos de planeamento e 

gestão por parte da administração pública.  

2.1.3 Contextualização histórica da evolução da paisagem 

A origem da cidade de Aveiro e a sua toponímia5 são temáticas controversas, 

existindo várias teorias, que não passam disso mesmo, uma vez, que este 

território ainda não foi objeto de estudos arqueológicos conclusivos, o que 

dificulta a sua contextualização (MORGADO & FILIPE, 2009).  

No entanto, a primeira referência conhecida da cidade é do século X (ano de 

959), está relacionada com a produção de sal e consequentemente com a 

paisagem do Salgado, num documento de doação testamentária, de terrenos 

e salinas (“Suis terras in Alauario et salinas”) pela condessa Mumadona Dias ao 

mosteiro de Guimarães (SILVA, 1997; MORGADO & FILIPE, 2009).  

  

                                                
5
 Algumas teorias da toponímia de Aveiro: “Talábriga” denominação do aglomerado possivelmente, junto ao 

rio Vouga, não no “lugar de Aveiro”, mas mais a nascente, onde este desaguaria no periodo proto-histórico 

e “Aviarium” no tempo de Marco Aurélio do domínio romano que significava “lugar com muitas lagoas onde 

se criam aves palmídes”, segundo Marques Gomes (DIONÍSIO, 1993); Segundo,  MACHADO (1993) o 

topónimo Aveiro terá possivelmente origem pré-romana, já que em gaélico “aber” significa estuário, curso 

de água, sendo posteriormente latinizado como “aberiu”.  
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No séc. XI a costa marítima, onde o rio Vouga desaguaria, seria de 

configuração completamente diferente à atual, situando-se mais para o 

interior. É possivel verificar na Figura 2 o processo da evolução da laguna. Os 

documentos referentes aos séculos XI e XII dão a entender que em Aveiro só 

existiam marinhas, assim como em toda a zona do litoral desde o Minho até 

ao Vouga, nomeadamente Ovar, Esgueira, Ílhavo, Vagos, Mira, entre outras 

(RAU, 1984; SILVA, 1997; AMORIM, 2001a).  

De acordo com SILVA (1997) e AMORIM (1996) no século XIV ocorreu um 

aumento e a regularização da produção de sal na Europa, destacando-se o 

litoral português com os Salgados de Aveiro e Tejo devido à especialização 

geográfica e ao traçado dos circuitos internacionais. Existiu, segundo RAU 

(1984), uma preferência pelo sal português principalmente nos mercados do 

Norte da Europa devido a fatores de ordem política, económica e técnica 

como: a luta pelo predomínio do mar do Norte entre a Liga Hanseática e os 

Neerlandeses; a evolução e aperfeiçoamento da pesca e salgação do 

arenque; o desenvolvimento das pescarias do bacalhau e a expansão do 

comércio marítimo português. 

 

Figura 2 - Processo de formação da laguna de Aveiro. A| antes dos séculos XI ou XII, a linha da 

costa entre Espinho e a Serra da Boa Viagem seria uma longa e estreita bacia, com um pequeno 

golfo a norte de Aveiro; B| Nos séculos XI ou XII, devido a processos sedimentares, iniciou-se a 

formação de um cordão dunar, que foi progressivamente isolando as massas de água. Surgindo 

também na área central da bacia pequenas ilhas, devido à acumulação de sedimentos carregados 

pelos rios afluentes; C| o contínuo assoreamento dos canais e progressivo deslocamento do 

cordão dunar para sul, que em 1756 fechou a comunicação da laguna com o mar, originou 

dificuldades na circulação da água e o desenvolvimento das atividades aí estabelecidas, até à data 

de 1808. Data em que se restabeleceu a comunicação da laguna com o mar através da construção 

de uma barra artificial.   

 (Adaptado de GIRÃO (1960))  
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No início do século XVI o canal da Ria, ainda em formação, tinha 

profundidade suficiente para permitir o acesso a naus e caravelas, de acordo 

com SILVA (1997) e, segundo DIONÍSIO (1993), iniciavam-se as primeiras 

campanhas de pesca do bacalhau à Terra Nova. A vila6  florescia, com 14.000 

habitantes, entre os quais muitos estrangeiros, subsistindo económicamente 

pela industria salineira, a agricultura, a pesca e o comércio.  

O comércio do sal “era muito íntenso e as portas da muralha7  da vila do lado 

do mar ficavam abertas durante a noite, para que não fosse interrompido o 

serviço da carga e descarga dos  navios”. 

No entanto, no final do mesmo século (XVI) o mau estado da barra, originado 

pela sua contínua deslocação para sul e pelo assoreamento das areias, 

devido ao inverno tempestuoso de 1575, reflectiu-se no comércio e no 

aparecimento de epidemias, o que provocou o despovoamento da “Vila de 

Aveiro” e das localidades envolventes (OUDINOT, 2009).  

Em 1611 o porto comercial situado na praça de Aveiro, ilustrado na Figura 3, 

não possuía navios. No ano de 1687 contrataram-se dois engenheiros 

holandeses para analisar o estado da barra de modo a se restabelecer a 

navegabilidade do canal. Estes propuseram o corte do cordão litoral, no 

entanto, faltavam recursos para executar essa ideia (DIONÍSIO, 1993).  

 

Figura 3 – Praça de Aveiro no Canal Central de S. João ou da Cidade foi outrora o Porto Comercial 

de Aveiro. A| Canal Central em 1910; B| Canal Central em 2011; atualmente este canal constitui a 

atração central turística de Aveiro, pelos seus coloridos moliceiros atracados ou a percorrer os 

canais da cidade. 

(Fonte da imagem A: Imagoteca Municipal de Aveiro) 

                                                
6
 Em 1515 D. Manuel concedeu-lhe o foral devido à crescente prosperidade da vila (DIONÍSIO, 1993). 

7
 As muralhas que cingiam a vila, construídas por ordem do Infante D. Pedro, filho de D. João I, no século 

XIV, deram-lhe uma maior dignidade. O que facilitou a recuperação da vila, que se encontrava em 1348 
quase despovoada pela peste. O crescimento da população ocorreu, de tal modo que formou bairros extra 
muros (DIONÍSIO, 1993; OUDINOT, 2009); Segundo SILVA (1997) as muralhas são atribuídas a D. Pedro 
incorrectamente, defendendo que estas deveriam ser atribuídas a D. João I, de acordo com um documento 
de 1413, embora reconheça D. Pedro como um dos seus “mentores”.  
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Segundo o mesmo autor, no século XVIII, em 1756 a barra já se localizava 

em Mira. A cidade encontrava-se num triste cenário, empobrecida, com 

grande taxa de óbitos e uma reduzida taxa de natalidade. No entanto, em 

1759, apesar das péssimas condições, a vila foi elevada a cidade pelo 

Marquês de Pombal.  

AMORIM (1996) refere que o atrofiamento e assoreamento de alguns canais 

originaram a redução do grau de salinidade em troços da Ria que deixaram 

de estar aptos a fazer sal; a monocultura do sal de Aveiro perdeu o interesse 

a partir da década de 70 do séc. XVII, o que permitiu o desenvolvimento de 

outras atividades económicas, nomeadamente da pesca e da também 

tradicional colheita do moliço na Ria. Há referências a proprietários que 

destruíam os muros da vedação das marinhas para estas serem utilizadas 

como “praias” de produção de moliço.  

A mesma autora salienta que as oscilações da barra e a sua deslocação para 

Sul provocaram perturbações e mudanças na distribuição das marinhas ao 

longo do século XVIII, nomeadamente o alargamento da área das marinhas e 

uma reorganização do Salgado, para um aproveitamento de marinhas, cada 

vez mais próximas à entrada da água salgada, surgindo marinhas em novos 

espaços, como os de Forte Novo, Monte Farinha e Ilha de Sama. Inicia-se, 

também por essa época, a intervenção do Homem no cordão litoral, pela 

abertura de um regueirão em 1757 pelo capitão-mor de Ílhavo, com fortes 

interesses na cidade, que se manteve até meados de 1788.  

Após algumas tentativas falhadas em 1802, Reinaldo Oudinot e Luís Gomes 

de Carvalho foram incumbidos de analisar novamente a situação da barra e 

de descobrir um modo que garantisse a navegabilidade da Ria, optando pela 

construção da barra artificial já sugerida pelos holandeses. Para a execução 

desta solução foram construídos dois molhes, com as pedras da muralha da 

cidade, demolidas de propósito para o efeito (DIONÍSIO, 1993). 

De acordo com AMORIM (1996) a localização de uma possível barra artificial 

foi alvo de polémica e agitação social porque envolvia interesses 

contraditórios das atividades desenvolvidas na laguna, nomeadamente a 

salicultura, a pesca e o cultivo das terras envolventes. Chegou-se a viver um 

ambiente de hostilidade por parte da população pela demora na construção 

da barra.  
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Em 1807 o cenário era caótico, a insalubridade da Ria afetou a salicultura, a 

agricultura, a pesca, o comércio e a saúde da população, até que em 1808 se 

efetuou a tão aguardada e desejada, abertura da barra. 

Após a abertura da barra conservaram-se as marinhas feitas entre 1759 e 

1778 e recuperaram-se as marinhas entre o esteiro de Esgueira e o de Sá, 

para Sul de Aveiro, até Ílhavo (AMORIM, 1996). Segundo ARROTEIRA 

(2000) verificou-se um novo surto demográfico e económico, que potenciou o 

atual dinamismo urbano, ambiental, portuário, académico, cultural, comercial 

e de serviços, num contexto de rápida transformação urbana que alteraram a 

ocupação e configuração do território. 

Durante o século XX, a barra continuou a ser objeto de estudo e de muitas 

controvérsias. De acordo com AMORIM (2001a) apesar da fixação da barra 

em 1808, esta necessitou da continuação de obras de melhoramento, 

nomeadamente: 

 Em 1876 com o objetivo de enfraquecer a entrada das marés, 

regularizar e retificar os canais anteriores, da autoria do engenheiro 

Silvério Augusto Pereira da Silva. Apresentação da planta, na Figura 1 

do Anexo I;  

 Em 1927 com a construção de novos diques reguladores, com a 

extensão de 1750 m, passando o canal de acesso a ter 300 m de 

largura, para aumentar o volume das águas salgadas e a salinidade 

(cerca de 50%), na laguna, o que favoreceu todas as salinas mesmo 

as situadas próximo da foz do rio Vouga; e 

 Em 1959 para a construção de um novo molhe de 700 m de extensão 

sobre o mar, a sul do farol, para completar o molhe norte para 

consolidar e garantir a salinidade.  

Estas sucessivas intervenções realizadas no canal de ligação da laguna com 

o mar (na barra) têm consequências na alteração das condições 

hidrodinâmicas da Ria (UNAVE, 2008), o que afeta as atividades ai 

desenvolvidas, nomeadamente a salicultura, e o próprio equilíbrio deste 

ecossistema. Na Figura 2 do Anexo I é possível verificar alterações recentes 

na configuração da barra. 
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De acordo com MENEZES (1956) em 1956 existiam no Salgado de Aveiro 

270 marinhas em atividade. 

No entanto, tem havido mudanças nos usos consolidados no Salgado e 

consequentemente da sua paisagem, potenciadas por diversos fatores:  

 Diminuição da rentabilidade da comercialização do sal potenciada pelo 

desenvolvimento de técnicas de conservação no frio e pelas 

deficiências tecnológicas da extração do sal (MARTINS, 2005). 

 Aparecimento de explorações de sal industrializadas que conseguiam 

maiores produções a menores custos, à dureza da vida dos marnotos 

e ao facto de esta ser uma atividade extensiva, provocaram um 

progressivo desinteresse pela atividade e o consequente abandono e 

degradação física das marinhas e da paisagem característica do 

Salgado (MARTINS, 2005), como é possível verificar através das 

Figuras 4 e 5 e da Tabela 1 e das Figuras 4, 5, 6  e 7 do Anexo I.  

 Diminuição do peso das atividades marítimas e portuárias, uma vez 

que as atividades de industrialização e de serviços têm vindo a 

aumentar, fenómeno típico das grandes aglomerações do litoral 

(ARROTEIRA, 1999).  

 Construção de infraestruturas territoriais, a partir de 1854 potenciou o 

processo de industrialização e a melhoria das relações com os 

mercados de importação e de exportação, que se mantem até à 

atualidade com a continua manutenção da melhoria das condições de 

acessibilidade rodoviária e ferroviária entre Aveiro e os principais 

centros urbanos do país ou mesmo da Península Ibérica (SEMEDO, 

2009b). Contudo, algumas destas construções têm tido um impacto na 

paisagem do Salgado, nomeadamente a construção da estrada 

Aveiro-Gafanha e com a posterior construção da IP5, nos finais dos 

anos 80 do século XX, constituindo parte da atual A25 e mais 

recentemente o novo Ramal Ferroviário do Porto de Aveiro (Figura 7 

do Anexo I), inaugurado em 2010, com uma extensão de 9 km em via 

única não eletrificada possibilita a ligação direta com a rede nacional e 

uma nova interface para o escoamento de mercadorias com a 

Plataforma Multimodal de Cacia (CORDEIRO, 2010). Isto vai 

contribuir, de acordo com SEMEDO (2009b) para o Porto de Aveiro 

(como pólo de desenvolvimento), reforçar e alargar o seu hinterland 
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até ao interior da Península Ibérica, para uma melhor qualidade dos 

serviços portuários. Apesar dos benefícios económicos destas 

infraestruturas, elas constituem uma barreira física e visual entre a 

cidade e o Salgado como é visível na Figura 6. 

 

Figura 4 – Mosaico do Salgado entre 1958 e 2011. A classificação do mosaico consiste em: 

Salicultura, quando são detetados os tanques das marinhas de salicultura; Aquacultura, quando 

são detetados os tanques das marinhas de aquacultura e Não Classificado quando não se identifica 

nenhum mosaico; verificando-se que existe uma grande redução e degradação do mosaico 

característico do Salgado derivado ao abandono progressivo das marinhas. 

(Coberturas aerofotográficas adaptadas: A e B - Instituto Geográfico do Exercito (IGeoE) 1958 e 1998 
respetivamente; C - Google Earth 2010) 

 

Figura 5 – Novos usos de solo na área do Salgado. A| Canal de S. Roque em 1928 marcado pela 

presença das salinas; A’| Canal de S. Roque em 2011, após a instalação de várias infraestruturas 

territoriais na zona das marinhas e a intervenção do programa Pólis Ria de Aveiro; B e B’| Canal das 

Pirâmides em 1955 e 2011 respetivamente. 

(Fonte da imagem A e B: Imagoteca Municipal de Aveiro) 

 

Salicultura Aquacultura Não Classificado 
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Figura 6 - Transformações na área do Salgado por infraestruturas territoriais que constituem uma 

barreira física e visual entre o Salgado e a cidade. A| Construção da estrada Aveiro-Gafanha em 

1958; A’| Estrada Aveiro-Gafanha em 2011; B| Vista geral onde é visível a estrada Aveiro-Gafanha a 

atravessar a área do Salgado e a construção da IP5 no final da década de 80 do século XX; B’| Vista 

geral de Aveiro e parte do Salgado onde é visível a construção do ramal ferroviário do Porto de 

Aveiro em 2009; C e C’| Infraestruturas territoriais A25 e ramal ferroviário do Porto de Aveiro em 

2011. 

(Fonte: A| Cobertura aerofotográfica da autoria do Instituto Geográfico do Exercito (IGeoE) adaptada; B| 
Imagoteca Municipal de Aveiro 198?; B’| Administração do Porto de Aveiro (APA) 2009; Traçado do Ramal 
Ferroviário do Porto de Aveiro cedido pela APA e REFER)  
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 O desenvolvimento de novas atividades na laguna nomeadamente da 

aquacultura, desportos náuticos, o turismo, como é visível nas Figuras 

7 e 8, também tem contribuído para a alteração das atividades aí 

consolidadas (ARROTEIRA, 1999). Aveiro tem-se revelado, de acordo 

com os números de visitantes (Figura 3 do Anexo I), um centro de 

elevada atração turística. A oferta turística de maior qualidade da 

cidade está relacionada com a laguna, sendo procurada, sobretudo 

por nacionais, nos fins-de-semana estivais, conforme refere SEMEDO 

(2009b). Contudo CPU (2007) salienta que o aumento da procura 

turística, na área natural sensível da Ria de Aveiro, poderá provocar 

consequências nefastas para a paisagem e para o meio ambiente, 

pelo que se deverá limitar o número de turistas, retirando-se destes o 

melhor rendimento possível; e 

 O não reconhecimento do sal tradicional como um produto alimentar, o 

que poderia facilitar a sua comercialização e o acesso a mais apoios 

comunitários (UNAVE, 2008). 

Atualmente várias marinhas encontram-se abandonadas e outras convertidas 

em tanques de aquacultura. A aquacultura tem vindo a substituir a atividade 

salícola, como é visível na Figura 7, apesar das dificuldades do processo 

burocrático de licenciamento e dos problemas ambientais associados à 

introdução de espécies exóticas, que causam desequilíbrios ecológicos e 

problemas relacionados com as aves que aqui se alimentam e nidificam, 

muitas delas protegidas por Diretivas da Comunidade Europeia que lhe estão 

associados (MARTINS, 2005). A partir de 1988 foram mesmo atribuídos 

subsídios comunitários à aquacultura (UNAVE (2008)), que despertaram o 

interesse por esta atividade.  

O Salgado de Aveiro é atualmente constituído por 250 marinhas, das quais 9 

dedicadas à salicultura e 35 à aquacultura. Verifica-se uma grande 

degradação do mosaico das marinhas abandonadas, como é possível 

verificar na Figura 9. O pontuar dos montículos de sal e do mosaico 

geométrico das salinas só é possível de ser percecionado, isto é, num efeito 

de conjunto, na zona do ecomuseu da marinha da Troncalhada, por aí 

existirem várias marinhas ainda em atividade. No entanto, o pontuar de 

montículos no horizonte é algo que já não é possível de observar como na 

Figura 10. 
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Figura 7 – Evolução do uso do Salgado. Em 1958 o Salgado era predominantemente dedicado à 

salicultura, verificando-se uma redução drástica em 1998 da prática dessa atividade e o surgimento 

da atividade de aquacultura; em 2011 a área dedicada à salicultura é ainda menor, verificando-se 

também uma redução da prática de aquacultura. 

 

Figura 8 - Desenvolvimento de diversas atividades na laguna, nomeadamente dos desportos 

náuticos e intensificação do turismo. 

 

Figura 9 – Mosaico desvanecido das marinhas. Por vezes só é possível identificar a salina pelos 

elementos que persistem, nomeadamente as bombas de toma de água (protões) e os palheiros.  
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Figura 10 – Vista aérea do Canal das Pirâmides e as marinhas de sal na década de 50 (?) do século 

XX, que evidência as transformações sofridas pelo Salgado.  

(Fonte: Imagoteca Municipal de Aveiro) 

2.2 Paisagem Cultural e Paisagem Enquanto Património Cultural 

2.2.1 O processo civilizacional na construção da paisagem 

cultural 

Como foi referido anteriormente, o conceito de paisagem cultural é o que 

melhor se aplica ao Salgado de Aveiro.  

A paisagem cultural, também dominada por paisagem humanizada, é o 

resultado da ação “multissecular, contínua ou intermitente, do homem sobre a 

paisagem natural, apropriando-a e modificando-a a fim de a adaptar pouco a 

pouco às suas necessidades, segundo o que a sua experiência, os seus 

conhecimentos e a sua intenção lhe foram ensinando, experiência, 

transmitida de geração em geração”, entendendo-se por paisagem natural o 

“resultado da interacção exclusiva dos factores físicos e bióticos, anteriores à 

acção do Homem” conforme refere Caldeira Cabral citado por ABREU et al. 

(2004).  

Portanto, o processo civilizacional está relacionado com a construção da 

paisagem o que faz com que se estabeleça “laços de fraternidade humana e 

solidariedade ecológica e desenvolveram-se culturas”, constituindo essas 

paisagens tradicionais consolidadas o bem mais precioso da cultura de um 

povo (TELLES, 2003). 
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A ação do homem sobre a paisagem natural iniciou-se no período paleolítico, 

pela utilização do fogo, para criar pastos para os animais selvagens de forma 

a facilitar a sua captura (SARAIVA, 2005).  Mas é sobretudo a partir do 

período neolítico que o homem intervém significativamente na paisagem 

natural, correspondendo de acordo com RIBEIRO (1989) às maiores 

«mutações culturais» da humanidade. A domesticação de animais e plantas 

possibilitou a sua fixação permanente, o que fez com que construísse e 

organizasse espaços e os lugares, não só em termos físicos, como também 

em termos simbólicos, manifestados através de monumentos megalíticos 

(UPJOHN et al., 1997). A modelação da Paisagem no território português 

iniciou-se já na aurora dos tempos neolíticos, pelos primeiros povos pastores, 

provavelmente oriundos do Danúbio e do Norte do continente africano 

(ARAÚJO, 1962).  

Relativamente ao aglomerado urbano de Aveiro instalado na planície em 

torno da laguna – a Ria de Aveiro, viu neste recurso uma potencial vantagem, 

pelo que procedeu à sua modelação, para o desenvolvimento de atividades 

económicas, nomeadamente da salicultura. Este processo de modelação ao 

longo de várias gerações permitiu-lhe estabelecer-se, segundo uma complexa 

e delicada relação com a Ria. É neste contexto, que a paisagem tradicional 

do Salgado surge como paisagem cultural, portadora de significados 

ecológicos e culturais e imagem da cidade.  

2.2.2 Evolução do conceito de paisagem para paisagem cultural 

O termo paisagem surgiu, a partir do séc. XV, na pintura na “arte de pintar a 

natureza” segundo uma interpretação artística. Inserido num conceito de 

espaço visual e estético, observado no seu conjunto por um observador, que 

se prolongou até ao século XX. Com o decorrer do séc. XX o conceito de 

paisagem já era percebido como um espaço visual resultante da interação de 

elementos físico-químicos, biológicos e antropológicos, que formam um 

conjunto único em constante alteração, conforme referem TELLES (1997), 

CORNER (1999) e ABREU et al. (2004).  
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Esta evolução no conceito de paisagem deve-se sobretudo à mudança, a 

partir da segunda metade do século XX, de vários domínios distintos, 

existindo uma grande diversidade de conceitos para o termo paisagem 

consoante a área de estudo (MCGARIGAL & MARKS, 1994; ABREU et al., 

2004). Evidencia-se os domínios da Geografia, como instrumento de registo 

da ação e interação do homem com o seu território envolvente, em que o 

conceito adquire uma “conotação territorial”, da Ecologia através do estudo 

dos ecossistemas nos processos de humanização de acordo com 

ANDRESEN (1992) e MAGALHÃES (2001) e no surgimento do domínio da 

Ecologia da Paisagem, segundo LÉVÊQUE (2003), pelo reconhecimento da 

heterogeneidade dos ecossistemas e da influência das atividades humanas 

nos ecossistemas.  

Atualmente o conceito de paisagem cultural está associado à 

consciencialização das alterações ocorridas nos ambientes e nas paisagens, 

causadas pelas modificações de diferentes modos de vida e, 

consequentemente, nos usos tradicionais do território, durante e após a 

revolução industrial (FADIGAS, 2010). O Homem é o principal agente 

transformador capaz de modificar a paisagem de forma consciente para servir 

os seus próprios interesses. 

2.2.3 A paisagem enquanto património cultural e natural 

A paisagem enquanto património cultural e natural surge na medida em que é 

entendida como uma produção de uma determinada cultura e um valor que 

contribui para a formação de culturas locais e para o bem-estar humano e 

consolidação da identidade (CONSELHO DA EUROPA, 2010). As paisagens 

fornecem informação acerca das relações que se estabeleceram ao longo do 

tempo entre as diferentes sociedades e em diferentes épocas e o meio 

natural; evoluem consoante o modo de apropriação da paisagem praticado, 

herdado e que se lega às novas gerações, podendo expressar o contributo 

das várias relações estabelecidas ao longo do tempo que as enriqueceram ao 

nível das interpretações culturais (CORNER, 1999). 
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De acordo com ABREU et al. (2004) o reconhecimento progressivo das 

paisagens como parte fundamental do nosso património (natural, cultural e 

científico), base de identidade territorial é essencial para o enquadramento 

apropriado para o ordenamento e a gestão do território, visando a 

sustentabilidade.  

O entendimento da paisagem como património cultural ao nível internacional, 

europeu e nacional resultou essencialmente nas seguintes iniciativas e 

estratégias políticas: 

No contexto internacional e europeu 

 Em 1962 a Convenção Geral da Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) realizada em Paris que 

recomendou a salvaguarda “da beleza e do carácter das paisagens e 

dos lugares" ameaçados pela forte intervenção da atividade humana 

(UNESCO, 1962);  

 Em 1964 Carta Internacional sobre a Conservação e o Restauro de 

Monumentos e Sítios (Carta de Veneza) onde o conceito de 

monumento histórico passa a englobar, não só as criações 

arquitetónicas, mas também os sítios, urbanos ou rurais, que revelem 

testemunhos de uma civilização particular, de uma fase significativa da 

evolução ou do progresso, ou de algum acontecimento histórico 

(ICOMOS, 1964);  

 Em 1970 criação do Comité ICOMOS-IFLA com o objetivo de 

promover a conservação, recuperação e investigação dos jardins 

históricos e das paisagens culturais (ICOMOS, 2011). 

 Em 1985 a Convenção para a Salvaguarda do Património 

Arquitetónico Europeu (Convenção de Granada), em que se considera 

como pertencente ao património arquitetónico os sítios - “obras 

combinadas do homem e da natureza” (CONSELHO DA EUROPA, 

1985);  

 Em 1987 Carta Internacional para a Salvaguarda das Cidades 

Históricas (carta de Washington), salienta “o carácter histórico da 

cidade e o conjunto dos elementos materiais e espirituais que lhe 

determinam a imagem” são valores a preservar (ICOMOS, 1987); 
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 Em 1992 a Conferência das Nações Unidas (ONU) sobre o Meio 

Ambiente (Conferência do Rio Janeiro) realça a necessidade de 

proteger todas as paisagens e onde foi aprovada a Agenda 21, que 

definiu o esquema orientador a adotar pelos governos nacionais para 

um desenvolvimento sustentável, com base no conhecimento e 

ordenamento da paisagem (ABREU et al., 2004).  

 Em 2000 a Convenção Europeia da Paisagem reconhece a paisagem 

como valor sociocultural e político e a necessidade de implementação 

de políticas de paisagem. Esta iniciativa resulta da constatação da 

degradação das paisagens, problemática que se estende a todas as 

paisagens europeias e ao reconhecimento da interação entre 

paisagem e o desenvolvimento sociocultural (CONSELHO DA 

EUROPA, 2010).  

No contexto nacional 

 Em 1942 Caldeira Cabral fundou a escola de Arquitetura Paisagista 

num contexto moderno, com base em conhecimento científico 

ecológico. Os conceitos introduzidos pela escola têm-se demonstrado 

inovadores, nomeadamente: paisagem como “a configuração da 

biosfera e resulta da acção complexa do homem e de todos os seres 

vivos – plantas e animais - em equilíbrio com os fatores físicos do 

ambiente” (CABRAL, 2003) e na distinção entre paisagem natural e 

paisagem humanizada, já referida, e paisagem global, desenvolvido 

por TELLES (1997), que tem por objetivo aproximar novamente os 

modos de vida rural e urbano, estabelecendo o continuum naturale8 

para se garantir uma melhor gestão dos recursos naturais e se evitar a 

perda da nossa identidade cultural, considerando que a “paisagem do 

futuro tem que ser entendida de uma forma global e transdisciplinar 

porque a «casa» - o eco- onde será possível responder ao futuro 

constitui unidade equilibrada e dinâmica”.  

  

                                                
8
 Continuum naturale é “o sistema contínuo de ocorrências naturais que constituem o suporte da vida 

silvestre e da manutenção do potencial genético e que contribui para o equilíbrio e estabilidade do território” 

Lei de Bases do Ambiente (Decreto-Lei n.º 11/87 de 7 de abril). 
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 Em 1976 o Decreto-Lei n.º 613/76 de 27 de julho foi o primeiro a 

regulamentar os sítios e lugares de interesse cultural, que precedeu à 

Reserva Ecológica Nacional (MAGALHÃES, 2001), e tinha por objetivo 

“garantir a permanência dos valores culturais da paisagem 

portuguesa”, com o entendimento da paisagem humanizada (Decreto-

Lei n.º 613/76 de 27 de julho);  

 Em 1987 a Lei de Bases do Ambiente (Decreto-Lei n.º 11/87 de 7 de 

abril), no artigo 5.º, define o conceito de paisagem como “a unidade 

geográfica, ecológica e estética resultante da acção do homem e da 

reacção da Natureza, sendo primitiva quando a acção daquele é 

mínima e natural quando a acção humana é determinante, sem deixar 

de se verificar o equilíbrio biológico, a estabilidade física e a dinâmica 

ecológica” e aponta para a necessidade de criar instrumentos para a 

sua gestão; 

 Em 1998 a Lei de Bases da Política do Ordenamento do Território e 

Urbanismo (Lei nº 48/98 de 11 de agosto) introduz a definição de 

unidades de paisagem nos planos do ordenamento regional; 

 Em 2005 a transposição para o âmbito nacional da Convecção 

Europeia da Paisagem realizada em 2000 é formalizada pelo Decreto-

Lei n.º 4/2005 de 14 fevereiro. 

No contexto nacional apesar de se reconhecer a relevância do conceito de 

paisagem e da sua utilização em termos ambientais e de ordenamento, no 

geral, esse reconhecimento não é transposto para a realidade das atuações 

sobre o território. É neste sentido, que a Convenção Europeia realizada no 

ano 2000 e a sua transposição para o âmbito nacional, assume, no presente 

século XXI, um papel importante para a definição de políticas específicas e da 

implementação de instrumentos adequados para a integração da paisagem 

nas políticas sectoriais e para a participação das populações na sua gestão. 

O texto da Convenção define paisagem como “uma parte do território, tal 

como é apreendida pelas populações, cujo carácter resulta da acção e da 

interação de fatores naturais e ou humanos” (Decreto-Lei n.º 4/2005 14 de 

fevereiro, artigo 1.º na alínea a) e assume-a legalmente como um bem 

público, que contribui para a formação de culturas locais, representando uma  
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componente fundamental do património cultural e natural europeu, para o 

bem-estar individual e social (no sentido físico, psicológico e intelectual) e 

para a consolidação da identidade europeia (OLIVEIRA & ABREU, 2010).  

Há por isso, uma maior necessidade do estudo das paisagens culturais 

europeias em mudança, como a do Salgado de Aveiro.  

2.2.4 O carácter do lugar (genius loci)  

O reconhecimento do carácter de uma paisagem é um elemento importante 

para a sua compreensão. As paisagens expressam a singularidade e a 

identidade de cada lugar, o genius loci «espírito do Lugar» (MAGALHÃES, 

2001), independentemente da escala considerada (local, regional, nacional ou 

internacional), sendo o reflexo da história natural e cultural de um território, 

num determinado momento (ABREU et al., 2004). Neste sentido, o significado 

de lugar vai para além da sua localização, porque encerra significados 

culturais que sintetizam e representam o meio que o envolve e o contexto da 

sua existência. Corresponde a um conceito global que não pode ser reduzido 

às suas características através de métodos analíticos, sem perder o seu 

contexto (NORBERG-SCHULZ, 1980; ESPENICA, 1997).  

O conceito de lugar, ou “locus”, é uma conceção do classicismo, que 

considerava que a localização era proeminente para a implantação de uma 

cidade e que esta seria governada pela divindade local – o genius loci, que 

determinava o seu carácter e essência (ROSSI, 2001; RABAÇA, 2011). Este 

conceito ressurge através do arquiteto Norberg-Schulz, em 1979, no 

seguimento do pensamento estruturalista do modernismo, que o reintegra 

sem a relação sagrada com o lugar, para o aplicar no processo da abstração 

da arquitetura em relação ao lugar (RABAÇA, 2011).  

NORBERG-SCHULZ (1980) considera que as circunstâncias locais e o meio 

ambiente (a paisagem natural) são determinantes para a identidade particular 

de cada lugar e que o genius loci, ou o «espírito do Lugar», está inserido no 

conceito mais lato – o de «habitar». Na medida em que o Homem estabelece 

um sistema de relações com um local, ao modelar o meio ambiente e ao 

transformá-lo num lugar com um carácter distinto de todos os outros, 

identifica-o, fornece-lhe identidade, da qual depende a própria identidade do 

Homem que o transforma em paisagem cultural. O Homem, para além de 

construir um lugar, também se constrói a si mesmo, sociedade e cultura, 
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tendo a capacidade de também interpretar esse mesmo lugar de várias 

maneiras. Desta forma, cada lugar está densamente saturado da cultura que 

o gerou, prolongando a sua dimensão cultural para a própria paisagem 

(RABAÇA, 2011).  

ROSSI (2001) define o locus como “um facto singular, determinado pelo 

espaço e pelo tempo, pela sua dimensão topográfica e pela sua forma, por 

ser sede de vicissitudes antigas e novas, pela sua memória”, sendo o seu 

valor determinado pela relação singular e universal, entre uma certa situação 

local e as construções aí implantadas e compreende uma série de valores 

independentes dos sentimentos que experimentamos ao conhecê-los. 

Acrescenta à definição de lugar a memória, porque a memória das 

comunidades ou de um povo está ligada a factos e a lugares. Do mesmo 

modo LYNCH (1996) considera que a imagem dos lugares está impregnada 

de memórias e significados.  

O termo memória coletiva foi desenvolvido por Maurice Halbwachs, sociólogo 

francês, que considera que a memória individual existe sempre a partir de 

uma memória coletiva e que esta é uma memória:  

 normativa, porque organiza e orienta o indivíduo, ou a coletividade, 

segundo um sistema de valores inquestionáveis;  

 simbólica, porque narra uma história de acordo com determinados 

pressupostos ideológicos e políticos e visa essencialmente preservar a 

tradição, a estabilidade e a coesão social, e  

 intemporal porque relaciona diretamente o passado com o presente e 

aponta uma visão de futuro, que neutraliza e pulveriza os tempos 

históricos (HALBWACHS, 1997).  
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De acordo com OLIVEIRA et al., (1979) a memória da cidade de Aveiro e as 

suas pré-existências “estão intimamente relacionadas aos canais e às salinas 

que caracterizam a paisagem da Ria”. Mais recentemente SEMEDO (2009a) 

considera o ecomuseu9 e o Salgado de Aveiro, “lugar de memória” e 

património que conta às novas gerações e reconta aos marnotos “os traços 

específicos da sua identidade”, nomeadamente a história social e as 

recordações pessoais, que constituem referências para o presente e são 

essenciais para construir o futuro (Figura 11).  

 

Figura 11 – Representações da atividade salícola. Os elementos representantes da atividade 

salícola pontuam a cidade em diferentes elementos memoriais; A| Painel em azulejo da antiga 

estação de Aveiro, da autoria de Licínio Pinto, 1916 B| Monumento ao Marnoto e à Salineira, projeto 

de António Quintas, 1994, localizado na retunda das Pirâmides de acesso à A25; C| painel em 

azulejos junto à Praça da República da autoria de Cândido Teles; D| Pavimento da avenida 

Lourenço Peixinho; E| Proa de moliceiro. 

2.2.5 Identidade e legibilidade 

As salinas, a produção de sal e o Salgado de Aveiro são elementos 

singulares e de identidade, ou seja, o carácter da cidade de Aveiro ao nível 

local, regional, nacional e, cada vez mais, internacional.  

A identidade é o “conteúdo da paisagem em termos históricos e culturais, o 

que lhe confere uma determinada capacidade narrativa, ou seja, a 

possibilidade da paisagem transmitir informação sobre a história do seu uso, 

sobre as actividades e movimentações das comunidades humanas que 

sucessivamente a transformaram, sobre o significado que estas lhe foram 

atribuindo” (ABREU et al., 2004).  

  

                                                
9
 O Ecomuseu marinha da Troncalhada surgiu, na década de 90 do século XX, com a recuperação da 

Marinha da Troncalhada e têm por objetivos, reforçar o sentido de pertença das suas comunidades e de 

recuperar a memória coletiva de um grupo socioeconómico, que marcou profundamente a cidade de Aveiro 

e rentabilizar esse valor como atrativo turístico segundo uma gestão integrada de preservação e de 

promoção de património cultural e natural sustentável (GOMES & MARQUES, 2008).  
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NORBERG-SCHULZ (1988) defende que “a identidade humana pressupõe a 

identidade do lugar, pelo que a estabilidade do lugar é uma necessidade 

fundamental.” É importante conservar as propriedades estruturais 

fundamentais, pois são essas que conferem a atmosfera geral ao lugar, 

desempenhando um papel importante na obtenção da forma dos espaços. 

Salienta-se que a ausência da estrutura e a inexistência de elementos de 

referência dificulta ou impossibilita sua identificação com as «coisas» naturais 

e artificiais que constituem o ambiente, o que poderá originar a alienação dos 

indivíduos (NORBERG-SCHULZ, 1980). A combinação dos elementos da 

estrutura que constitui a imagem de um lugar permite a orientação das 

pessoas e a construção do sentimento de identificação com esse lugar, 

conforme refere MAGALHÃES (2001).  

Segundo (CULLEN, 2009) as cidades refletem determinadas “linhas de 

força” que, dependendo de vários fatores, estiveram na origem da formação 

da cidade, que correspondem à estrutura do lugar defendida por Norberg- 

Schulz.  

Neste sentido, o conceito de identidade está intimamente relacionado com o 

de legibilidade, ou seja, com a capacidade de uma pessoa de compreender e 

(re)conhecer visualmente determinado espaço pela estrutura dos seus 

símbolos e de saber onde está (LYNCH, 1996; MAGALHÃES, 2001).  

O conceito de legibilidade foi desenvolvido por Kevin Lynch, no seguimento 

do pensamento estruturalista da pós-modernidade, nos anos 60 do século XX 

(MAGALHÃES, 2001). LYNCH (1996) defende que o meio onde as pessoas 

vivem deve ser legível mentalmente e que essa legibilidade tem uma 

expressão física indispensável. Desta forma, a legibilidade das formas está, 

consequentemente, relacionada com a morfologia dos espaços, essencial 

para a legibilidade de um lugar e para o estabelecimento da identidade 

(ROSSI, 2001).  

A falta de identificação com os espaços pelos indivíduos produz um 

sentimento generalizado de alienação, que resulta normalmente na falta de 

responsabilidade e na instalação do caos nestes lugares, pela 

destruição/vandalismo da propriedade pública. É neste contexto que o espaço 

consoante a sua forma pode servir de “controlo social” e de incentivo para a 

interação e a coesão social (HERTZBERGER, 2006).  
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De acordo com SEMEDO (2009a) sal, ria e moliceiro são os elementos 

simbólicos de identificação da cidade de Aveiro. De facto, a singularidade da 

laguna - Ria de Aveiro - permitiu o desenvolvimento de várias atividades, 

nomeadamente as atividades tradicionais da região de produção de sal e da 

apanha de moliço transportado, outrora, nos moliceiros, podendo ser 

considerada a linha de força que determina toda a sua organização. Mas é o 

mosaico geométrico das salinas que mais caracteriza e marca profundamente 

a paisagem, o que faz das salinas um elemento identificador do Salgado e da 

cidade de Aveiro. Logo, é a atividade de produção de sal que incute um 

carácter dominante e marcante na paisagem, mesmo com a sucessiva perda 

de importância na economia local.  

2.2.6 Morfologia da paisagem 

A teoria da forma surge no pós-modernismo e sugere que se deve recorrer à 

linguagem simbólica e cultural e ao contexto ecológico do local, de modo a 

obter formas, que se imponham pela identidade que conferem ao lugar.  

A morfologia da paisagem, de acordo com MAGALHÃES (2001), é “a forma 

da paisagem resultante das suas condicionantes ecológicas e culturais”, 

desenvolvida por duas componentes:  

 a estrutura (global) da paisagem, constituída pela estrutura ecológica, 

representativa da paisagem natural (na qual se inscreveu a 

humanização), e pela estrutura edificada, representativa das 

intervenções que resultam dessa humanização, e 

 os vazios ou interstícios desta estrutura, ou seja, os espaços 

tipológicos da paisagem, considerados homogéneos relativamente à 

forma, que se sobrepõe à estrutura da paisagem.  

Neste sentido, e conforme refere a mesma autora, a morfologia é “a forma do 

espaço que resulta, antes de tudo, da sua estrutura, embora não seja 

exatamente correspondente a esta”, como é verificável na Figura 12. A 

estrutura da paisagem funciona como o “esqueleto” da forma, sobre a qual o 

espaço se organiza. 
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Figura 12 - Elementos constituintes da morfologia da paisagem. 

Segundo LYNCH (1996) e MAGALHÃES (2001) a forma da paisagem poderá 

ser controlada através de um plano de imagem e de um plano operativo como 

complemento. O plano de imagem, segundo MAGALHÃES (2001) deverá 

estabelecer as “componentes da paisagem”, de modo a garantir a imagem 

pretendida, devendo ser um plano orientador a respeitar por todas as 

iniciativas pontuais, públicas ou privadas. O plano operativo tem por objetivo 

definir prioridades e, estimar custos nas “fases parciais de implementação, 

permitindo ao município o seu planeamento e integração no plano de 

actividades e respectivo orçamento.”  

ROSSI (2001) defende que as formas ao constituírem-se “vão para além das 

funções que devem desempenhar.” Esta premissa, na paisagem do Salgado 

aveirense é verdade, uma vez, que as marinhas foram criadas com o objetivo 

de produzir sal, e atualmente desempenham, para além dessa função, um 

papel social e cultural.  

Salienta-se que a forma dos espaços públicos é de estrema importância 

porque pode influenciar a comunidade de forma que cada individuo se sinta 

responsável por esses espaços. De acordo com LYNCH (1996) a imagem de 

um bom ambiente poderá incutir a cada individuo um sentimento de profunda 

segurança afetiva que está relacionada com a legibilidade e identidade do 

lugar. É neste contexto que MAGALHÃES (2001) considera o ambiente um 

“pseudo-símbolo” que, ao contrário dos símbolos puros, não tem uma forma 

tangível e representa a síntese de vários significados que substitui a imagem 

real, determinando um conceito.  

A falta de identificação com os espaços pelos indivíduos produz um 

sentimento generalizado de alienação, que resulta normalmente na falta de 

responsabilidade e na instalação do caos nestes lugares, pela 

destruição/vandalismo (HERTZBERGER, 2006).  
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2.2.7 Perceção do observador  

As paisagens podem ser percecionadas de diferentes formas pelos 

organismos (FARINA, 2000). No entanto, neste trabalho em concreto dá-se 

especial relevância à perceção humana, uma vez que o Salgado é uma 

paisagem cultural e por ser para o Homem a aplicação dos fundamentos da 

Arquitetura Paisagista.  

A perceção do ambiente/ espaço que nos rodeia é uma necessidade humana 

contínua, no sentido de saber onde está, ou seja o “ homem tem em todos os 

momentos a percepção da sua posição relativa, sente a necessidade de se 

identificar com o local em que se encontra” (DELI, 2009). Deste modo, 

entende-se que a perceção humana é o resultado de uma “integração dos 

processos mentais com a realidade” (FARINA, 2000). 

É neste contexto que surgiu a fenomenologia, método filosófico para a 

interpretação das coisas ou experiencias vividas pelo ser humano, por via 

instrumental da perceção, desenvolvido por Edmund Husserl em 1901 

(MAGALHÃES, 2001).  

O processo de perceção de um espaço é extremamente complexo mas, de 

modo simplificado, consiste num conjunto de circunstâncias percecionáveis 

pelos sentidos (visão, audição, olfato e tato) do Homem, que, uma vez 

estimulados, enviam mensagens que serão posteriormente processadas. Ou 

seja, o Homem ao percecionar um ambiente, para além de se localizar faz 

simultaneamente juízos de valor sobre este, podendo-o considerar “chocante, 

sem interesse ou simplesmente feio, consoante a sua personalidade” 

(CULLEN, 2009). É neste sentido, que se considera que o meio ambiente 

suscita, pelo seu “conteúdo”, constituído pela sua morfologia (cor, textura, 

escala) e particularidade que a individualiza, sensações emocionais 

provocadas pelo espaço, dependentes ou não da nossa vontade e reações. 

Nomeadamente os espaços fechados invocam sensações de claustrofobia e 

clausura e espaços abertos agorafobia. Sensações estas que estão 

relacionadas com as experiências apreendidas e vividas (DELI, 2009). 
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Segundo RABAÇA (2011) o horizonte, no processo de conhecimento e de 

organização mental do espaço, adquire uma importância fundamental, porque 

limita o espaço do Homem, diferencia e separa o céu da terra ou do mar, o 

que considera ser a “condição necessária para toda e qualquer coisa possuir 

forma”. Pois só quando o espaço tem forma e limites se transforma em lugar 

e em paisagem orientada e orientadora, quando é definível e identificável, ou 

seja, familiar, (re)conhecível o que corresponde a uma “relação de identidade 

estabelecida entre o eu e o mundo natural.” 

A perceção de um ambiente inclui, tanto os aspetos físicos, como as imagens 

que se formam sobre ele, através das nossas memórias, interpretações, 

atitudes e expectativas e varia de indivíduo para indivíduo, consoante as suas 

características socioculturais (HALL, 1986).  

Sendo assim, a perceção de um ambiente é uma representação mental, 

intuitiva, realizada não só com a visão, mas sim com todo o corpo, num 

processo de relação constante com a sua envolvente, proveniente e 

influenciado de conhecimentos e experiências anteriores do observador. 

Estando assim, dependente dos códigos ideológicos e éticos, de juízos de 

valor, bem como do conhecimento que se tem do processo de formação e 

evolução do espaço.  

Na Tabela 2 estão reunidas algumas impressões da cidade de Aveiro que 

refletem memórias de perceções da cidade associadas aos canais da Ria, às 

salinas e à produção de sal que caracterizam a paisagem da Ria. É neste 

sentido que CABRAL (2003) defende que a imagem real da paisagem é 

substituída pela síntese de vários significados que servem para a identificar e 

caracterizar.  
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Tabela 2 – Impressões da cidade de Aveiro, das salinas e da paisagem do Salgado 

Domingos Guimarães (1913) 

“Aveiro é uma cidadezinha linda, cantante, arejada, que desabrocha como uma fresca flor aquática, como 

um enorme nenúfar branco, de entre as águas que por todos os lados a cingem, a atravessam em canais, 

a banham, a reflectem, a espelham, lhe erguem um hino claro, tremente, entusiástico, apaixonado. É a 

Flor das Águas, a Flor do Mar - e a água é a alma suprema, activa, da paisagem. Cercam-na vastas 

campinas verdes, cortadas de canais minúsculos, por onde deslizam esbeltos saveiros; salinas que 

relampejam ao sol como cristais rútilos” (…) “águas onde palpitam, em maravilhosos jorros de luz, todos 

os reflexos, todas as imagens, ora ondeantes como sombras, ora flamejantes como brasas, e, segundo a 

hora e a altura do sol, umas vezes cor de truqueza, outras cor de safira, outras cor de nácar, outras de 

coral – e tudo isto dando-lhe um aspecto de leveza, de graça, de intimidade repousante e doce.” 

(GUIMARÃES, 1913)  

Almada Negreiros in “Panorama” (1941) 

“Há milhares de anos caíram aqui as célebres janelas do palácio do Céu. Ficaram intactas as vidraças nos 

respectivos caixilhos porque caíram sobre a relva verdinha. Hoje são as salinas…” (NEGREIROS, 1941)  

D. João Evangelista de Lima Vidal - Humanista Bispo de Aveiro (1954) 

“Está-me a parecer que nós, os de Aveiro, mesmo no Céu, mesmo mergulhados no mar imenso dos 

divinos encantamentos, havemos de ter alguma saudade do fresco panorama do sal, da alva sementeira 

das marinhas, da faina dos marnotos tisnados, da graça ligeira das salineiras; até penso que, de quando 

em quando, através das nuvens ou das estrelas, procurarão ainda os nossos olhos o antigo encanto dos 

montinhos de sal.” (VIDAL, 1954) 

Élio Semedo in” Ecomuseu do salgado de Aveiro - Preservar para transmitir” (2009) 

“o quadro geográfico onde se localizam as marinhas, presentemente, áreas dos concelhos de Aveiro e de 

Ílhavo, na fronteira instável entre terra e águas lagunares. É no genericamente denominado Salgado de 

Aveiro, dédalo de canais e de esteiros, mais ou menos sinuosos, limitando sapais e ilhas, reunidos em 

grandes grupos, …, que as marinhas se identificam contrastadamente pela quadrícula dos seus 

compartimentos”. (…) “O declínio engendra a saudade, sobretudo nos que ainda há poucos anos viam, a 

perder de vista, o pontilhar alvinitente dos cones de beleza contra fundos de contrastantes horizontes.” 

(SEMEDO, 2009a) 
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2.2.8 Sensibilidade ecológica  

A Ria de Aveiro é uma zona húmida de elevada importância, tanto a nível 

nacional como internacional, e constitui um sistema de grande sensibilidade 

ecológica. 

A laguna estabelece o continuum naturale entre vários municípios e tem, 

segundo MOREIRA (1992), um efeito depurador através da vegetação dos 

seus sapais, porque remove os tóxicos e consome nutrientes que se 

encontram frequentemente em excesso nas águas. Esta também suporta no 

seu seio e redor uma grande diversidade de biótipos (zonas de sapal, paul, 

dunas, águas livres, ilhas com vegetação, praias de vasa e lodos e os 

campos agrícolas, em particular os arrozais e o “bocage”), para além de ser 

local de abrigo privilegiado pelas aves aquáticas migratórias (REIS, 1993). 

Suporta habitats de elevada sensibilidade ecológica, nomeadamente os 

sistemas dunares, os sapais, os bancos intertidais e salinas, o leito dos 

canais e as lagoas de água doce, extremamente importantes do ponto de 

vista conservacionista (CPU, 2007).  

As ilhas e principalmente as salinas do Salgado, localizadas nas zonas da Ria 

de sapal salgado, são as zonas de refúgio e de alimentação preferenciais das 

aves limícolas em maré alta, como é visível na Figura 13. As salinas 

constituem um importante habitat alternativo para as aves limícolas10 

invernantes, pois não só proporcionam alimento, dada a abundância de fauna 

bêntica11, mesmo durante a preia-mar, como também constituem refúgio de 

maré alta e abrigo contra o vento. É neste contexto que o sucessivo 

abandono das salinas e a consequente destruição dos seus muros pelo 

aumento da velocidade das correntes nos canais de navegação, e a 

reconversão das salinas em tanques de piscicultura, aumenta a 

vulnerabilidade das populações de limícolas (MOREIRA, 1992).  

 

                                                
10

 Espécies de aves a destacar nas salinas: Pilrito comum (Calidris. Alpina L.), Perna-vermelha (Tringa 

totanus L.), Maçarico-de-bico-direito (Limosa limosa L.) e o Maçarico-das-rochas (Actitis hypoleucos L.) 

efetivos invernantes na laguna; a espécie Perna-longa (Himantopus himantopus L.) depende quase 

exclusivamente das salinas (CPU, 2007). 
11

 Fauna bênticas são comunidades limícolas constituídas pelos organismos (animais ou vegetais, de 

várias dimensões) que vivem associados aos fundos da Ria e às suas margens, periodicamente inundadas 

pela maré (MOREIRA, 1992).  
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Figura 13 - A zona das salinas é muito rica em avifauna sendo um bom local para observatório 

ornitológico. A presença da avifauna confere ao local uma atmosfera especial pelos seus sons.  

As salinas, para além das funções ecológicas descritas, também permitem 

manter estáveis os níveis de água nos canais da cidade, evitando a erosão, 

através dos seus muros, “motas”, e possíveis inundações (MULTIAVEIRO, 

2007).  

A própria salina constitui um ecossistema que diverge, em dois momentos, 

consoante a fase de repouso ou de atividade de produção de sal. Ou seja, 

durante o período de repouso a salina é um meio salobro e apresenta fatores 

ambientais estáveis que potenciam a vida de diferentes organismos. Durante 

o período de atividade a salina constitui um meio hipersalino e apresenta 

fatores ambientais, nomeadamente o grau de salinidade, muito variável e 

extremamente limitativo, originando uma redução no número de espécies, 

principalmente nos cristalizadores. A função dos organismos que resistem a 

estas condições adversas é fundamental para a produção do sal, 

nomeadamente o crustáceo Artemia sp., vulgarmente conhecido por camarão 

das salinas, e as bactérias que dão cor avermelhada à água. 
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 A Artemia sp. habita em grande abundância nos tanques de evaporação, por 

não ter predadores nessas condições de salinidade, produzindo grandes 

quantidade de matéria orgânica morta o que desencadeia um incremento das 

bactérias, que vão absorver grande quantidade de luz e facilitar a evaporação 

da água e consequentemente a formação do sal. Contudo, a Artemia sp., ao 

passar para os tanques de cristalização, morre, por ser um meio onde o grau 

de salinidade é superior ao seu limite de tolerância (VIEIRA, 1989).  

Nesta medida as salinas e o Salgado são de uma elevada sensibilidade 

ecológica e o seu colapso vai afetar o equilíbrio de todo o sistema.  

2.2.9 Caracterização da paisagem 

De acordo com CABRAL (2003), a beleza de uma paisagem reside no 

esplendor da ordem, segundo o equilíbrio biológico dos diversos fatores que 

nela atuam e os interesses do homem que nela habitam. Segundo este autor 

os princípios de composição de uma paisagem são iguais aos princípios de 

qualquer obra de arte, nomeadamente da pintura ou da arquitetura: unidade, 

simplicidade e variedade. 

Já na década de 70 o programa de gestão de recursos visuais do Bureau of 

land management dos Estados Unidos tinha definido princípios para a 

perceção da qualidade visual na paisagem, independentemente do local e do 

observador, conforme refere ANDRESEN (1992), que consistiam no:  

 Caracter da paisagem determinado pelos elementos visuais básicos 

(forma, linha, cor e textura) presentes em qualquer paisagem, mas 

com diferentes graus de influência. O grau de interesse da paisagem 

será tanto maior, quanto maior for a influência destes elementos;  

 Variedade visual da paisagem, no sentido em que quanto maior for 

mais será apreciada esteticamente, e 

 Harmonia da variedade. 

Os estudos ingleses e escoceses recentes apresentam, para a caracterização 

de uma paisagem, uma abordagem que consiste na análise dos parâmetros 

de carácter, qualidade, valor, e sensibilidade às mudanças, tal como definidos 

pelas COUNTRYSIDE AGENCY & SCOTTISH NATURAL HERITAGE (2002) 

desenvolvidos em sucessivas publicações a partir do trabalho publicado em 

1993 pela Countryside Commission. De acordo com estas fontes: 
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1. Carácter paisagem é o padrão de elementos que ocorre de forma 

coerente e distinto da envolvente, reconhecido pelas populações. Que 

consiste no resultado de múltiplos fatores ou variáveis (geologia, 

relevo, solos, vegetação, uso e ocupação humana) e da forma como 

estes se combinam.  

2. Qualidade da paisagem analisada com base no estado físico da 

paisagem, nomeadamente no seu enquadramento, a sua diversidade, 

a harmonia e o movimento, a sua textura, a cor e a singularidade. Por 

forma a aplicar uma metodologia transparente e de reduzir o grau de 

subjetividade inerente a que está sujeito o processo de perceção da 

paisagem é recomendo a pré-realização de fichas diagnóstico, 

conforme se poderá ver na Figura 9 do Anexo I. 

3. Sensibilidade ou vulnerabilidade da paisagem que está relacionada 

com a sustentabilidade da sua organização e estrutura, ou seja, com a 

sua capacidade de absorção visual, ou para suportar (integrar ou 

dissimular) um impacte visual, de modo a manter o seu carácter e 

qualidade visual. No entanto, esta capacidade é variável consoante o 

tipo e a natureza da mudança a que a paisagem está a ser sujeita, e 

4. O valor da paisagem está relacionado com o valor relativo ou a 

importância que os agentes relevantes atribuem ou associam a 

diferentes paisagens (ao nível local ou nacional).  

O caracter da paisagem do Salgado de Aveiro ainda é hoje fortemente 

marcado pelo mosaico geométrico das salinas (Figura 14).  

O seu enquadramento na área central da zona húmida da Ria de Aveiro 

proporciona-lhe uma elevada qualidade visual e um enquadramento aberto 

proporcionado pelo espelho de água da laguna.  

É uma paisagem muito diversificada nos elementos que a constituem 

nomeadamente: a água da laguna e dos canais; as salinas; os tanques de 

aquacultura; e a vegetação. 
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Figura 14 - Fotografia de 2009 da área do Salgado com o maior número de salinas em atividade, 

próximo do nó da A25 de acesso à cidade. Na qual é visível o contraste entre o mosaico geométrico 

das salinas em atividade (a tracejado) e em degradação; 1 – Marinhas ainda em atividade em 2011.   

(Imagem adaptada da Administração do Porto de Aveiro - APA). 

O espelho de água da laguna contrasta com a textura natural da vegetação e 

com as formas fortemente marcantes geométricas do mosaico das salinas e 

dos montículos de sal, principalmente durante o período de produção, e com 

os tanques de aquacultura. Destacam-se como elementos verticais, os 

palheiros, estruturas auxiliares das salinas, que pontuam todo o Salgado e 

antigas estruturas industriais. As cores predominantes desta paisagem são o 

azul/verde do elemento água e o branco dos montículos de sal, na época de 

produção, e dos palheiros. 

Uma vez que se trata de uma paisagem dominada pela horizontalidade, a sua 

capacidade de absorção visual de elementos estranhos é muito reduzida, o 

que lhe confere uma elevada sensibilidade. A organização da sua estrutura é 

extremamente vulnerável a alterações e à introdução de elementos físicos: a 

inserção de novos elementos, principalmente ao nível dos volumes e das 

cores, pode ter um grande impacto nesta paisagem, como é observável na 

Figura 15.  

A paisagem do Salgado de Aveiro possui uma elevada qualidade paisagística 

e cénica (como se analisará com maior detalhe no subcapítulo da dinâmica 

da paisagem). Trata-se de uma paisagem rara/única pela sua configuração 

digna de ser representativa e preservada, tanto pelos seus valores naturais 

como culturais. 

1 
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Figura 15 - Dissonâncias na paisagem do Salgado. A| Marinha da Troncalhada marcada pelo 

impacto visual das infraestruturas territoriais – Ramal Ferroviário do Porto de Aveiro e a 

autoestrada A25 que constituem uma barreira entre o Salgado e a cidade; B| Destaque visual para 

os elementos verticais, edifícios, reservatório e antenas na paisagem do Salgado; C| Nas zonas 

mais isoladas do Salgado é possível verificar o despejo de entulho que para além do impacto 

ambiental é desagradável ao nível visual. Este ato por parte dos cidadãos reflete, possivelmente, o 

desinteresse e a falta de identificação por estas áreas; D| Dissonância de elemento vertical, antigo 

depósito que foi recentemente removido; esta zona vai ser alvo da intervenção do programa Pólis 

Litoral – Ria de Aveiro. 
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2.3 Dinâmica da Paisagem  

O mosaico geométrico das salinas é fortemente marcante no território devido 

à regularidade da sua forma, constituída predominantemente por retângulos, 

que se mantém constante durante todo ano. No entanto, o processo de 

produção de sal incute à paisagem uma dinâmica rica e cheia de pormenores. 

O carácter sazonal desta atividade impossibilita a observação de todas as 

fases do processo produtivo, de uma só vez. Só observadores mais próximos 

e atentos conseguem percecionar a dinâmica desta paisagem, pois exige 

uma observação ao longo do tempo.    

De modo a se compreender toda esta dinâmica é necessário, embora em 

linhas muito gerais, conhecer-se os elementos constituintes de uma salina e 

as suas funções.  

É de salientar que a descrição e as designações12 utilizadas são específicas 

da região de Aveiro.  

2.3.1 Morfologia de uma marinha 

Segundo ALCOFORADO (1877) uma marinha é “… um conjunto de 

compartimentos, ordinariamente rectangulares, construídos nas praias e 

destinados a evaporar água do mar com o fim d’obter o chlorureto de sódio 

por cristalização.” 

Já a produção de sal consiste no processo de evaporação da água sob a 

ação de fatores climáticos (sol e do vento) que origina um aumento de 

concentração e de posterior cristalização de sais.  

O aumento gradual de concentração em sais ocorre em sucessivos 

compartimentos, com dimensões cada vez mais pequenas e menor altura de 

água, implantados a diferentes cotas (da cota maior para a cota menor), isto 

é, no sentido dos compartimentos armazenadores para os cristalizadores, 

onde ocorre a precipitação do cloreto de sódio – o sal. Este aumento gradual 

de concentração em sucessivos compartimentos tem por objetivo a 

eliminação de sais quando ainda estão em solução, de modo ao marnoto 

                                                
12

 Segundo AMORIM (1996) existe um documento datado de 1770, referente à feitura ou amanho duma 

salina que demonstra a aplicação das mesmas expressões utilizadas na atualidade, o que indica a 

manutenção da técnica de trabalho. 
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recolher apenas o cloreto de sódio. Isto acontece, porque, como é possível 

verificar na Tabela 2 no Anexo I, os sais têm diferentes graus de solubilidade 

e diferentes pontos de saturação (ALCOFORADO, 1877; MENEZES, 1956; 

SEMEDO, 2009a).  

Verifica-se assim que o mosaico geométrico e compartimentado das salinas 

deve-se ao objetivo especifico de aumentar sucessivamente a concentração 

através da evaporação da água e ao isolamento e separação dos diferentes 

sais.  

A marinha é constituída por três grupos de tanques: tanques de alimentação, 

de evaporação e de cristalização. As várias ordens de compartimentos da 

marinha dispõe-se em plano levemente inclinado. Estando os tanques de 

alimentação à maior cota e os tanques de cristalização a uma cota mais baixa 

(MENEZES, 1956; SEMEDO, 2009a).  

A Figura 16 demonstra a planta de um meio de uma salina com um “Quinhão” 

que demonstra as suas divisões e subdivisões de modo a se compreender a 

descrição que se segue. A descrição apresentada é a sumula das descrições 

de vários autores: ALCOFORADO (1877); MENEZES (1956); etc. 

Como se verificou oscilações relativamente às dimensões dos diferentes 

compartimentos e das concentrações da água neles contida optou-se por se 

apresentar os valores de MENEZES (1956). 

Cada grupo tem características próprias que variam consoante a época de 

ano (MENEZES, 1956):  

1. Tanques de alimentação - Comedorias 

As Comedorias são constituídas pelo viveiro e algibés. 

O viveiro é um compartimento, de forma variável, com a maior cota, 

correspondendo a aproximadamente 35% da área total da marinha e uma 

profundidade cerca de 0,50 m, mas pode variar. Tem por função armazenar 

água salgada da laguna para posterior abastecimento dos sucessivos 

compartimentos da marinha por gravidade, durante o tempo decorrente entre 

duas marés-vivas (15 dias o tempo decorrente entre uma lua cheia e uma lua 

nova) porque são as que têm maior amplitude o que favorece um maior grau 

de salinidade da água da laguna.  
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Figura 16 – Planta de um meio de uma salina com um “Quinhão”  

(Adaptado de MENEZES (1956)).  
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Os Algibés são compartimentos, normalmente de formato retangular, embora 

possam também ter formato irregular, com largura geralmente igual à da 

marinha propriamente dita. Têm por função armazenar a água que passa do 

viveiro para este através de bombas na trave do viveiro. A altura de água neste 

compartimento difere pouco da do viveiro, cerca de 0,40 m. 

Durante o período de produção de sal, a água, dos tanques de alimentação, 

tem uma salinidade que não ultrapassa os 3,5 ºB13.  

2. Tanques de evaporação - Mandamento 

O mandamento é constituído pelos caldeiros, sobrecabeceiras, talhos e 

cabeceiras, onde vai ocorrer a evaporação da água, o aumento gradual da 

concentração da água e a deposição de impurezas e de vários sais. 

Os caldeiros são os primeiros compartimentos do mandamento e estão a cota 

superior à das cabeceiras, com uma altura de água aproximadamente 0,10 m à 

concentração de 5º a 6 ºB. Apresentam por dimensões cerca de 12,0 m a 14,0 

m de largura (cerca de 3 meios), e cerca de 25,0 m de comprimento, mas pode 

variar. 

A água passa dos caldeiros para o sucessivo compartimento do mandamento 

por pequenas aberturas feitas com pás nas barachas que os separam. 

As sobrecabeceiras constituem a segunda ordem do mandamento e são 

idênticas aos caldeiros, mas com uma profundidade de água menor, cerca de 

0,08 m, e com uma maior concentração em sais de 7º a 8 ºB.  

Talhos são os reservatórios de terceira ordem do mandamento, com forma 

retangular, que diferem dos compartimentos anteriores por terem um menor 

comprimento, aproximadamente 22,00 m. Têm uma profundidade de água de 

0,07 m de atura com concentração aproximadamente igual ou superior a 10ºB. 

As Cabeceiras são reservatórios da última ordem do mandamento, com uma 

altura de água de aproximadamente 0,06 m, e de dimensões iguais às dos 

talhos, mas com uma concentração de cerca de 16 ºB.  

Cada ordem de compartimentos está separada longitudinalmente por barachas 

(muros de lama), sendo a passagem da água efetuada pelos diferentes 

                                                
13

 ºB - Grau Baumé, medida de salinidade. 
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compartimentos do mandamento através de portais (pequenas aberturas feitas 

com pás nas barachas). 

Em anos mais favoráveis à produção de sal, os talhos (e mais frequentemente 

as cabeceiras) podem ser utilizadas como cristalizadores, passando a 

funcionar como uma terceira marinha propriamente dita, efetuando-se assim, 

um aumento da concentração nesses compartimentos igual ao da marinha 

propriamente dita. São construídas carreiras (valas) até aos talhos para 

abastecer diretamente as cabeceiras e os compartimentos da marinha 

(marinhas nova e velha).  

As cabeceiras separam-se da marinha nova através da carreirinha da marinha 

nova (vala que alimenta os meios com água dos talhos). 

3. Tanques de cristalização - Marinha  

A marinha propriamente dita normalmente é constituída por dois 

compartimentos distintos e sequenciais: a marinha nova e marinha velha, cada 

uma constituída por duas ordens de compartimentos os meios de cima e os 

meios de baixo.  

Cada uma destas marinhas (nova e velha) também pode ser denominada de 

andaina. 

As marinhas são classificadas consoante o número de meios que as 

constituem denominando-se: 

 Singelas quando têm duas ordens de meios (cima e baixo), ou seja, a 

uma única marinha (andaina);  

 Dobradas quando têm quatro ordens de meios, a duas marinhas (nova 

e velha);  

 Mistas quando são em parte dobradas e em parte singelas, ou quando 

têm uns meios suplementares denominados por casqueiros 

(cristalizadores sem os correspondentes meios de cima e que são 

alimentados pelos meios de cima da marinha nova ou velha, que lhe 

fica junta e que, por isso, trabalham com o dobro de altura de água); 

 Talhão quando tem seis ordens de meios;  

 Quinhão quando tem trinta ordens de meios, e 

 Marinha quando tem sessenta ordens de meios; 
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Segundo ALCOFORADO (1877) em Aveiro, a “unidade de medida nas 

marinhas é o meio”. O meio de uma marinha equivale ao comprimento da praia 

necessária para alimentar de água “concentrada” de um determinado número 

de meios correspondentes. Ou seja, o número de meios determina a área de 

uma marinha, e este corresponde sempre à mesma figura em qualquer 

marinha.  

Quando a marinha velha existe é a réplica da marinha nova.  

Os meios de cima da marinha nova e velha14 são de forma retangular, com 

4,50 m x 15,00 m15 ou 16,00 m, mas também podem ser mais estreitos e mais 

compridos, conforme o espaço disponível para a construção, com uma 

profundidade de 0,02 m e uma concentração de 25 ºB.  

Os meios de cima são divididos, ao longo do seu comprimento por 

barachinhas (muros de lama, podendo ser substituídos por tábuas) que 

alternam, de dois em dois meios, com as canejas (valas estreitas), por onde a 

água da carreirinha é drenada para os meios de baixo.   

Em cada talhão (ou seja, de 6 em 6 meios) as barachinhas ou canejas são 

substituídas por machos (pequenos muros de lama com cerca de 0,20 m de 

largura contidos lateralmente por tábuas). Estes machos têm por objetivo 

permitir a passagem dos trabalhadores. 

Os meios de baixo da marinha nova e velha têm dimensões semelhantes 

aos meios de cima e apresentam uma concentração de 27 ºB. É nestes 

compartimentos que se efetua a formação do cloreto de sódio – o sal.  

Os meios de baixo estão separados longitudinalmente, entre si, por 

barachinhas de madeira, de forma a aumentar o número de meios e de 

diminuir a probabilidade de sujidade no sal ao rêr (puxar o sal para o tabuleiro), 

ou quando chove. Pela mesma razão e para diminuir a probabilidade de 

estragos provocados pelo inverno, os machos de cada talhão também são 

revestidos lateralmente com tábuas. 

                                                

14 Quanto às dimensões de cada meio existem divergências entre autores. ALCOFORADO (1877) considera 

a largura de cada meio 4.44 m, e LEPIERRE (1936) de 4.50 m (AMORIM, 1996). Segundo AMORIM (1996) e 

SEMEDO (2009a) no foral de Aveiro o valor indicado é de 4,00 m, podendo estar estes valores relacionados 

“com os cálculos para efeito de impostos.”   
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O término dos meios de baixo é efetuado com o tabuleiro, barachinha de 

madeira com cerca de 1,00 m de largura, inclinada para dentro do cristalizador, 

onde o sal é acumulado antes de ser transportado para as eiras. 

Após ao tabuleiro da marinha velha existe uma vala também com cerca de 1,00 

m de largura e que se alonga a todos os seus meios de baixo, denominada por 

intervalo ou entraval. O intervalo tem por objetivo drenar as águas 

prejudiciais para a conservação da dureza do fundo dos meios, provenientes 

de infiltrações dos esteiros e formadas no fundo dos meios, sendo esvaziado, 

nas marés baixas, para o esteiro através de uma bomba de escoar. 

Finalmente, após o intervalo tem-se por elementos finais da constituição de 

uma marinha a malhada e a malhadal. 

A área da malhada é utilizada para colocar as lamas e o moliço a secar, isto, 

durante a fase preparatória, que posteriormente se vai descrever. As lamas e o 

moliço após secos são aplicados como fertilizantes na pequena horta instalada 

no malhadal, isto no caso de a ter. 

O malhadal é um muro de lama, largo, escorado por tábuas de madeira e com 

cota suficiente para proteger a marinha da invasão das águas das marés-vivas 

e pelas cheias temporais, porque é onde se localizam as eiras onde o sal é 

armazenado e conservado durante o inverno; o palheiro, infraestrutura de 

apoio para o marnoto guardar as alfaias, comida e se proteger do mau tempo, 

tendo por vezes, no seu exterior uma figueira ou uma videira; e em alguns 

casos, uma pequena horta (Figura 17), cultivada com couves, cebolas, favas, 

nabiças, etc., sendo regada na maré baixa (quando a concentração de 

salinidade é menor) ou com água recolhida de pontos onde o manto freático 

está à superfície.  

A passagem entre marinha e malhadal faz-se por passadoiros de terra ou de 

tábua (Figura 18).  

No caso de o malhadal não ser suficientemente largo o sal em vez de ser 

armazenado nas eiras em montes cónicos (Figura 18), é armazenado em 

montes com uma base contínua formando as denominadas mulas ou serras 

(Figura 19). 
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Figura 17 – Palheiro e horta da marinha da Troncalhada pertencente ao Ecomuseu (fevereiro de 2011). 

 

Figura 18 - Passadoiro de tábua para a passagem entre a marinha e o malhadal. Transporte de sal em 

canastras para o armazenar em montes de sal em cone (Troncalhada, agosto de 2011). 

 

Figura 19 – Armazenamento do sal em mulas ou serras, porque não tem espaço suficiente na eira 

para o armazenar em montes cónicos (agosto de 2011).  
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De uma forma simplificada o processo de produção de sal consiste em 

diferentes ordens de compartimentos (tanques de alimentação, evaporação e 

cristalização) que comunicam entre si por meio de comportas, possibilitando a 

passagem da água, por gravidade, e a precipitação fracionada dos sais, até se 

formar, nos tanques de cristalização, o tanto esperado, cloreto de sódio - o sal. 

É de salientar que cada ordem de compartimentos tem características próprias 

e que variam consoante a época de ano, que seguidamente se passa a 

descrever.  

Nos diferentes grupos de ordens de compartimentos a forma em mosaico 

retangular e regular é predominante, no entanto, pode não se estender aos 

viveiros e aos algibés sendo facilmente percetível esta quebra de regularidade 

ao observador. 

2.3.2 Dinâmica sazonal de uma marinha  

Na região de Aveiro o período de atividade – safra ou faina - inicia-se na 

primavera (abril ou maio dependendo das condições climatéricas) até ao 

outono (no final de agosto ou setembro conforme as condições climatéricas), 

com um período de repouso entre o outono e a primavera do ano seguinte 

(MENEZES, 1956; SEMEDO, 2009a).  

Estes dois períodos, de safra e repouso, refletem-se de maneira diferente na 

paisagem.  

2.3.2.1 Dinâmica do período de atividade – safra ou faina  

O período da safra pode ser subdivido em duas fases: a fase preparatória e a 

fase extrativa (MENEZES, 1956), que imprime características diferentes na 

paisagem.  

 Fase preparatória 

A fase preparatória, com uma duração de 5 a 6 semanas, consiste em vários 

trabalhos preparatórios de esvaziamento da salina, limpeza dos fundos, 

reparação dos estragos, exposição ao sol do mandamento (e por vezes, os 

tanques de alimentação - o viveiro e o algibés), estrangedura, curas e botadela.  

A salina é esvaziada durante a maré baixa, não totalmente mas o suficiente 

para se proceder à limpeza do fundo dos diferentes compartimentos da salina, 

conforme a Figura 20, para se evitar o endurecimento da lama acumulada, de 
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modo a facilitar o seu manejo nos trabalhos de limpeza e de reparação 

(ALCOFORADO, 1877; MENEZES, 1956).  

Segundo MENEZES (1956) nos anos em que o inverno é seco, os viveiros e os 

mandamentos não são esvaziados, porque a salinidade da água é elevada e os 

seus fundos não necessitam de limpeza.  

Com o esvaziamento da marinha, torna-se visível a estrutura geométrica e 

compartimentada da marinha (SEMEDO, 2009a). Evidenciando-se assim 

gradualmente a geometria marcante do Salgado à medida que os marnotos 

iniciam os trabalhos preparatórios nas marinhas. 

A limpeza dos fundos consiste em retirar o resto da água, as lamas e o moliço 

acumulados no fundo dos compartimentos da salina (Figura 21) (MENEZES, 

1956).  

As lamas são normalmente aproveitadas para aparelhar a salina, ou seja, são 

utilizadas para reconstruir os diferentes compartimentos (barachas, tabuleiros, 

traves, etc.) dos estragos provocados pelo inverno.  

A reparação dos estragos consiste: na manutenção do muro, em lama, 

“limítrofe” da salina, que a fecha e protege, em bom estado de conservação de 

modo a ficar com uma altura suficiente para evitar a invasão das marés e na 

reconstrução das divisões interiores da marinha. 

As lamas excedentes são dispostas em montículos, nos respetivos meios de 

cima para secarem e poderem ser removidas para a zona da malhada 

(ALCOFORADO, 1877; MENEZES, 1956).  

Após a limpeza e esvaziamento completo dos caldeiros, cabeceiras, talhos (a 

comedoria e o mandamento) são deixados sob a ação do sol e do vento (dar 

sol) durante alguns dias, de modo a secar esses compartimentos e secar o 

moliço. O terreno depois de ser colocado durante alguns dias ao sol abre 

fendas e apresenta ondulações que são posteriormente colmatadas com lamas 

de modo a nivelar os fundos.  

Todos os compartimentos da salina são submetidos à exposição solar. Esta 

exposição é efetuada de uma só vez em todos os compartimentos, exceto nas 

marinhas propriamente ditas (nova e velha) e nas cabeceiras, que podem ser 

utilizadas também como cristalizadores, porque têm um procedimento especial 

(MENEZES, 1956).  
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A estrangedura é o trabalho a seguir e consiste em limpar os cristalizadores 

(marinha nova, marinha velha e cabeceiras) das lamas e do moliço (DIAS, 

1996), sendo as lamas aproveitadas no concerto das barachas, machos, etc. e 

acumuladas as restantes em montes nos meios de cima, a secar, até poderem 

ser transportadas para o malhadal (Figura 22 e 23). Os cristalizadores também 

são deixados sob a ação do sol e do vento (dar sol) durante alguns dias, de 

modo a aquecer os fundos, queimar o moliço e secar as lamas (MENEZES, 

1956).  

Posteriormente procede-se às curas (Figura 24), normalmente 3, que 

consistem num conjunto de tarefas de modo a se obter o endurecimento do 

solo da marinha propriamente dita (marinha velha e marinha nova) e por vezes 

das cabeceiras (quando utilizadas como cristalizadores) (MENEZES, 1956). O 

endurecimento do solo é obtido pela alteração da exposição dos fundos a seco, 

à ação do sol, durante 4 a 8 dias de cada vez, com a tomada de água, 

operação de meter água nova, que se deixa morrer (ou seja evaporar) ou se 

arreia (deixa correr a água de um compartimento para o seguinte), ou ainda, se 

ugalha, atira a água de um compartimento para o anterior (DIAS, 1996).  

Após a cura dos cristalizadores, compacta-se os seus fundos dando repetidas 

passagens com um rolo de madeira chamado círcio, durante os períodos em 

que estão secos e ao sol (MENEZES, 1956).  

Este processo (meter água, secar e circiar) é essencial para que o fundo dos 

cristalizadores adquiram a dureza e impermeabilidade necessárias para um 

bom desempenho (qualidade e quantidade de sal) e suportem os trabalhos 

diários a que estão sujeitos: o bulir (remexer ligeiramente a água com o ugalho 

para evitar, principalmente, a formação de cristais demasiado grandes e 

renovar a superfície evaporatória), o quebrar (igualmente com o ugalho juntar-

se, no eixo do cristalizador, o sal distribuído por toda a superfície) e o rêr 

(depois de quebrado, puxar-se o sal para o tabuleiro com a ajuda da rasoila) 

(MENEZES, 1956; SEMEDO, 2009a).  
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Figura 20 – Esvaziamento da marinha. Após o esvaziamento da marinha surge a estrutura 

compartimentada e geométrica, dando-se início às fases preparatórias (Caravela no início de junho de 

2011). 

 

Figura 21 – Limpeza da marinha. À medida que os compartimentos são limpos a água é atirada para o 

compartimento anterior – operação denominada ugalhar (Passã no início de junho 2011).  

 

Figura 22 - Estrangedura (limpeza dos cristalizadores das lamas e do moliço). As lamas são 

aproveitadas para concerto das barachas, machos, etc. e as sobrantes são acumuladas em montes 

nos meios de cima, a secar, até poderem ser transportadas para o malhadal, sendo esta operação 

denominada, segundo DIAS (1996) de tiragem das lamas. Esta disposição das lamas confere dinâmica 

à paisagem e um forte efeito visual na fase dos trabalhos preparatórios (Senitra no início de junho de 

2011).  
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Figura 23 - Acumulação das lamas no malhadal (Senitra no início de junho 2011) 

 

Figura 24 - Curas da marinha (Troncalhada no início de junho de 2011). 

Por vezes, também se efetua o areamento dos cristalizadores (meios de 

baixo), que consiste em espalhar uma ligeira camada de areia sobre o seu 

fundo, pois é sobre ele que se vai depositar o sal, tendo como finalidade evitar 

que ao rêr, o sal venha sujo com terra e lama do fundo. No entanto, deve-se 

deixar sempre uma pequena camada de sal denominada camisa, a cobrir essa 

areia, porque se não pode-se recolher sal misturado com areia. O areamento 

dos cristalizadores depende da qualidade do fundo da marinha, porque existem 

marinhas que não necessitam deste procedimento (MENEZES, 1956).  

No final efetua-se a botadela que consiste em cobrir os meios de baixo (os 

cristalizadores) com água a 27ºB de concentração para dar início ao depósito e 

extração do sal das marinhas (ALCOFORADO, 1877; MENEZES, 1956).  

 

 

 

 

  



 
EVOLUÇÃO DA PAISAGEM CULTURAL DO SALGADO DE AVEIRO 

Uma Metodologia de Análise Quantitativa
 

 

54 

 

 Fase extrativa 

A fase extrativa consiste em trabalhos de cristalização e colheita do sal e seu 

armazenamento e conservação. Sendo a fase que mais marca e caracteriza a 

paisagem do Salgado.  

Os trabalhos de cristalização e colheita do sal realizam-se após a botadela. 

Esta fase inicia-se sempre num dia com maré-viva, de forma se encher os 

viveiros com água com uma concentração salina mais adequada (MENEZES, 

1956).  

Normalmente os sais de cloreto de sódio à superfície dos cristalizadores vão 

coalescer formando uma camada que dificulta a evaporação das águas que 

estão por baixo. A operação bulir consiste na agitação, levemente, da água 

dos meios, de modo que os cristais se depositem no fundo para que a água 

continue a se evaporar e evitar a formação de cristais de sal demasiado 

grandes. Esta operação também tem como objetivo impedir que os cristais de 

sal se agarrem ao fundo dos meios, o que poderá afetar a qualidade do sal. 

Portanto, normalmente deixa-se uma pequena camada de sal no fundo dos 

meios, para evitar com as reduras que o sal venha conspurcado (MENEZES, 

1956; SEMEDO, 2009a).  

Durante os trabalhos de cristalização os tanques de alimentação, evaporação e 

cristalização adquirem cor e textura diferentes (Figura 25). Este efeito deve-se 

principalmente ao aumento gradual de salinidade.  

 

Figura 25 - Cores e texturas dos tanques de alimentação, evaporação e cristalização de uma salina na 

fase de produção. Os tanques de evaporação adquirem cor avermelhada devido à presença do 

crustáceo Artemia sp., vulgarmente conhecido por camarão das salinas, e de bactérias, que 

posteriormente morrem ao passarem para os cristalizadores. 
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Após a formação do sal nos meios procede-se à sua recolha, sendo necessário 

efetuar a quebra do sal, que consiste em juntar o sal no meio dos meios, 

longitudinalmente; à redura ou a rer do sal que consiste em arrastar o sal para 

o tabuleiro de sal, e à formação de pequenos montes de sal, que ai ficam a 

escorrer, para o meio, durante algumas horas. Mais tarde o sal é encimado, 

isto é, colocado um pouco mais acima do tabuleiro, voltando a ficar a escorrer 

por mais algumas horas, para depois ser transportado para a eira (MENEZES, 

1956; SEMEDO, 2009a).  

A formação dos pequenos montes de sal ao longo do tabuleiro também cria um 

efeito visual interessante, como é percetível na Figura 26. 

A disposição dos montículos de sal branco pontua a paisagem de formas 

cónicas em que predomina a verticalidade, contrastante com a geometria da 

marinha predominantemente horizontal. 

Os trabalhos de armazenamento e conservação do sal consistem na recolha e 

o armazenamento do sal para as eiras (Figura 27). É a fase que tem um maior 

impacto visual, durante a extração marcando e caracterizando a paisagem do 

Salgado.  

A própria deposição de sal em montes obedece a regras: primeiro forma-se 

uma estrela, depois o monte ganha altura. Nos montes de forma cónica é 

visível a demarcação das canastras em roda dos cones (Figura 28). A 

marcação das canastras, na saia, para além de lhes conferir uma estética 

interessante e característica, tem por objetivo prático calcular a tonelagem. 

Como exemplo, um monte normal 8 canastras corresponde a um barco ou a 

um vagão de sal (10 toneladas) e 16 canastras a 25 toneladas (SEMEDO, 

2009a). Atualmente a marcação das canastras nos montes de sal, só se 

verifica na marinha da Troncalhada pertencente ao ecomuseu. No entanto, o 

efeito visual dos montes de sal, independentemente da marcação das 

canastras, continua a ser o elemento vertical que se destaca na paisagem, 

durante a fase de extração, pela sua cor e forma. 

Quando o malhadal não tem largura suficiente para conter um monte de sal 

com base circular este apresenta uma forma alongada, visível na Figura 19, 

sendo denominados por mula ou serra (SEMEDO, 2009a). 
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Figura 26 - O sal é encimado, colocado um pouco mais acima do tabuleiro, para escorrer por algumas 

horas, para posteriormente ser transportado para a eira. Este procedimento cria um efeito visual, de 

ritmo ente a geometria da marinha e a disposição dos montículos de sal (Caravela em julho de 2011).  

 

Figura 27 – Recolha e transporte de sal. Transporte de sal com o auxílio de um carro de mão e 

marnoto a recolher o próximo sal a ser transportado para a eira no malhadal (Senitra em julho de 

2011).  

 

Figura 28 – Formação dos montes de sal (Troncalhada em junho e agosto de 2011) 

  



 
EVOLUÇÃO DA PAISAGEM CULTURAL DO SALGADO DE AVEIRO 

Uma Metodologia de Análise Quantitativa
 

 

57 

 

Segundo AMORIM (1996) frequentemente o ano de produção não corresponde 

ao ano de venda do sal, ficando armazenado nas eiras. O acondicionamento 

ao ar livre tem como inconveniente uma maior probabilidade a roubos e 

estragos causados pelos temporais, mas tem como vantagem a eliminação dos 

cristais mais deliquescentes, nomeadamente o magnésio (SEMEDO, 2009a).  

No entanto, são efetuadas medidas de proteção das primeiras chuvadas aos 

montes de sal. Outrora os montes de sal eram revestidos com bajunça, 

castanhol ou junça (Cyperus sp.) espécie vegetal dos sapais da laguna e que 

era transportado em moliceiros ou em saleiros. “Os fornecedores antecipavam-

se às encomendas acumulando-o no celeiro, ao ar livre, no canal de S. Roque, 

na margem oposta à dos armazéns nas imediações da ponte de Carcavelos” 

(SEMEDO, 2009a).  

A bajunça era disposta nos montes de sal em camadas parcialmente 

sobrepostas, posteriormente chapeada (reforçada) com lama, de forma a 

resistir às condições climatéricas do inverno (às chuvas e ventos fortes) 

(MENEZES, 1956; SEMEDO, 2009a), como demonstra a Figura 29.  

Atualmente o cenário é diferente, os montes de sal são cobertos com plástico 

negro ao qual é sobreposto uma rede de pesca de malha larga, também visível 

na Figura 29. E de forma a esta cobertura resistir aos ventos fortes são 

colocadas pedras em redor da base (SEMEDO, 2009a).  

Outro cenário possível de ser observado é o transporte de sal em salineiros 

para os armazéns de sal situados no canal de S. Roque. 

Os armazéns do sal são estruturas de madeira, com cor natural da madeira 

exposta ao ar, ou segundo (SEMEDO, 2009a) impregnados de óleo de peixe, 

com coberturas de telha de canudo. Estes elementos complementam o cenário 

do Salgado (Figura 30). 
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Figura 29 – Proteção dos montes de sal. A| Montes de sal cobertos por bajunça em 1997; B| monte se 

sal protegido com plástico negro ao qual é sobreposto uma rede de pesca de malha larga (Passã no 

início de junho 2011). 

(Fonte da imagem A: Imagoteca Municipal de Aveiro e autor: Sr. Regala) 

 

Figura 30 – Armazéns de sal no canal de S. Roque. Estruturas de madeira, com cor natural da madeira 

exposta ao ar, ou impregnadas de óleo de peixe, com coberturas de telha de canudo (fevereiro de 

2011).  

2.3.2.2 Dinâmica do período de repouso  

No final do período de produção “da faina” do sal, as comportas são abertas, e 

a água do mar entra livremente, alagando todos os tanques; a marinha é 

abandonada, até ao início dos trabalhos preparatórios da safra seguinte e fica 

completamente exposta à ação das marés e dos elementos climáticos. Durante 

esse período a profundidade da água é superior, especialmente nos 

cristalizadores, por se encontrarem num nível mais baixo (ALCOFORADO, 

1877; SEMEDO, 2009a).  

A estrutura compartimentada da salina deixa de estar visível aos observadores 

(Figuras 31, 32 e 33). O Salgado transforma-se num conjunto de pequenas 

bacias de retenção de água. Durante esse período a salinidade da água baixa 

para valores nunca superiores aos da água do mar (MENEZES, 1956; 

SEMEDO, 2009a).  
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Figura 31 – Marina Caravela alagada na fase de repouso (fevereiro de 2011). 

 

Figura 32 – Marinha Senitra alagada na fase de repouso (fevereiro de 2011). 

 

Figura 33 - Marinha da Troncalhada na fase de repouso (fevereiro de 2011). Por motivos museológicos 

é a única marinha que mantém a estrutura da marinha visível. É possível observar na imagem os 

montículos de sal protegidos no horizonte e o cenário nostálgico do Salgado. 
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A paisagem cultural do Salgado de Aveiro é o reflexo do aperfeiçoamento, num 

processo de adaptação secular da técnica e saberes específicos de produção 

do sal, que não pode ser desligada da dinâmica socioeconómica que constitui a 

razão da sua existência. Esta paisagem evoluiu para um contexto de imagem 

da cidade de Aveiro devido à sua expressão própria, identificável e facilmente 

legível (Figura 34).   

Segundo dados históricos a produção e a paisagem do Salgado de Aveiro 

sofreram uma forte mudança ao longo dos tempos. No caso da localização da 

barra se situar noutro ponto a disposição das marinhas e a configuração do 

Salgado e da sua envolvente seria diferente devido ao díspar grau de 

salinidade dos canais. 

Atualmente existem novos problemas e perigos para a paisagem do Salgado, 

resultado das transformações sociais e dos processos de desenvolvimento 

urbano, aleados à sucessiva perda de importância da salicultura na economia 

local.  

3 

 

 

 

 

 

Figura 34 – Esquema da transformação de uma paisagem natural - laguna- em paisagem cultural - 

Salgado, identidade e imagem da cidade de Aveiro. 

A paisagem do Salgado é de elevado valor e de grande dinâmica, em que o 

marnoto é o agente cultural fundamental para a sua manutenção e dinâmica. 

Todo o processo e as técnicas aplicadas na produção de sal têm-se mantido 

constantes ao longo do tempo. No entanto, verificam-se algumas alterações 

que se refletem na paisagem, nomeadamente nos materiais de revestimento 

dos montes de sal.A melhoria do processo produtivo, caso ocorra, pode alterar 

significativamente a paisagem. Por exemplo, no caso de se revestir os montes 

de sal com plásticos de diferentes cores a expressão do Salgado seria muito 
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diferente durante a época de repouso. É de salientar que cada marinha possui 

a sua própria dinâmica na paisagem. No entanto, é o conjunto de todas as 

marinhas que confere, o padrão da paisagem característico da Região 

Aveirense. Com o abandono sucessivo das marinhas o efeito de conjunto das 

marinhas está-se a perder o que se vai refletir no mosaico do Salgado e no 

padrão paisagístico, como é facilmente percetível nas imagens recolhidas.  

A substituição das salinas pela atividade da aquacultura na realidade não é a 

melhor solução porque em termos de forma, riqueza de função ecológica e de 

qualidade e dinâmica paisagística não consegue substituir a atividade salícola.  

O caso do Salgado de Aveiro é apenas mais um caso que revela que o 

Homem, normalmente, não se apercebe das modificações da paisagem e dos 

usos sustentáveis da terra que estavam em equilíbrio entre sociedade e 

“natureza”, porque normalmente não ficam testemunhos destes usos. O 

“homem tem vindo a destruir não só a utilidade, mas também a beleza que 

criou na sua maioria de maneira inconsciente” (CABRAL, 2003). Isto verifica-se 

ao longo da história do nosso país, nomeadamente através de políticas 

agrárias que promovem o desenvolvimento de atividades sem que sejam 

acauteladas as consequências nas paisagens tradicionais equilibradas e belas. 

Neste sentido, a reflexão que se coloca é se estas alterações na paisagem do 

Salgado poderão por em causa a legibilidade e identidade da cidade. O 

elemento Ria permanecerá e a salicultura também, embora apenas em termos 

significativos, em memória coletiva pelo ecomuseu e pelas várias 

representações alegóricas presentes em toda a cidade. Mas a paisagem, a sua 

capacidade semântica de perceção e vivência será, certamente, diferente para 

as novas gerações.  

A transposição para a legislação nacional da Convenção Europeia da 

Paisagem é um passo importante no sentido da manutenção destas paisagens, 

contudo, ainda não existem metodologias para a proteção e gestão de 

paisagens que foram desenvolvidas segundo práticas tradicionais que já não 

são viáveis em termos económicos, de modo a combater a degradação e o 

desaparecimento destas paisagens. Salienta-se que a salicultura em Aveiro 

não é rentável no seu objetivo principal, a produção de sal, e que mantem esta 

paisagem viva, porque do ponto de vista turístico constitui uma boa fonte de 

receita.   
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3 O ESTUDO DE CASO – O CAMPUS UNIVERSITÁRIO 

O Campus Universitário foi escolhido como estudo de caso, uma vez que é 

reconhecido no país e no estrangeiro pela harmonia da organização do seu 

espaço, particularidade arquitetónica dos edifícios, da autoria de arquitetos 

nacionais conceituados de diferentes escolas e gerações, e localização 

privilegiada, próximo da Ria, onde, segundo ARROTEIRA (2000), 

anteriormente se situavam marinhas de exploração de sal.  

3.1 Caracterização da Área de Estudo 

O Campus da Universidade de Aveiro, com 65 edifícios e 921 500 m  de área 

total (U.A., 2011), é constituído por dois campus: Campus de Santiago e o 

Campus da Agra do Castro ligados por uma ponte sobre o esteiro de S. Pedro 

(ROSSA, 2006), visível nas Figuras 35 e 36. 

O Campus de Santiago está instalado na área de Santiago (nome atribuído 

pela existência de uma aldeia com o mesmo nome), a sul da cidade, numa 

“vasta plataforma delimitada geograficamente pela Ria de Aveiro e pelos vales 

correspondentes ao esteiro de S. Pedro e ao Parque D. Pedro V.” Esta área 

pelas suas características orográficas permitia, outrora, a prática agrícola 

intensiva, tanto de produtos hortícolas como de sequeiro. Os terrenos estão 

compartimentados segundo a sua «divisão fundiária» e pela influência dos 

ventos predominantes de nordeste. Destacam-se por elementos preexistentes 

com forte presença na paisagem a laguna e os poços dos terrenos agrícolas 

(OLIVEIRA et al., 1979).  

A universidade veio efetivamente transformar “profunda e significativamente a 

morfologia urbana de Aveiro”, para além de alterar esta zona rural, fez com que 

a cidade se expandisse para sul, “reforçando a comunhão com a Ria, tão 

própria da identidade aveirense” (SEMEDO, 2009b). 

De acordo com o mesmo autor, o Campus é atualmente como uma cidade 

dentro da própria cidade, pois para além das infraestruturas de ensino e 

investigação, está dotado com vários serviços (livraria, papelaria, cantinas, 

bares, lavandaria, jardim infantil, pavilhão desportivo, estação de correios) 

essenciais à comunidade académica e que lhe confere uma vivência muito 

própria.  
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Figura 35 - Localização dos dois campus constituintes da Universidade de Aveiro 

(Cobertura aerofotográfica de 2005 da UTAD adaptada) 

 

Figura 36 – Ponte pedonal de ligação dos dois campus. Projeto da autoria de João Carrilho da Graça, 

de acordo com ROSSA (2006). 

 

  

Campus de Santiago 

Campus da Agra de Castro 
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O Campus da Agra do Castro situa-se a sul do esteiro de S. Pedro e é, 

segundo AMORIM (2001b), uma zona com algum potencial arqueológico.  

Esta zona foi reservada para a instalação de laboratórios e unidades 

tecnológicas de produção semi-fabril, estruturas de apoio social e lazer da 

população académica, nomeadamente, residências, campo de futebol e rugby, 

associação de estudantes e cantina. Este plano, da autoria do arquiteto João 

Luís Carrilho da Graça elaborado em 1986, encontra-se ainda em execução. 

Sendo considerado uma solução que maximiza o uso do solo mas, 

possivelmente, sem a força da intenção urbana do Campus de Santiago 

(ROSSA, 2006). 

3.2 O Conceito “Campus” 

Campus significa uma área que concentra edifícios, instalações e terrenos de 

uma universidade (INFOPEDIA, 2011). Termo de origem anglo-saxónica que 

está ligado à conceção da Universidade, como todo integrado e formado pela 

comunidade de professores e alunos, situada fora das grandes cidades. A 

tipologia tradicional do campus anglo-saxónico parece remontar à Universidade 

de Virgínia, cujo campus foi projetado por Thomas Jefferson (terceiro 

presidente dos Estados Unidos da América), entre 1817 e 1825 (U.V., 2011; 

MATOS, 2009).   

A instalação das Universidades na tipologia de campus era compreendida 

pelos arquitetos modernistas, como contraposição às cidades universitárias de 

traçado monumental como as de Coimbra, Lisboa, Madrid, Roma, Brasília, 

Moscovo. Durante os anos setenta do século XX a critica aos modelos de 

«campus monumento» ou «campus-jardim» começava a intensificar-se, na 

mesma altura que se lançavam as novas Universidades portuguesas 

(PORTAS, 2000).  

Segundo o mesmo autor, os modelos de «campus monumento» ou «campus-

jardim» divergem “mais no feitio ou no estilo do que na essência”. O «campus 

monumento» concentra as suas infraestruturas em grandes espaços nos 

limites das cidades unidos por vastas praças auxiliares, enquanto o «campus-

jardim» concentra igualmente as suas infraestruturas em grandes espaços nos 

limites das cidades, mas estes são unidos por espaços verdes com vias de 

acesso de desenho orgânico, que privilegia a autossuficiência de cada edifício. 
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Atualmente o conceito de campus generalizou-se, correspondendo à área que 

concentra terrenos e edifícios de uma universidade independentemente das 

suas características tipológicas. 

O próprio Campus de Santiago da Universidade de Aveiro é uma solução que 

não segue na totalidade uma destas tipologias, como vai ser possível averiguar 

com a análise dos seus planos. 

3.3 Criação da Universidade de Aveiro 

A Universidade de Aveiro enquanto instituição foi criada pelo Decreto-Lei n.º 

420/73 de 11 de agosto de 1973, segundo uma reforma do Ensino em Portugal, 

que se traduziu no Ensino Superior pela criação de novas universidades em 

algumas capitais de distrito, para além da centenária Universidade de Coimbra 

e das fundadas pela primeira república em Lisboa e Porto (ARROTEIRA, 1999; 

AMORIM, 2001b).  

Inicialmente a Universidade instalou-se na cidade de Aveiro em edifícios 

cedidos temporariamente. 

Instalando-se em 1976 na zona de Santiago, após um difícil processo, para a 

escolha da localização do Campus. A integração da universidade na cidade 

surgiu principalmente pela vontade dos responsáveis académicos de 

implantarem um modelo (inter)departamental e da oportunidade de adquisição 

de parte do terreno destinado ao plano de integração de habitação, do Fundo 

de Fomento da Habitação16 (PORTAS, 2000). A instalação da universidade em 

Santiago materializa-se pela construção dos primeiros pavilhões, 

nomeadamente a construção do Pavilhão 1 em 1976, pré-fabricado com 

caracter provisório mas que continua a funcionar, e os Pavilhões 2 e 3 na 

década de 80 (TOUSSAINT, 2000; AMORIM, 2001b). 

O primeiro plano urbanístico do Campus é elaborado em 1978, pela equipa, 

Rebello de Andrade & Espírito Santo, que previu uma área de 80 hectares para 

uma população de seis a sete mil discentes, a atingir entre 1985 a 1987. 

Contudo, no ano de 1987 a Universidade de Aveiro decidiu fazer uma revisão 

do plano urbanístico de Rebello de Andrade & Espírito Santo.  

                                                
16

 Fundo de Fomento da Habitação “organismo criado pelo governo de Marcelo Caetano para enfrentar a 

grave crise de habitação sobretudo derivada do rápido crescimento das cidades perto do litoral entre Braga e 

Setúbal”, que tinha por objetivo a construção de habitações integradas em expansões urbanas e não 

exclusivas para bairros sociais (TOUSSAINT, 2000).  
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3.4 Os Planos do Campus de Santiago 

3.4.1 Plano Rebello de Andrade & Espírito Santo 

O primeiro plano urbanístico do Campus é elaborado em 1978, pela equipa, 

Rebello de Andrade & Espírito Santo, embora já se tivesse iniciado a 

construção do Departamento de Línguas e Culturas em 1979 e Reitoria e 

Serviços Centrais (Pavilhão 3) em 1981, atual Escola Superior da Saúde, 

projetos da autoria do Arquiteto Firmino Trabulo, ilustrados na Figura 2 do 

Anexo III (TOUSSAINT, 2000).  

O plano Rebello de Andrade & Espírito Santo é associado ao Movimento 

Moderno, da década de cinquenta do século XX, que criticava o idealismo 

abstrato em prol da adequação dos projetos às condições reais, de modo a 

articular a cultura popular e modernidade, atendendo às características 

particulares de cada situação. Associado, assim, à tendência cultural 

«sistémica» da época que se traduzia na «procura de sistemas funcionais 

indeterminados, flexíveis e evolutivos, interpretados por uma estandardização 

funcional, dimensional e construtiva», na medida, em que pretendia definir 

elementos arquitetónicos ao longo de espaços canais, para acolherem os 

diversos departamentos e outros organismos da Universidade numa aparente 

flexibilidade, em que as extensões poderiam ser divididas consoante as 

necessidades de cada elemento (TOUSSAINT, 2000).  

Esse plano consistiu na delimitação da área de intervenção (que já previa a 

ocupação do Campus da Agra do Castro); na construção de longos e baixos 

edifícios, com a altura máxima de três pisos, sinuosos que acompanham, de 

modo geral, a margem da Ria e na construção de uma praça central como 

ponto convergente e dissipador dos fluxos pedonais pelos serviços que a 

envolveriam (TOUSSAINT, 2000; AMORIM, 2001b).  

Ao longo da década de oitenta construíram-se diversos edifícios que cumpriam 

as regras desse plano urbanístico, indicados na Figura 37. A horizontalidade 

dos edifícios, com apenas 3 pisos, imposta pela horizontalidade da ria, marcou 

a imagem geral do Campus, regra que persistiu após a revisão do plano, 

conforme a Figura 38 e a Tabela n.º 2 do Anexo III.  

  



 
EVOLUÇÃO DA PAISAGEM CULTURAL DO SALGADO DE AVEIRO 

Uma Metodologia de Análise Quantitativa
 

 

67 

 

 

Figura 37 - Área de estudo – Campus de Santiago e edifícios de cada plano.  

(Cobertura aerofotográfica de 2005 da UTAD adaptada) 

3.4.2 Plano atual do Campus de Santiago 

Em 1987 a Universidade de Aveiro decidiu fazer uma revisão do plano 

urbanístico de Rebello de Andrade & Espírito Santo, que segundo PORTAS 

(1994), já transcendia as perspetivas da sua fundação, verificando-se 

dificuldades operacionais e de circulação, devido à expansão e diversidade, e 

pelo requisito exigido de autonomia departamental. Parte do plano já estava 

determinado pelas construções existentes, nomeadamente a zona de serviços 

centrais, em que a praça segundo TOUSSAINT (2000) seria o elemento 

estrutural fundamental para a interligação dos dois planos.  

  

Área de estudo – Campus de Santiago 

Edifícios Universitários – 2.º Plano 

Edifícios Universitários – 1.º Plano 
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A proposta elaborada pelo Centro de Estudos da Faculdade de Arquitetura do 

Porto, coordenada pelo Professor Doutor Nuno Portas, pretendeu substituir a 

continuidade da volumetria pela continuidade dos percursos exteriores e 

interiores “construindo uma espinha distributiva, alusiva, embora sob diferente 

forma e escala, a um sistema claustral ou de arcada Urbana”, integrando a 

nova zona universitária na cidade (PORTAS, 1994).  

A Universidade também decidiu optar por uma nova estratégia, para a imagem 

da Universidade, na seleção dos projetistas dos diferentes edifícios, de modo a 

ter uma maior diversidade de projetistas e pela escolha dos mais qualificados 

em cada momento. Esta estratégia é conseguida pela realização, em cada 

novo projeto, de concursos restritos, dando a oportunidade da participação de 

arquitetos de diferentes escolas e gerações. Deste modo, a Universidade não 

só conseguiu acrescentar valor à sua imagem, por cada projetista qualificado 

(PORTAS, 2000), como contribuiu para que a cidade de Aveiro detenha a mais 

significativa concentração de obras da Arquitetura moderna portuguesa do 

século XX.  

Neste sentido, a revisão do plano consistiu num “projeto do chão” “espinha 

dorsal” do espaço público exterior, traçado por «eixos» e as «praças» de 

circulação por forma a articular os diversos edifícios departamentais; no 

dimensionamento das «parcelas» para os novos edifícios, tanto na área já 

construída, como na área em expansão; e num estudo tipológico para a 

definição de alguns critérios nomeadamente: de frente, profundidade e altura 

para cada projeto e os acessos a cada parcela e a área de expansão em cada 

parcela, por forma a garantir, a perceção da imagem de «unidade» da 

instituição e da sua vida social, independentemente da ordem de construção 

dos edifícios (PORTAS, 2000), conforme ilustra a Figura 38.  

O bom planeamento fez com que o plano do Campus de Santiago para a 

instalação da Universidade de Aveiro seja uma situação exemplar de inserção 

da universidade na cidade, pela organização dos espaços coletivos e da 

mobilidade em perfeita articulação com o contexto urbano e ambiental 

(PORTAS et al., 2004; DOMINGUES, 2006).  
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Figura 38 - Praça Central do Campus de Santiago e a unidade do conjunto arquitetónico. A e F| Praça 

Central do Campus, percecionada da entrada norte, onde é visível a horizontalidade do conjunto 

arquitetónico do 2º plano; B, C e D| correspondem às entradas sul, norte e este para a praça central, 

respetivamente. 

3.5 Qualidade Urbanística e Paisagística do Campus de Santiago 

É notório, mesmo através deste caso de estudo, que o planeamento urbano de 

uma mesma área pode ter diferentes soluções. Ou seja, citando FADIGAS 

(2010) “o planeamento urbano é um exercício cultural que se acompanha de 

conhecimentos e tecnologias específicas de ordenamento e gestão territorial.” 

De acordo com PORTAS (2000) a relação interna do Campus, com a 

individualidade de que cada edifício assume num diálogo de um todo, assim 

como a relação que este tem com a cidade, que acrescenta indiscutivelmente 

valor para a região. Universidade e cidade autovalorizam-se, sendo este 

Campus um bom exemplo de desenvolvimento sustentado. Salientando que as 

universidades necessitam de uma unidade interna e experimentada de 

programação, junto do centro de decisão, no caso das reitorias, devido às 

incertezas que acompanham as instituições no processo de decisão das suas 

instalações. “Ao contrário do que alguns sugerem, a Arquitetura não ganha 

com a indefinição ou a má definição dos seus programas.”  
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A relação entre Universidade e cidade é estabelecida por diferentes formas, 

pela geometria dos edifícios, articulação das acessibilidades, e integração com 

a paisagem envolvente, como é possível observar na Figura 39.  

Já a unidade do conjunto, percetível por qualquer pessoa ao nível do senso 

comum, é conseguida por características comuns aos elementos arquitetónicos 

que marcam a imagem do Campus, nomeadamente a da altura máxima de três 

pisos, a geometria regular e a aplicação do tijolo cerâmico, pela sua textura e 

cor, predominantemente vermelho, para material de revestimento. De acordo 

com PORTAS (2000) a escolha do tijolo cerâmico, material tradicional da 

região, não foi uma imposição do plano mas o resultado consensual de todos 

os projetistas contratados. Apesar da unidade do conjunto, cada edifício tem 

diferenças particulares tanto no seu exterior como no seu interior, que fazem de 

cada construção um caso único facilmente identificável, essencial para o 

sentido de orientação dos seus utilizadores. 

Pelas características já enumeradas pode-se dizer que o Campus de Santiago 

tem uma linguagem simbólica, forte, que não sendo, por vezes explícita, 

contribui para a diversidade e harmonia do todo favorecendo a perceção e, até 

mesmo, a crítica da sua arquitetura.  

Relativamente à sua conceção e à sua relação com a paisagem envolvente é 

uma solução que permite o prolongamento, recriando o inesperado, as 

variações volumétricas, o contraste entre espaços em sombra e iluminados, 

cobertos e descobertos e a sucessão de pontos de vista que surgem ao longo 

dos percursos através de espaços abertos, perdendo-se e voltando a 

reencontrar-se a paisagem sobre a laguna de diversas perspetivas, como é 

visível na Figura 40. Contudo, o desenho dos espaços exteriores do Campus 

universitário de Santiago faz com que haja um ambiente muito centrado e 

voltado para a vivência académica e isto denota-se principalmente pela falta de 

locais de estadia de contemplação e comunhão com a paisagem da Ria. De 

qualquer forma a influência da laguna é indiscutível no desenho do Campus 

refletindo-se na continuidade da horizontalidade da sua paisagem, observável 

na Figura 41, e pela presença do elemento água privilegiado na ornamentação 

de diversos pontos exteriores do Campus, como chafariz, poços preexistentes 

e lagos, visíveis na Figura 42.   
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Figura 39 - Relação do Campus da universidade e a envolvente da Ria. A| Campus de Santiago; B| 

Campus da Agra de Castro; C| Marinha Santiago da Fonte pertencente à Universidade.  

(Imagem adaptada da Administração do Porto de Aveiro 2009) 

 

Figura 40 - Pontos de vista para a paisagem da laguna. Os pontos de vista surgem ao longo dos 

percursos através de espaços abertos, perdendo-se e voltando a reencontrar-se a paisagem sobre a 

laguna de diversas perspetivas. 
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Figura 41 - Paisagem da laguna próxima da Universidade. A laguna tem uma grande diversidade de 

paisagens percecionadas devido à variação de luminosidade durante o dia, estado de maré e época 

de ano. Outrora esta paisagem também era envolvida por marinhas. 

 

 

Figura 42- Elementos alusivos à água presentes no Campus de Santiago. Destaca-se que os poços 

preexistentes dos campos agrícolas foram mantidos e o depósito de água (à direita na imagem), 

projeto da autoria do Arquiteto Siza Vieira, elemento vertical, singular que marca visualmente a 

paisagem do Campus. 
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De acordo com CPU (2007) a Universidade, pela excelência do seu Campus, 

pela sua localização e pela promoção de vários projetos ligados à Ria, 

nomeadamente o projeto de reabilitação do esteiro de S. Pedro tem vindo a 

afirmar-se um importante catalisador da abertura da Cidade à Ria. Esta 

instituição também tem desempenhado um importante papel na revitalização 

do Salgado, participando em diversos programas, nomeadamente no projeto 

Esgira-Maria (Estrutura de Gestão Integrada para a Ria de Aveiro) cofinanciado 

pelo Programa Life Ambiente, da Comissão Europeia (DGENV); o projeto SAL 

“Sal do Atlântico” no âmbito do Projeto Interreg III B Espaço Atlântico, 

desenvolvido com a participação da União Europeia e cofinanciado pelo Fundo 

Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), e na reativação da marinha 

de Santiago da Fonte. A reativação da marinha de Santiago da Fonte apenas 

acrescenta mais valor à paisagem envolvente do Campus, por toda a riqueza 

da dinâmica salícola que já foi descrita anteriormente e que é visível na Figura 

43, que outrora foi bem demarcada nessa zona da laguna pela geometria 

regular das salinas que estavam instalas.  

De acordo com ANDRESEN (1994) o lugar de Santiago deu origem a vários 

lugares que “fazem do Campus Universitário de Santiago um sítio único, que 

não vai ficar indiferente à valorização da sua extensa frente ribeirinha e das 

zonas húmidas que possui, para se afirmar como um espaço de vanguarda da 

reflexão e crítica, da relação entre os seres humanos e a natureza.”  

O Campus Universitário de Santiago reflete soluções ao nível do planeamento 

fundadas no conhecimento das características adequação do projeto a cada 

lugar, que se expressam simultaneamente na unidade dos conjuntos e na 

diversidade das partes. A forma que se estende à totalidade do Campus, 

entendendo a forma construída como um todo, uno e coerente na sua 

conceção e na sua relação com a paisagem envolvente, apesar de se ir 

construindo à medida das necessidades da Universidade.  
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Figura 43 - Marinha de Santiago da Fonte. A| Na fase de repouso em março de 2011 e B| Na fase de 

produção em agosto de 2011. 
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Verificou-se que alguns edifícios do Campus têm sofrido alterações de uso e, 

assim, consequentemente, na denominação. Nomeadamente o edifício da 

Escola Superior de Saúde (Pavilhão 3), onde outrora se localizava a reitoria e 

os serviços centrais. Quanto à obtenção das datas consideradas verificou-se 

algumas divergências entre as referências bibliográficas consultadas, 

principalmente porque não especificam qual é a data que estão a considerar 

(início/conclusão de projeto ou início/final da empreitada de construção). 

Optou-se apenas por aplicar as datas e a autoria do projeto do edifício das 

obras “Universidade de Aveiro: Arquitectura e Urbanismo” (2000), 

“Universidade de Aveiro: trinta anos de arquitectura” (2004) e “Roteiro: Campus 

da Universidade de Aveiro” (2006) por serem as mais recentes, compiladas na 

Tabela 1 do Anexo III. 

A envolvente da Ria e das salinas do Campus de Santiago é certamente um 

dos fatores que fazem desta instituição de ensino única imprimindo-lhe um 

carácter singular. 

O estudo da paisagem do Salgado de Aveiro e o seu reflexo no Campus 

Universitário é importante, porque vai permitir compreender se um elemento 

como as salinas, de elevado valor cultural e de identidade ao nível local, região, 

nacional e, cada vez mais internacionalmente, poderá ter influenciado no 

planeamento urbano. 
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4 METODOLOGIA PARA A AVALIAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA PAISAGEM 

DO SALGADO E DO ESTUDO DE CASO – CAMPUS UNIVERSITÁRIO 

A metodologia utilizada para a evolução da paisagem do Salgado e do estudo 

de caso do Campus Universitário explorou as potencialidades da técnica da 

deteção remota - Fotointerpretação e em princípios da Ecologia da Paisagem17 

(Figura 44). 

Na primeira análise pretende-se compreender como o Salgado evoluiu desde 

1958 até 2011 em termos de uso do solo e padrão espacial.  

Na segunda análise pretende-se verificar se existe alguma relação de forma 

entre o mosaico do Salgado na organização espacial do Campus Universitário. 

Neste sentido, este trabalho consiste no estudo da paisagem consoante o uso 

do solo (para o Salgado e Campus Universitário) através da fotointerpretação, 

utilizando métodos de análise de padrões espaciais da paisagem. 

 

Figura 44 - Esquema da metodologia para avaliação da evolução da paisagem do Salgado e do estudo 

de caso – Campus Universitário de Santiago. 

4.1 Deteção Remota – Fotointerpretação – Aplicada nos casos de 

estudo: Salgado de Aveiro e Campus Universitário 

A Fotointerpretação, técnica de interpretação visual que se baseia na análise 

de fotografias aéreas, ortofotomapas e imagens de satélite, e no deduzir o 

significado dos objetos, reconhece e identifica os objetos na superfície 

terrestre, com base nas seguintes características dos elementos descritos na 

imagem: tonalidade ou cor, forma, dimensão, padrão, textura, sombra, 

localização e associação (GUPTA, 2003). Segundo ZHOU et al., (2009) e 

                                                
17

 Ecologia da Paisagem termo introduzido, pela primeira vez, em 1939 pelo geógrafo alemão Carl Troll 

(DRAMSTAD et al., 1996; BUREL & BAUDRY, 2003). No entanto, a origem da ecologia da paisagem, 

enquanto disciplina da ecologia não é precisa, porque, entre os anos trinta e oitenta do século XX foram 

criadas duas escolas, uma de origem Europeia voltada para a gestão, planeamento e procedimentos de 

avaliação das paisagens modificadas pelo Homem, e a outra na América do Norte, voltada para problemas 

de conservação através do estudo da influência dos padrões e interações num dado mosaico consoante a 

escala de perceção da espécie estudada (FARINA, 2000).  

Princípios da Ecologia 
da Paisagem 

Potencialidades da 
Fotointerpretação 

Análise do Padrão da 
Paisagem 
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HOWARD (1991) a Fotointerpretação é a técnica mais utilizada para a 

elaboração de cartografia e mapas temáticos para a análise do padrão da 

paisagem, constituindo a primeira fase de análise tanto para a evolução da 

paisagem do Salgado como para o Campus Universitário.  

A fotointerpretação das unidades de paisagem, Salgado de Aveiro entre 1958 e 

2011 e Campus Universitário em 2011, teve presente as seguintes etapas 

(BARRETT & CURTIS, 1992) (Figura 45): 

1) A deteção da imagem que consiste na distinção dos diferentes 

elementos constituintes da imagem por características, como por 

exemplo, a cor ou tonalidade, textura e forma (uma vez, que cada uso 

do solo têm características específicas, que formam manchas distintas);  

2) O delineamento das imagens com o objetivo de separar os elementos 

de diferente natureza para posterior comparação e dedução das 

imagens, de forma a se proceder à identificação dos diferentes 

elementos (associados a um determinado uso do solo); 

3) A classificação e codificação consistem no agrupamento em estratos 

dos elementos identificados (ou seja, das diferentes manchas 

identificadas no mosaico analisado), segundo características que 

possuem em comum catalogando-os, segundo uma codificação, para 

posteriormente se proceder à análise.  

 

 

Figura 45 - Processo geral da análise de Fotointerpretação 
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Para a aplicação desta análise procedeu-se previamente à recolha de dados 

que consiste maioritariamente em levantamentos aerofotográficos das áreas de 

estudos.  

4.1.1 Descrição dos dados adquiridos e organização da informação 

A recolha de cartografia, fotografias aéreas (Figura 46), fotografias antigas, 

etc., foi a seguinte: 

1. Cadastro do Salgado de 1956  

O cadastro consta no livro “Inquérito à indústria do sal” de João Maria Cardoso 

de Macedo e Meneses e foi disponibilizada pela Biblioteca Municipal de Aveiro 

em formato JPEG.  

2. Cobertura aerofotográfica de 1958 

O mosaico constituído a partir de 13 imagens a preto e branco, à escala 

1:26000, adquirido ao IGeoE. Necessitou posteriormente de ser 

georreferenciada com recurso ao software da ESRI, ArcGis. 

3. Cobertura aerofotográfica de 1986 

Mosaico constituído a partir de 24 imagens a preto e branco, em formato JPEG, 

à escala 1:5000, disponibilizado pela APA. As imagens também necessitaram 

de ser georreferenciadas no software da ESRI, ArcGis. 

4. Cobertura aerofotográfica de 1998 

Mosaico constituído a partir de 16 imagens a cores, em formato TIFF, à escala 

1: 22000, da autoria do IGeoE.  

5. Cobertura aerofotográfica de 2005 

Mosaico constituído a partir de 15 imagens cromáticas, em formato TIFF, 

levantadas a uma altura de voo de 5800 m, já georreferenciado, disponibilizado 

pela UTAD. 

6. Cobertura aerofotográfica de 2010 

Mosaico constituído a partir de imagens cromáticas em formato JPEG obtidas 

através do software Google Earth (a 2,50 km de altitude de visualização). De 

forma a se obter uma só imagem, as peças capturadas foram aglomeradas 

com o auxílio do aplicativo Photomerge, do Photoshop. Posteriormente 

procedeu-se à sua georreferenciação com o ArcGis.  
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Figura 46 - Vistas gerais do Salgado  

(Fonte das coberturas aerofotográficas: A| MENEZES (1956); B e D| IGeoE 1958 e1998 respetivamente C| 
APA 1988; E| UTAD 2005; F| Google Earth 2010) 

  

C| 1986 D| 1998 

A| 1956 B| 1958 

E| 2005 F| 2010 
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7. Cobertura Fotográfica do Salgado  

As panorâmicas fotográficas do Salgado e de ligação ferroviária ao porto de 

Aveiro reportam-se aos anos de 2009 e 2010 e foram disponibilizadas pela 

APA. 

Foram ainda utilizadas fotografias que abordam a temática do sal e da cidade, 

de várias épocas, disponibilizadas pela Imagoteca Municipal de Aveiro. 

8. Base de dados do Salgado da Universidade de Aveiro 

A base de dados do Salgado, elaborada pela Universidade de Aveiro, está 

dividida em temas “Salgado 2007, 2005, 1998, 1988 e 1956”. Cada tema está 

organizado por vários domínios (ver a informação existente e a selecionada na 

Tabela 3 no Anexo I) dos quais se selecionaram apenas os necessários para o 

estudo em causa: Nome, Grupo, Regime, Uso e Estado. As definições dos 

domínios são extraídas e adaptadas do relatório final da UNAVE (2008).  

 A classe Nome contém o nome das marinhas e teve por base a 

nomenclatura adotada no Inquérito ao Salgado Português de 1956, 

exceto as áreas de marinhas expropriadas e aterradas ou nas marinhas 

novas já existentes mas que não tinham designação nas cartografias, 

sendo designadas por Não aplicável (NA) e Não denominadas (SD) 

respetivamente;  

 A classe Grupo informa a qual grupo do Salgado (Grupo do Mar, Grupo 

do Norte, Grupo do Monte Farinha, Grupo de S. Roque ou Esgueira e 

Grupo do Sul) a que cada marinha pertence; 

 O domínio Regime informa o regime praticado:  

- Área Natural, quando são espaços que não sofreram qualquer tipo de 

ocupação, nomeadamente os alagadiços, ou determinadas zonas de 

ilhas;  

- Sem ocupação, áreas desprovidas de ocupação devido ao abandono 

da atividade de salicultura ou aquacultura;  

- Salicultura ativa e semi-ativa quando a atividade de produção de sal, 

praticada sobre salinas, utiliza toda a superfície de cristalização ou 

apenas parte da totalidade da superfície de cristalização, 

respetivamente; 
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- Aquacultura extensiva ou semi-intensiva, atividade de produção de 

peixes em recintos aquáticos sob condições naturais ou com 

suplementos alimentares no sentido do aumentar a produtividade; e  

- Espaço Intervencionado no caso de serem áreas que já foram 

dedicadas à atividade de salicultura, mas que após intervenção 

deixaram de o ser; 

 O domínio Uso contém informações do Salgado consoante atividade 

exercida Salicultura, atividade que se dedica à produção de sal; 

Aquacultura, atividade dedicada à produção aquícola, ou Nulo quando 

não se desenvolve nenhuma atividade sobre este espaço; 

Já a classe Estado classifica o Salgado segundo à situação de 

atividade em que se encontram as salinas constituintes do Salgado 

sejam de salicultura ou aquacultura. Sendo classificadas como: Ativo 

quando a toda a área da marinha se encontra em atividade; Semi-ativo 

quando apenas parte da área da marinha se encontra em 

funcionamento; Inativo quando a função para a qual a marinha foi 

preparada não se encontra a decorrer e Nulo em áreas em que não faz 

sentido classificar, atendendo ao estado da marinha. 

9. Traçado e informações sobre a recente ligação ferroviária 

O traçado e informações sobre a recente ligação ferroviária ao Porto de Aveiro 

foram cedidos pela APA e REFER. 

A organização da informação foi realizada com recurso do software ArcGis, de 

modo a permitir a criação de mapas, para posterior análise da evolução da 

paisagem do Salgado e do caso de estudo Campus Universitário. O ArcGis 

também permitiu manter as coordenadas geográficas, embora se tenha 

procedido a conversões da projeção e Datum e a georeferenciação de imagens 

aéreas, por forma a compatibilizar toda a informação. 
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4.1.2 Fotointerpretação do mosaico do Salgado e elaboração de 

cartografia temática 

4.1.2.1  Fotointerpretação do mosaico do Salgado 

Após a organização do mosaico fotográfico procedeu-se à fotointerpretação do 

mosaico do Salgado, das coberturas aerofotográficas de 1958, 1986, 1998, 

2005 e 2010.  

Para além da aplicação das etapas da análise da fotointerpretação descritas 

anteriormente, estabeleceram-se parâmetros de classificação para as 

diferentes configurações espaciais de manchas presentes, de forma a serem 

aplicadas equitativamente a todas as imagens. 

A classificação das diferentes manchas foi a seguinte:  

 Manchas de Salicultura, quando são visíveis os diferentes 

compartimentos das marinhas, de geometria regular assente em 

retângulos, de pequenas dimensões (comparativamente com os das 

manchas de aquacultura, facilmente verificável na Figura 47); 

 Manchas de Aquacultura, quando a forma da marinha é mais irregular 

e com compartimentos de maiores dimensões, comparativamente aos 

das manchas de salicultura. No entanto, é necessário salientar que, por 

vezes, a atividade de aquacultura é exercida num só tanque. Nestes 

casos optou-se por não considerar nenhuma configuração espacial, 

uma vez que esta se confunde com a configuração das áreas de 

salicultura abandonadas, sendo estas manchas agrupadas nas 

manchas Não Classificadas; e  

 Manchas Não Classificadas, que correspondem as áreas do Salgado 

que não foram classificadas, uma vez que não se detetou a presença 

de nenhuma configuração espacial das descritas anteriormente. 
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Figura 47- Mosaico salícola e de aquacultura. As imagens A e B correspondem ao mosaico do uso do 

solo salícola e de aquacultura respetivamente; O uso do solo salícola caracteriza-se por uma grande 

compartimentação da marinha em retângulos, enquanto que o uso para aquacultura subsiste numa 

compartimentação com uma geometria mais irregular e com compartimentos de maiores dimensões.  

(Mosaico aerofotográfico 2005, sem escala)         

Em cada cobertura aerofotográfica efetuou-se a digitalização de polylines, 

como demonstra a Figura 48, para caracterizar as diferentes manchas 

visualizadas. As polylines Salicultura ou Aquacultura 1958, 1988, 1998, 2005 e 

2010 foram agrupadas em layers denominados: Mosaico 1958, Mosaico 1988, 

Mosaico 1998, Mosaico 2005 e Mosaico 2011, correspondentes à cobertura 

aerofotográfica analisada.  

 

 

Figura 48 - Digitalização de “polylines” salicultura a verde-claro e aquacultura a azul, na análise visual 

da cobertura aerofotográfica de 2005. É facilmente percetível as diferenças, nomeadamente a forma e 

o tamanho dos compartimentos dos dois mosaicos.  
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4.1.2.2 Elaboração de cartografia temática 

Para a elaboração das cartas temáticas, Mosaico Salgado 2011, 2005, 1998, 

1986 e 1956, apresentadas na Figura 50, para posterior análise dos dados, 

recorreu-se à análise visual das manchas anteriormente efetuada (Mosaico 

1958, Mosaico 1988, Mosaico 1998, Mosaico 2005 e Mosaico 2011) e às cartas 

temáticas do Salgado, disponibilizadas pela Universidade de Aveiro. 

 Esta fase consistiu em: 

1. Adicionar um novo domínio, denominado MOSAICO, a cada tema do 

Salgado, Salgado 1958, 1988, 1998, 2005 e 2007, disponibilizadas pela 

Universidade de Aveiro; 

2.  Sobrepor os layers da análise visual realizada (Mosaico 1958, 1988, 

1998, 2005 e 2011) aos do Salgado respetivo e editar os polígonos, de 

modo a adicionar a classificação atribuída ao novo domínio MOSAICO, 

como ilustra a Figura 49.  

Ao identificar as manchas das marinhas, nas coberturas aerofotográficas, nem 

sempre era percetível o limite entre estas, o que fez com que surgissem 

situações de polígonos, da mesma marinha, com duas classificações distintas, 

como também é visível na Figura 49. Nestes casos procedeu-se à classificação 

da marinha com base na classificação dominante.  

  

Figura 49 – Processamento para a adição das classificações atribuídas (Salicultura, Aquacultura ou 

Não Classificada) a cada polígono num novo domínio Mosaico. Ao se selecionar os polígonos para os 

classificar, por vezes o limite da marinha considerado (a vermelho na figura) não correspondia com o 

limite real (a azul na figura). O que fez com que existissem polígonos da mesma marinha com duas 

classificações distintas. Nestas situações optou-se por se atribuir a classificação dominante.  
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Figura 50 - Mosaicos do Salgado. Verifica-se a redução progressiva do mosaico associado à 

salicultura pelo abandono desta atividade, destacando-se o aparecimento do mosaico da aquacultura 

a partir de 1998. Estas alterações no mosaico do Salgado vão-se refletir, como é compreensível, na 

paisagem e na sua perceção. 
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4.1.2.3 Carta temática - Mosaico do Salgado 1958 

A elaboração da carta Mosaico do Salgado 1958 consistiu na interpretação das 

manchas espaciais da cobertura aerofotográfica de 1958 e na carta temática 

Salgado 1956, cedida pela Universidade de Aveiro.   

4.1.2.4 Carta temática - Mosaico do Salgado 1998 

Em termos de representação cartográfica, da carta Mosaico do Salgado 1998 

foi obtida recorrendo à interpretação das diferentes manchas espaciais da 

cobertura aerofotográfica de 1998 e à carta Salgado 1998, elaborado pela 

Universidade de Aveiro. 

4.1.2.5 Carta temática - Mosaico do Salgado 2005 

A elaboração da carta Mosaico do Salgado 2005 consistiu na interpretação das 

manchas espaciais na cobertura aerofotográfica de 2005 e na carta temática 

Salgado 2005, cedida pela Universidade de Aveiro.  

4.1.2.6 Carta temática - Mosaico do Salgado 2011 

Para a elaboração da carta Mosaico do Salgado 2011 recorreu-se à análise 

das manchas espaciais da cobertura aerofotográfica de 2010 e na carta 

Salgado 2007, elaborado pela Universidade de Aveiro. Verificou-se os dados 

posteriormente “in situ” ou através de informações recolhidas nos marnotos, no 

caso das marinhas mais inacessíveis por terra.  

Após a elaboração das cartas temáticas Mosaico do Salgado 1958, 1988, 

1998, 2005 e 2011, procedeu-se a comparação dessas, de forma a detetar e a 

retificar possíveis discrepâncias, sendo assim eliminados os possíveis erros de 

interpretação das imagens aerofotográficas. 
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4.1.2.3 Dificuldades encontradas na fotointerpretação  

 Mosaico 1958  

A cobertura aerofotográfica de 1958, a preto e branco, apresenta uma boa 

resolução, o que facilitou a interpretação e classificação das manchas 

espaciais. O mosaico espacial do Salgado visualizado é claramente de 

manchas de salicultura. 

 Mosaico 1988 

O ortofotomapa de 1986, a preto e branco, apresenta nuances cromáticas e 

uma fraca resolução das imagens (Figura 50), o que dificultou a 

interpretação e classificação. Foi necessário, em alguns casos, comparar a 

classificação aplicada com as classificações das coberturas aerofotográficas 

de 1956 e 1998 de forma a eliminar erros. Também se verificou que o 

mosaico espacial final é todo constituído por manchas de salicultura. 

 Mosaico 1998 

O ortofotomapa de 1998 apresenta diferenças cromáticas entre as imagens, 

o que dificultou a interpretação e classificação das manchas. Foi necessário, 

em alguns casos, comparar a classificação aplicada com a da cobertura 

aerofotográfica de 2005. 

 Mosaico 2005  

A cobertura aerofotográfica de 2005 não apresenta diferenças cromáticas 

entre as imagens que a constituem o que facilitou a interpretação e 

classificação das manchas presentes. 

 Mosaico 2011 

A cobertura aerofotográfica de 2010 também não suscitou dificuldades na 

interpretação e classificação das manchas encontradas. 

As coberturas aerofotográficas poderiam apresentar estados de maré 

diferentes, o que influenciaria a identificação das manchas espaciais. Tal, 

aparentemente, não acontece. No entanto, apesar de as imagens estarem 

em estados de maré semelhante, verificam-se os efeitos de erosão e 

assoreamento, como é percetível na Figura 51. 
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4.1.2.4 Fotointerpretação da organização espacial do Campus 

Universitário e elaboração de cartografia temática 

A fotointerpretação da organização espacial do Campus passou pelas mesmas 

fases da análise do Salgado, isto é pelas etapas: a distinção dos diferentes 

elementos constituintes da imagem por características como por exemplo a cor 

ou tonalidade, textura e forma; o delineamento das imagens de modo a separar 

os elementos de diferente natureza; a comparação e dedução das imagens; a 

identificação dos elementos e a classificação e codificação. 

 

 

 

 

A 

B 

Figura 51 – Efeitos de erosão e assoreamento no Salgado. A| Efeito de erosão; B| efeito de 

assoreamento 

(Fonte das Coberturas aerofotográficas: 1958 A e B do IGeoE e 2005 A e B da UTAD) 
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A classificação e codificação consistiram no agrupamento em estratos dos 

elementos identificados, segundo características comuns; As definições 

aplicadas, da área de estudo e envolvente, seguiram os conceitos 

estabelecidos pelo Decreto Regulamentar n.º 9/2009 de 29 de maio, para o 

ordenamento do território e do urbanismo a aplicar nos instrumentos de gestão 

territorial. 

4.1.2.5 Elaboração das cartas temáticas do Campus Universitário 

 Carta temática - Uso do Campus Universitário de Aveiro 2011 

A realização da carta temática Uso do Campus Universitário de Aveiro 2011 

(Figura 52), consistiu na interpretação das imagens aerofotográficas de 2005 e 

2010 da área de estudo e na digitalização de polígonos com o auxílio do 

software da ESRI ArcGis.  

Para a elaboração desta carta consideraram-se como estrutura principal seis 

conceitos técnicos do Decreto Regulamentar n.º 9/2009 de 29 de Maio:  

1) Infraestruturas Territoriais (Ficha n.º 38); 

2) Infraestruturas Urbanas (Ficha n.º 39); 

3) Prédio (Ficha n.º 54); 

4) Equipamentos de Utilização Coletiva (Ficha n.º 25); 

5) Espaço Urbano de Utilização Coletiva (Ficha n.º 27), e os 

6) Espaços Verdes de Utilização Coletiva (Ficha n.º 28). 

Nas Infraestruturas Territoriais encontram-se as vias de circulação 

estruturantes do concelho com o restante território, abrangidas pela área de 

estudo: A autoestrada A25 (Aveiro/Vilar Formoso), construída sob o troço da 

IP5, as estradas nacionais N235 e N109 e, mais recentemente, em 2010, o 

ramal ferroviário do Porto de Aveiro. 

Nas Infraestruturas Urbanas consideraram-se a rede rodoviária intraurbana, 

ETARs., os estacionamentos da envolvente e os estacionamentos, percursos 

pedonais e ciclovia pertencentes ao Campus Universitário. 

Nos Prédios englobaram-se os prédios edificados e os não edificados, dos 

quais se considerou relevante distinguir entre o uso agrícola/inculto e o uso de 

marinhas de salicultura ou de aquacultura.  
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Figura 52 - Carta temática Uso do Campus Universitário de Aveiro 2011 
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Dentro da classificação de Equipamentos de Utilização Coletiva consideraram-

se os Serviços (Hospital; IPJ; Escolas; Conservatório; Seminário; Piscinas; 

Mercados…) da envolvente do Campus e os edifícios universitários. Destaca-

se também que estão em construção edifícios universitários, tanto no Campus 

de Santiago, como no Campus da Agra do Castro, mas que se optou por não 

os incluir na carta nem na análise. 

No estrato Espaço Verde de Utilização Coletiva incluíram-se os espaços 

envolventes do Campus, nomeadamente parques e jardins.   

E por fim, no Espaço Urbano de Utilização Coletiva apenas se considerou a 

praça central do Campus Universitário. 

Na área do Campus efetuou-se uma análise mais pormenorizada do território, 

comparativamente com a área envolvente, o que se reflete nos conceitos 

utilizados, facilmente verificável pela análise das tabelas 3 e 4 do Anexo III. Ou 

seja, os conceitos utilizados na área envolvente são mais latos e com maior 

grau de ambiguidade. Quando se classifica o uso do solo atual por “Prédios” 

(Ficha n.º 54) este na realidade engloba “Lotes” (Ficha n.º 41) e “Parcelas” 

(Ficha n.º 48). 

Após a elaboração da carta Uso do Campus Universitário de Aveiro 2011 

houve a necessidade da verificação “in situ” da informação, para se proceder, 

às devidas correções da carta.  

 Carta temática Uso do Campus de Santiago 2011 

Como o caso de estudo é centrado no Campus de Santiago, elaborou-se uma 

carta temática só com a informação do campus a estudar, com base na carta 

anterior, para posterior análise. No mesmo sentido, houve a necessidade de 

agrupar os conceitos técnicos utilizados em apenas duas classes (Figura 53): 

1. Edificado constituído pelos edifícios departamentais; e 

2. Não Edificado, que engloba os restantes espaços (os espaços verdes 

de utilização coletiva, praça, campo desportivo, estacionamentos, 

percurso rodoviário, pedonal e ciclovia e as zonas de inculto. 
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Figura 53 - Carta temática Uso do Campus de Santiago 2011 
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5 ANÁLISE QUANTITATIVA DO SALGADO DE AVEIRO E CAMPUS 

UNIVERSITÁRIO 

A análise tem como principais objetivos compreender como a paisagem do 

Salgado evoluiu entre 1958 e 2011 e tentar perceber se o mosaico salícola se 

relaciona com a organização espacial do Campus Universitário.  

A análise quantitativa de ambos os casos foi efetuada com o recurso ao 

aplicativo do software Patch Analyst da ESRI, ArcGis, indicado para 

quantificação da estrutura e complexidade do mosaico18 de uma paisagem 

(FARINA, 2000).  

O Patch Analyst tem pré-definidos índices da paisagem (“landscape metrics” ou 

métricas da paisagem), que têm por objetivo a análise da distribuição, forma e 

arranjo espacial das manchas, isto ao nível da resolução individual das 

manchas19 - Patchs - visíveis, classe a classe (em relação à classe de 

manchas considerada) ou ao nível da paisagem como um todo (avaliação das 

interações entre diferentes classes de manchas).  

O aplicativo Patch Analyst é fácil de utilizar, permitindo adicionar mais métricas 

para a análise da paisagem (CASIMIRO, 2002). 

Segundo FARINA (2000) cada estudo deverá selecionar os índices a aplicar 

consoante os requisitos específicos da investigação. 

As métricas selecionadas para este estudo foram as disponíveis no Patch 

Analyst (formato “vector”), por se considerar, suficientes para o objetivo da 

análise.  

5.1 Métricas da Paisagem Utilizadas 

As métricas da paisagem são índices que permitem o estudo da paisagem, 

através da quantificação da estrutura e da complexidade do seu mosaico 

(MCGARIGAL & MARKS, 1994).  

Como foi referido anteriormente as métricas da paisagem podem ser definidas 

em três níveis/escalas (MCGARIGAL & MARKS, 1994; FARINA, 2000): 

                                                
18

 Mosaico de uma paisagem – é formado por manchas que compõe e que caracterizam a paisagem. Este 

pode ser observado a partir de várias escalas, mas para cada escala tem um significado e uma função 

atribuída (FARINA, 2000).  

19
 Mancha de uma paisagem – “é uma grande área relativamente homogénea que se distingue da sua 

envolvente” (FORMAN, 1995). 
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1. Ao nível da mancha, quando são definidas para manchas individuais. 

Estas caracterizam a configuração espacial e o contexto das manchas, 

tem pouco valor interpretativo por si só, mas são a base principal 

computacional para outras métricas da paisagem.  

2. Ao nível da classe, em que são integradas todas as manchas de um 

dado tipo/classe. São utilizadas quando o interesse principal é a análise 

da quantidade, distribuição de um tipo particular de mancha e sua 

comparação com outra classe.  

3. Ao nível da paisagem como um todo, em que são considerados todos 

os tipos de mancha ou classes em relação a toda a paisagem.  

No Patch Analyst as métricas aplicadas variam consoante a abordagem 

pretendida, isto é, consoante o nível selecionado (classe ou paisagem). 

Independentemente do nível selecionado, as métricas definem-se em duas 

categorias (MCGARIGAL & MARKS, 1994; FARINA, 2000):  

1. Métricas que quantificam a composição da paisagem sem referência 

aos atributos espaciais que indicam a variedade e abundância de tipos 

de manchas no interior da paisagem; 

2. Métricas que quantificam a configuração espacial da paisagem, 

requerendo a informação espacial para os seus cálculos, que indicam 

as características espaciais de manchas individuais ou as relações 

espaciais entre múltiplas manchas.  

Por medidas quantitativas de composição da paisagem, destaca-se a 

proporção da paisagem em cada tipo de mancha, riqueza (corresponde ao 

número de diferentes tipos de mancha), uniformidade (é abundância relativa de 

diferentes tipos de mancha) e diversidade da mancha. Já nas que quantificam 

a configuração espacial da paisagem salienta-se o tamanho, a densidade e 

complexidade da forma da mancha (MCGARIGAL & MARKS, 1994; FARINA, 

2000; CASIMIRO, 2002). 

Muitas destas métricas estão relacionadas entre si, medindo aspetos similares 

ou idênticos do padrão da paisagem, porque existem poucas métricas de 

primeira ordem extraídas diretamente das manchas. A maioria das métricas, 

métricas de segunda ordem, derivam do processamento destas determinações 

diretas e, embora alguns destes índices possam parecer redundantes, 
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permitem, em alguns casos, evidenciar diferenças subtis (MCGARIGAL & 

MARKS, 1994).  

As utilizadas neste estudo para a quantificação da composição e configuração 

espacial da paisagem centram-se em métricas de área, margem, forma e 

complexidade e serão descritas individualmente para os dois níveis (classe ou 

paisagem) para o formato “vector”. A informação também se encontra 

sintetizada na Tabela 1 do Anexo II. 

5.1.1 Métricas de área  

 Dimensão da mancha (AREA) - ao nível da mancha 

A área de cada mancha que constitui o mosaico de uma paisagem expressa 

em hectares. É possivelmente a informação mais importante e útil, pois é a 

base para o cálculo de outras métricas da paisagem. Pode ser muito útil em 

análises ecológicas, na compreensão da riqueza e abundância de espécies 

(MCGARIGAL & MARKS, 1994).  

Ao nível da mancha 

          (
 

      
) 

AREA > 0;     - área (m
2
) da mancha   . 

AREA é igual a área (m2) da mancha, dividido por 10 000 para converter em 

hectares (MCGARIGAL & MARKS,1984). 

 Dimensão total das manchas (CA) - ao nível da classe 

Área total das manchas pertencentes a uma determinada classe, expressa 

em hectares, e indica a extensão e composição da paisagem em termos de 

fragmentação e heterogeneidade de cada classe.  

Ao nível da classe   

   ∑   

 

   

(
 

      
)       

CA > 0; aij =  área (m
2
) da mancha ij 
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CA é igual ao somatório das áreas, em metros quadrados, de todas as 

manchas de uma determinada classe, dividido por 10 000 para converter em 

hectares (MCGARIGAL & MARKS,1984).  

 Dimensão da Paisagem (TLA) – ao nível da classe/ paisagem 

Somatório de todas as áreas das manchas pertencentes à paisagem, em 

hectares. Normalmente este índice não tem grande valor interpretativo na 

avaliação da estrutura da paisagem, mas é importante porque define a 

extensão da paisagem (MCGARIGAL & MARKS, 1994; CASIMIRO, 2002). 

Ao nível da classe  ou da paisagem 

     (
 

      
)    

TLA > 0; A = área total (m
2
) das manchas da paisagem 

TLA é igual à área total (m2) da paisagem, dividido por 10 000 para 

converter em hectares (MCGARIGAL & MARKS,1984).  

5.1.2 Métricas de dimensão, densidade e variabilidade das manchas 

Indíces  simples que indicam, principalmente, a configuração estrutural, o grau 

de fragmentação e heterogeneidade das manchas na paisagem (MCGARIGAL 

& MARKS, 1994).   

 Número de manchas (Nump) - ao nível da classe) / paisagem 

Número absoluto de manchas existentes, ao nível da paisagem ou da 

classe, consoante a análise selecionada. Indica a fragmentação espacial do 

mosaico da paisagem. Quanto maior o número de manchas, menor o grão 

da paisagem (CASIMIRO, 2002). 

Ao nível da classe Ao nível da paisagem 

          

Nump  1;      número total de manchas da 

classe da mancha considerada 

         

Nump  1; N = número total de manchas da 

paisagem 

(MCGARIGAL & MARKS,1984) 

  



 
EVOLUÇÃO DA PAISAGEM CULTURAL DO SALGADO DE AVEIRO 

Uma Metodologia de Análise Quantitativa
 

 

97 

 

 Dimensão média das manchas (MPS) - ao nível da classe/ paisagem 

Área média das manchas relativamente à classe da paisagem ou à 

paisagem total, consoante o nível da análise selecionado, e avalia o grau de 

fragmentação e de heterogeneidade espacial do mosaico da paisagem. 

Ao nível da classe Ao nível da paisagem 

    
∑     

   

  
 

 

      
) 

MPS > 0; aij = área total (m
2
) das manchas 

de numa determinada classe e      número 

total de manchas da classe 

    
 

 
 

 

      
) 

MPS > 0; A = área total (m
2
) das manchas 

da paisagem e N = número total de 

manchas na paisagem 

MPS é igual à área total (m2) de todas as manchas aij (de uma determinada 

classe, ao nível da classe) ou A (da paisagem, ao nível da paisagem), 

dividida pelo número total de manchas ni (da classe considerada, ao nível da 

classe) ou N (da paisagem, ao nível da paisagem), dividida por 10 000 para 

converter em hectares (MCGARIGAL & MARKS, 1994; FARINA, 2000).  

É de salientar que este índice tem interpretações diferentes em relação à 

estrutura da paisagem, consoante o nível da análise selecionado (classe ou 

paisagem). As duas opções de análise não devem ser usadas 

simultaneamente na mesma análise da estrutura da paisagem porque isso 

só iria servir para provocar uma singularidade, no caso das matrizes de 

correlação, e inibir a generalidade da análise (MCGARIGAL & MARKS, 

1994). 

 Desvio padrão da dimensão das manchas (PSSD) - ao nível da classe/ 

paisagem 

Variação relativa da dimensão das manchas em hectares. Este índice, 

considerado de segunda ordem, pode revelar aspetos da heterogeneidade 

da paisagem, que não são percetíveis nos índices de primeira ordem. 

Duas paisagens com o mesmo valor de PSSD, por exemplo 10 hectares, 

mas com diferentes dimensões médias das manchas (MPS), uma com 10 

hectares e a outra com 100 hectares, devem merecer interpretações 

diferentes ao nível da estrutura da paisagem. Pois a primeira paisagem tem 

manchas pequena e variadas, enquanto a segunda paisagem tem manchas 

maiores e uniformes. Desta forma, paisagens com o mesmo valor de PSSD  



 
EVOLUÇÃO DA PAISAGEM CULTURAL DO SALGADO DE AVEIRO 

Uma Metodologia de Análise Quantitativa
 

 

98 

 

podem ter variabilidades distintas, em que uma maior variabilidade significa 

que existe uma menor uniformidade no padrão (MCGARIGAL & MARKS, 

1994; CASIMIRO, 2002).  

Ao nível da classe Ao nível da paisagem 

     
√
∑ [    (

∑    
 
   

  
)]

  

   

  
 (

 

      
) 

PSSD   0; aij = área total (m
2
) das manchas de 

numa determinada classe e      número total 

de manchas da classe 

     
√∑ ∑ [    (

 
 
)]

 
 
   

 
   

 
 (

 

      
) 

PSSD   0; aij = área (m
2
) das manchas; A = 

área total (m
2
) das manchas da paisagem e N = 

número total de manchas na paisagem 

PSSD é igual à raiz quadrada do somatório dos desvios ao quadrado da 

área (m2) de cada mancha e, consoante o nível selecionado; dimensão 

média das manchas da classe correspondente (ao nível da classe) ou 

dimensão média das manchas (ao nível da paisagem), dividido pelo número 

total de manchas da classe considerada (ao nível da classe) ou dividido pelo 

número total de manchas da paisagem (ao nível da paisagem), dividido por 

10 000 para converter em hectares (MCGARIGAL & MARKS,1984).  

Determina-se em função da dimensão média das manchas e da diferença 

de tamanho entre manchas, logo deve ser analisado com o índice da 

dimensão média (MPS), uma vez, que depende deste.  

 Coeficiente de variação da dimensão das manchas (PSCoV) - ao nível 

da classe/ paisagem 

Expresso em percentagem, avalia a variabilidade da paisagem. Este índice 

tem por vantagem, em relação ao desvio padrão (PSSD), ser uma medida 

relativizada, não sendo necessário conhecer a dimensão média das 

manchas para o interpretar (MCGARIGAL & MARKS, 1994; CASIMIRO, 

2002). 

É de salientar que tanto o desvio padrão (PSSD) como o coeficiente de 

variação (PSCoV) assumem uma distribuição em torno da média. Numa 

paisagem real, a distribuição da dimensão das manchas poderá ser 

irregular. Portanto, são índices que fazem suposições sobre a distribuição 

podendo induzir em erro, quanto à estrutura da paisagem, na ausência de 
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informações sobre o número de manchas ou da densidade de manchas e 

outras características estruturais (CASIMIRO, 2002). 

Duas paisagens com igual PSCoV, por exemplo de 100 %, podem diferir em 

termos de variabilidade, no caso, de uma ter 100 manchas com uma 

dimensão média (MPS) de 10 hectares e a outra ter 10 manchas com uma 

dimensão média (MPS) de 100 hectares (MCGARIGAL & MARKS, 1994). 

Ao nível da classe ou da paisagem 

      
    

   
    ) 

PSCoV   0 

PSCoV é igual ao desvio padrão da dimensão das manchas (PSSD) a dividir 

pela dimensão média das manchas (MPS), multiplicando por 100 para 

converter em percentagem (MCGARIGAL & MARKS,1984). 

5.1.3 Métricas de margens das manchas  

Os índices de quantificação das margens das manchas avaliam a configuração 

da paisagem, mas não são espacialmente explícitos (MCGARIGAL & MARKS, 

1994; CASIMIRO, 2002).  

 Perímetro (PERIM) – ao nível da mancha 
 
Perímetro de cada mancha (expresso em metros), assim como a área 

destas, são a base para o cálculo das métricas de margens.   

Ao nível da mancha 

            

PERIM > 0;       perímetro (m) da mancha    

(MCGARIGAL & MARKS,1984) 

 Total de margens (TE) - ao nível da classe/ paisagem 

É a extensão total de margem de todas as manchas de um tipo específico 

de mancha (nível de classe) ou de todos os tipos de manchas (nível da 

paisagem) em metros. Este índice é um bom indicador da forma da 

paisagem, pois quanto maior o número de manchas, maior a extensão de 
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margens, o que implica maior heterogeneidade e maior fragmentação da 

paisagem (MCGARIGAL & MARKS,1984; CASIMIRO, 2002). 

Ao nível da classe Ao nível da paisagem 

    ∑    
  
   , 

TE   0;      = comprimento (m) da margem 

entre o tipo de mancha i e k. 

      

TE   0; E = comprimento total (m) da 

margem das manchas da paisagem 

O total de margens (TE) é igual ao somatório dos comprimentos (m) de 

todas as margens de um tipo específico de mancha (nivel de classe) ou de 

todos os tipos de manchas (nível da paisagem) (MCGARIGAL & 

MARKS,1984; FARINA, 2000).   

 Densidade das margens (ED) - ao nível da classe/ paisagem 

Quantidade de margem em relação à área ao nível da classe ou ao nível da 

paisagem, consoante o selecionado.  

Ao nível da classe Ao nível da paisagem 

   
∑    

  

   

 
       ) 

ED   0;
      = comprimento (m) da 

margem entre o tipo de mancha i e k.; A = 

área (m
2
) total das manchas 

    
 

 
       ) 

ED   0; E = comprimento total (m) da 

margem da paisagem; A = área (m
2
) total 

das manchas 

A densidade das margens (ED) é igual ao somatório dos comprimentos (m) 

de todas as margens das manchas de um determinado tipo consoante a 

classe (ao nível da classe) ou da paisagem (ao nível da paisagem), dividida 

pela área de paisagem total (m2), multiplicado por 10 000 para converter em 

hectares (MCGARIGAL & MARKS,1984).  

Este índice é relativizado pela dimensão total da paisagem e, logo, expresso 

em metros por hectare, o que poderá facilitar a comparação de paisagens 

com diferentes dimensões. Na comparação de paisagens com o mesmo 

valor ou idêntico de área total este índice (ED) e TE verificam-se 

redundantes (MCGARIGAL & MARKS, 1994; CASIMIRO, 2002). 

 Média de margem por mancha (MPE) - ao nível da classe/ paisagem 

Corresponde à razão entre o total de margem (TE) e o número de manchas 

(Nump) e varia consoante o nível de análise selecionado (classe ou 

paisagem), sendo o seu valor expresso em metros por mancha. 
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Ao nível da classe ou da paisagem 

    
  

    
      MPE   0 

Ao nível da paisagem indica a quantidade média de margem (m) por 

mancha em relação ao número total de manchas da paisagem e ao nível da 

classe indica a quantidade média de margem (m) de um tipo ou classe em 

relação ao número total (m2) de manchas da classe correspondente 

(MCGARIGAL & MARKS, 1994).   

5.1.4 Métricas de forma e complexidade  

As métricas deste grupo têm por objetivo quantificar a configuração da 

paisagem através da complexidade da forma das manchas. O valor destas 

métricas é calculado a partir da relação perímetro-área das manchas 

(MCGARIGAL & MARKS, 1994). A informação da forma das manchas é mais 

rica do que a dimensão, porque manchas com a mesma área podem ter uma 

grande diversidade de margens e consequentemente de formas (FORMAN, 

1995).   

 Índice de forma média da mancha (MSI) - ao nível da classe/ paisagem 

Avalia a forma da mancha média, ou a relação perímetro-área média, para 

um tipo particular de manchas (classe) ou para todas as manchas na 

paisagem (paisagem). Neste sentido, ao nível da classe este índice 

corresponde ao valor médio da área de cada mancha e ao nível da 

paisagem à forma da mancha média. 

Ao nível da classe Ao nível da paisagem 
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MSI é igual ao somatório do perímetro (p em m), dividido pela raiz quadrada 

da área (m2) da mancha de determinada classe (ao nível da classe), ou da 

totalidade de manchas da paisagem (ao nível da paisagem), ajustado por 

uma constante standard circular (vetor, π), dividido pelo número de 
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manchas (ni) do mesmo tipo (ao nível da classe), ou pelo número (N) de 

manchas da paisagem (ao nível da paisagem) (MCGARIGAL & 

MARKS,1984). 

Esta métrica avalia o grau de complexidade na forma da mancha. O seu 

valor é igual a 1 para formas geométricas simples  e superior  a 1 para 

formas mais irregulares, o que indica uma maior complexidade na forma da 

mancha (MCGARIGAL & MARKS,1984; CASIMIRO, 2002).  

É de salientar que este índice tem como inconveniente as manchas terem 

todas o mesmo peso no cálculo da métrica, mesmo que tenham dimensões 

diferentes (CASIMIRO, 2002).  

 Índice de forma, ponderado pela área das manchas (AWMSI) - ao nível 

da classe/ paisagem 

Relação perímetro-áreas das manchas e avalia a complexidade da forma 

das manchas, mas com ponderação em função da dimensão de cada 

mancha (quanto maior for a mancha maior é a ponderação). Desta forma, 

torna-se ainda mais indicado do que o índice médio não ponderado (MSI), 

porque tem em conta todas as manchas e a dimensão das mesmas 

(CASIMIRO, 2002). 

Ao nível da classe Ao nível da paisagem 
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AWMSI   1;     = perímetro (m) da mancha 

  ; aij = área (m
2
) das manchas; A = área 

(m
2
) total das manchas 

AWMSI é igual ao somatório do perímetro (p) (em metros) de cada mancha 

de uma determinada classe (ao nível da classe) ou da totalidade da 

paisagem (ao nível da paisagem), dividido pela raiz quadrada da área (m2) 

da mancha (a), ajustado por uma constante standard circular (π), 

multiplicado pela área da mancha (m2), dividida pela área total das manchas 

da classe (ao nível da classe) ou da paisagem (ao nível da paisagem) 

(MCGARIGAL & MARKS,1984; CASIMIRO, 2002). 
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AWMSI é igual 1 quando todas as manchas, de uma determinada classe (ao 

nível da classe) ou da paisagem (ao nível da paisagem) são circulares, e 

maior que 1 consoante o grau de irregularidade das manchas (MCGARIGAL 

& MARKS,1984).   

Estes índices não são os mais adequados enquanto medidas da morfologia 

das manchas, no entanto, servem como medidas globais da complexidade 

das manchas (CASIMIRO, 2002).  

 Dimensão Fractal (MPFD) - ao nível da classe/ paisagem 

Relação perímetro-área, que permite quantificar o grau de complexidade da 

forma. Este índice varia entre 1 a 2. Quanto mais próximo de 2, mais 

complexa é a mancha (MCGARIGAL & MARKS, 1994). 

Sendo o grau de complexidade de um polígono determinado por uma 

dimensão fractal (D) tal que o perímetro (P) de uma mancha é relacionado 

com a área (A) da mesma mancha segundo: 

  √                 
 

  
          

Nas formas simples (círculos, quadrados, retângulos, etc.) P é igual à raiz 

quadrada da área e dimensão fractal é igual a 1. À medida que os polígonos 

ficam mais complexos, o perímetro é cada vez maior e P≈A com D a tender 

para 2 (MCGARIGAL & MARKS, 1994; FARINA, 2000; CASIMIRO, 2002). 

Neste sentido, a dimensão fractal da mancha é tanto maior, quanto mais 

complexa for a forma e quanto maior for a sua margem (CASIMIRO, 2002).  
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MPFD é igual ao somatório de duas vezes o logaritmo da mancha de 

perímetro (m) dividido pelo logaritmo da área da mancha (m2) para cada 

mancha, da classe correspondente (ao nível da classe) ou da paisagem (ao 

nível da paisagem), dividido pelo número de manchas, da mesma classe (ao 

nível da classe) ou da paisagem (ao nível da paisagem) (MCGARIGAL & 

MARKS,1984).  

 Dimensão fractal média ponderada pela área (AWMPFD) - ao nível da 

classe/ paisagem 

Soma da razão perímetro-área de cada mancha, dividida pelo número de 

manchas e avalia a complexidade da forma das manchas. As formas 

simples são de manchas mais pequenas e as formas mais complexas de 

manchas maiores. Neste caso, o valor absoluto da dimensão fractal é 

superior ao valor médio para todas as manchas.  

Ao nível da classe Ao nível da paisagem 
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1   AWMPFD   2;     = perímetro (m) da 

mancha   ; aij = área (m
2
) das manchas ij; A = 

área da paisagem total (m
2
). 

AWMPFD é igual ao somatório de duas vezes o logaritmo natural do 

perímetro (m) das manchas, de um determinado tipo de classe (ao nível da 

classe) ou da paisagem (ao nível da paisagem), dividido pelo logaritmo da 

área da mancha (m2), multiplicado pela área da mancha (m2) dividida pela 

área total, da classe (ao nível da classe) ou da paisagem (ao nível da 

paisagem), para ponderar. O valor de AWMPFD varia entre 1, para formas 

menos complexas e 2, para formas mais complexas (MCGARIGAL & 

MARKS,1984).  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

6.1 Análise da Evolução da Paisagem do Salgado 

A avaliação da evolução da paisagem do Salgado foi feita através do estudo da 

evolução temporal do padrão do Salgado como determinado pela variação das 

métricas da paisagem, à escala da paisagem.  

Considera-se que o padrão da paisagem do Salgado é constituído pela matriz e 

a mancha corredor - a Ria de Aveiro, e por manchas de Salicultura, 

Aquacultura e Não Classificadas (sem um uso associado), que formam um 

determinado mosaico à escala de análise. A matriz não foi englobada nos 

cálculos das métricas porque tem uma influência dominante sobre a dinâmica 

da paisagem, o que se iria refletir nos valores das métricas.  

O cálculo dos índices foi efetuado no Patch Analyst (formato “vector”), de uma 

forma individualizada, para cada ano da paisagem do Salgado. Posteriormente, 

os valores das métricas foram tratados no Microsoft Excel para a elaboração de 

gráficos.  

Os valores das métricas são apresentados, na Tabela 4 do Anexo I, e sempre 

com três casas decimais. 

 Dimensão da paisagem (TLA)  

A dimensão da paisagem (TLA) define a extensão da paisagem e corresponde 

ao somatório das áreas das manchas pertencentes à paisagem.  

A variação dos valores de TLA (Figura 54), indica um crescimento da extensão 

da paisagem desde 1958 até 1988 e uma redução da extensão da paisagem 

do Salgado, a partir dessa data que se mantem até 2011.  

A redução da área do Salgado estará relacionada com a construção de 

infraestruturas de transporte e de zonas ajardinadas, entre outras.  
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Figura 54 - Variação Temporal da métrica de dimensão da paisagem (TLA) do Salgado de Aveiro. 

 Número de manchas (NumP)   

Como se referiu anteriormente, esta métrica indica o número total de manchas, 

reflete a heterogeneidade da paisagem, ou seja, quanto maior é o número de 

manchas menor é o grão da paisagem e a heterogeneidade espacial ocorre a 

uma menor escala.  

A análise da variação do número de manchas (Figura 55) indica que entre 1998 

e 2011 houve uma redução significativa no número de manchas no mosaico do 

Salgado. Assim, o grão da paisagem do Salgado está a aumentar, a sua 

textura é mais grosseira existindo uma clara redução na fragmentação, o que 

faz com que a heterogeneidade espacial ocorra a uma maior escala. Também 

se verifica que foi entre 1988 e 1998, num intervalo de 10 anos, onde ocorreu a 

redução mais acentuada e que se prolonga até 2011, embora a um ritmo 

menos acentuado.  

 

Figura 55 - Variação temporal da métrica número de manchas (Nump) do Salgado de Aveiro. 
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A redução na fragmentação da paisagem é um reflexo do fenómeno de 

abandono da salicultura que se iniciou, por volta de 198820. A atividade de 

salicultura necessita da compartimentação de cada salina em vários tanques 

(ver o anteriormente explicado sobre morfologia de uma marinha) havendo 

assim um maior número de manchas. Quando as salinas são abandonadas a 

compartimentação do espaço dilui-se com o tempo por falta de manutenção.  

A partir de 1998, possivelmente, com o aumento de interesse pela atividade de 

aquacultura, a conversão das salinas em viveiros poderá ter exercido um efeito 

amortecedor na redução da fragmentação da paisagem. A conversão das 

salinas em viveiros implica porém uma redução da compartimentação destas, 

ou seja uma redução do número de manchas, porque a aquacultura não 

necessita do mesmo grau de compartimentação. 

 Dimensão média das manchas (MPS)  

Este índice indica a área média de cada mancha na paisagem e, deste modo, a 

fragmentação da paisagem. O seu valor médio terá tanto mais significado 

quanto maior for o número de manchas ou a dimensão total da paisagem. 

Cada espécie, uso (salicultura ou aquacultura), função (produção de sal ou de 

peixes) ou fenómeno (como o de abandono da salicultura e a ocorrência de 

uma nova atividade – a aquacultura) exige dimensões específicas, a nível da 

dimensão das manchas. Uma alteração na dimensão das manchas de um 

mosaico de uma paisagem indica alterações de uso e regime do solo. 

De acordo com os resultados obtidos (Figura 56) verifica-se um aumento da 

dimensão média das manchas a partir de 1988, muito intenso até 2005 e que 

se prolonga até 2011, embora menos acentuado. Estes resultados evidenciam 

uma contínua agregação das manchas e uma menor fragmentação do mosaico 

da paisagem, o que reflete o fenómeno de abandono da atividade de 

salicultura, a partir de 1988.  

 

                                                
20

 Segundo UNAVE (2008) foi a partir de 1988 que se iniciou a atribuição de subsídios comunitários à 

aquacultura.   
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Figura 56 - Variação temporal da métrica dimensão média das manchas (MPS) do Salgado de Aveiro. 

Apesar de não ser uma boa prática a análise do mesmo índice, 

simultaneamente às duas escalas (paisagem e classe), porque inibe a 

generalidade de cada análise, abriu-se uma exceção e aplicou-se também a 

análise ao nível da classe (dados expressos na Tabela 5 do Anexo I), para se 

verificar a variação da dimensão média das manchas do uso (Salicultura, 

Aquacultura e Nulo) no mosaico do Salgado.   

O gráfico dos resultados obtidos (Figura 57) monstra que a variação da 

dimensão média das manchas da subclasse Salicultura é relativamente 

constante, o que é compreensível porque a atividade de produção de sal tem 

dimensões específicas, associadas à função; a variação da dimensão média 

das manchas da subclasse Aquacultura tem tido uma ligeira tendência para 

aumentar; e a variação da dimensão média das manchas da subclasse Nulo é 

bastante irregular.  

Verifica-se entre 1958 - 1988 e 1998 - 2011 uma tendência de redução da 

dimensão das manchas, e entre 1988 - 1998 uma tendência de aumento da 

dimensão média das manchas. Este facto poderá estar relacionado com o 

abandono da salicultura uma vez que as manchas de salicultura são 

caracteristicamente manchas de pequenas dimensões que ao longo do tempo 

acabam por se agregar sem o desenvolvimento dessa atividade, convertendo-

se em manchas de maiores dimensões.  
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Figura 57 - Variação temporal, ao nível da classe, da métrica dimensão média das manchas (MPS) do 

Salgado de Aveiro. 

 Desvio padrão da dimensão das manchas (PSSD)  

Índice de segunda ordem que indica a variação absoluta da dimensão das 

manchas e serve para revelar aspetos da heterogeneidade da paisagem, que 

não são percetíveis nos índices de primeira ordem (MPS). 

 O seu valor deve ser analisado com o índice da dimensão média (MPS) uma 

vez que depende deste, de modo a se fazer uma correta interpretação. 

Atendendo à informação representada no gráfico da Figura 58 e aos valores de 

MPS, que indica, de uma forma geral, o aumento intenso da dimensão média 

das manchas do mosaico do Salgado a partir de 1988 até 2005. Verifica-se que 

os valores de PSSD têm um comportamento semelhante, revelando um 

aumento da dimensão das manchas a partir de 1988 o que indica uma redução 

de uniformidade e um aumento da heterogeneidade e da variabilidade de 

dimensões das manchas. Existem assim cada vez menos manchas, de 

maiores dimensões e com uma menor uniformidade de padrão na área do 

Salgado. A redução de uniformidade deve-se à perda de domínio da salicultura 

como “monocultura” a partir de 1988 devido ao abandono da atividade. 
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Figura 58 - Variação temporal da métrica de desvio padrão da dimensão das manchas (PSSD) do 

Salgado de Aveiro. 

 Coeficiente de variação da dimensão das manchas (PSCoV) 

O coeficiente de variação da dimensão das manchas é uma medida de 

variabilidade. Na análise da estrutura da paisagem, a variação deste índice 

deve atender ao número de manchas (Nump) ou da densidade de manchas 

(MPS), entre outras métricas, de forma a ser bem interpretado.  

De forma geral, o número de manchas diminui e a densidade das manchas 

aumenta a partir de 1988. O coeficiente de variação da dimensão das manchas 

reflete (Figura 59) a mesma tendência. Verificando-se uma redução de 

uniformidade no padrão e um aumento da heterogeneidade e da variabilidade 

das dimensões das manchas a partir de 1988, relativamente intenso até 2005.  

 

Figura 59 - Variação temporal da métrica coeficiente de variação das manchas (PSCoV) do Salgado de 

Aveiro. 
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 Total de margens (TE) 

O índice total de margens corresponde ao perímetro total de todas as 

manchas, sendo um indicativo da configuração da paisagem. Quanto maior o 

número de manchas maior a extensão de margens dessas manchas, o que 

implica maior heterogeneidade e maior fragmentação da paisagem a uma 

escala mais fina.  

No Salgado verifica-se (Figura 60) uma redução no perímetro total de todas as 

manchas a partir de 1988. Esta redução é mais acentuada entre 1988 e 1998. 

 

Figura 60 - Variação temporal da métrica total de margem (TE) do Salgado de Aveiro. 

Esta variação apenas reflete o que os índices anteriores indicaram, a tendência 

de agregação das manchas, uma redução na fragmentação da paisagem, e 

consequentemente uma redução no número de manchas e do comprimento 

total de margem. 

 Densidade das margens (ED) 

 A métrica de densidade das margens indica a quantidade de margem em 

relação à área de paisagem.  

Relativamente ao Salgado a variação dos valores de ED, expressa no gráfico 

da Figura 61, demonstra um comportamento semelhante aos de TE. A partir de 

1988 verifica-se uma acentuada redução da densidade das margens até 1998, 

mantendo-se essa tendência, embora menos intensa, até 2011. O que indica, 

novamente, uma redução na fragmentação da paisagem associada ao 

abandono da “monocultura” da salicultura e um aumento da heterogeneidade 

na área do Salgado.  
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Figura 61 - Variação temporal da métrica densidade de margem (ED) do Salgado de Aveiro. 

 Densidade média das margens (MPE) 

Indica a quantidade média de margem por mancha em relação à área de 

paisagem e consiste na relação entre o total de margens de todas as manchas 

e o número total de manchas (MPE = TE / NumP). 

Verifica-se (Figura 62) que os valores da densidade média das margens 

aumentam a partir de 1988, porque a redução do número de manchas não é 

proporcional à redução de margens.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 62 - Variação temporal da densidade média das margens (MPE) do Salgado de Aveiro. 

  



 
EVOLUÇÃO DA PAISAGEM CULTURAL DO SALGADO DE AVEIRO 

Uma Metodologia de Análise Quantitativa
 

 

113 

 

 Índice de forma média da mancha (MSI) 

Índice da forma média consiste na relação perímetro-área mancha a mancha, 

ou seja, corresponde ao valor médio da área de cada mancha na paisagem, 

sendo mais rigoroso na avaliação do rácio médio perímetro-área.  

O valor deste índice é igual a 1 para formas geométricas simples no formato 

“vector”, e superior a 1 para formas mais irregulares e mais complexas. 

De acordo com os resultados obtidos (Figura 63), a variação dos valores de 

MSI indica um aumento da complexidade da forma das manchas a partir de 

1988 até 2005, ou seja, as formas distanciam-se da forma mais elementar, o 

que se traduz por um aumento na irregularidade e complexidade da forma das 

manchas. Mais uma vez, o aumento da complexidade da forma das manchas 

está relacionado com o fenómeno de abandono da atividade salícola, o que 

demonstra que essa atividade humana desempenha um papel importante na 

manutenção do padrão espacial do Salgado que consiste na forma geométrica 

e elementar retangular. 

 

Figura 63 - Variação temporal da métrica de forma média da mancha (MSI) do Salgado de Aveiro. 

O aumento da irregularidade e complexidade das manchas é traduzido pela 

alteração do uso e regime do Salgado, havendo mais zonas sem um uso 

atribuído “naturais” e pelo desenvolvimento de outras atividades, 

nomeadamente da aquacultura. 
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 Índice de forma, ponderado pela área das manchas (AWMSI) 

Este índice consiste na relação entre perímetro - área das manchas, mede a 

complexidade da forma das manchas, mas com ponderação em função da 

dimensão de cada mancha. Este índice é apenas uma medida global da 

complexidade das manchas, porque existem índices mais adequados para a 

medir. O valor de AWMSI é igual a 1 para formas regulares e maior que 1 

consoante o grau de irregularidade da mancha. 

É possível verificar (Figura 64) que, de modo geral, as manchas tornam-se 

cada vez mais irregulares e complexas na sua forma a partir de 1988.  

 

Figura 64 - Variação temporal da métrica forma, ponderada pela área das manchas (AWMSI) do 

Salgado de Aveiro. 

 Dimensão fractal (MPFD) 

A dimensão fractal quantifica a complexidade da forma das manchas, e os seus 

valores situam-se entre 1 a 2, 1 para formas simples e 2 para formas mais 

complexas. 

Relativamente à variação dos valores de MPFD para o Salgado (Figura 65) 

verifica-se um aumento global e irregular da complexidade da paisagem a partir 

de 1988. A figura evidencia o período entre 1988 e 1998 como o mais intenso.  



 
EVOLUÇÃO DA PAISAGEM CULTURAL DO SALGADO DE AVEIRO 

Uma Metodologia de Análise Quantitativa
 

 

115 

 

 

Figura 65 - Variação temporal da métrica dimensão fractal (MPFD) do Salgado de Aveiro. 

 Dimensão fractal média ponderada pela área (AWMPFD) 

No índice AWMPFD a complexidade da forma está relacionada com a 

dimensão das manchas. Manchas maiores são mais complexas que as 

manchas mais pequenas.  

 

Figura 66 - Variação temporal da métrica dimensão fractal média ponderada pela área (AWMPFD) do 

Salgado de Aveiro. 

Neste sentido verifica-se que o número de manchas diminui e a área por 

mancha aumenta ou seja aumenta a complexidade das manchas do mosaico 

do Salgado. A variação dos valores de AWMPFD (Figura 66) reflete uma 

diminuição acentuada ente 1988 e 1998 que se prolonga até 2005.  
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A análise da evolução do mosaico espacial do Salgado, entre 1958 e 2011, 

através da interpretação das métricas da paisagem e através da análise nos 

momentos indicados na metodologia, revela que o principal momento temporal 

de alteração desta paisagem é a década de 80. 

Dos resultados obtidos, em termos gerais a partir dessa década, as métricas da 

paisagem revelam que:  

- a extensão do Salgado (TLA) diminui, o que é compreensível pela extensão 

de sucessivas intervenções, principalmente devido à construção de 

infraestruturas; 

- o número de manchas (Nump) também diminui, o que indica menor 

fragmentação da paisagem e revela alteração no uso do solo devido ao 

abandono da atividade salícola; 

- a dimensão das manchas (MPS) aumenta, existindo menos manchas mas de 

maiores dimensões o que se vai refletir num grão da paisagem mais grosseiro;  

- o desvio padrão da dimensão das manchas (PSSD) aumenta, o que indica 

uma maior heterogeneidade, pela perda do padrão de “monocultura” do sal;  

- o coeficiente de variação da dimensão das manchas (PSCoV) diminui, o que 

revela também uma redução de uniformidade no padrão e um aumento da 

heterogeneidade e da variabilidade das dimensões das manchas; 

- a quantidade, densidade de margem (TE e ED) e a densidade média das 

margens (MPE) das manchas diminuem, o que indica também uma maior 

heterogeneidade e menor fragmentação do padrão espacial; 

- a densidade média das margens (MPE) das manchas aumenta, porque a 

redução do número de manchas não é proporcional à redução de margens. 

- a forma média da mancha (MSI), a forma ponderada pela área das manchas 

(AWMSI) e a dimensão fractal (MPFD) indicam que as formas evoluíram para 

formas mais complexas e irregulares; 

Assim, o Salgado de Aveiro evoluiu de um mosaico fragmentado de grão fino, 

homogéneo, uniforme, com manchas de formas regulares e simples para um 

mosaico atual de menor fragmentação, de grão grosseiro, heterogéneo, 

variável, com manchas de formas complexas e irregulares. 
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6.2 Análise da caso de estudo Campus Universitário 

Com a análise do Campus de Santiago pretende-se compreender se existe 

alguma relação entre o mosaico do Salgado, elemento de elevado valor cultural 

e de identidade local, e o desenho urbano do Campus. Nesto sentido, a 

avaliação consistiu em análises das métricas da paisagem do Campus de 

Santiago e do Salgado, efetuadas no Patch Analyst, ao nível da classe 

(Tabelas 5, 6 e 7 no Anexo I e na Tabela 5 do Anexo III, respetivamente) e no 

cálculo de correlações entre os valores das métricas. As análises ao nível da 

classe têm por objetivo identificar as relações das subclasses.  

O cálculo de correlações entre métricas da paisagem do Campus e do Salgado 

pode ser um método expedito de averiguar relações entre realidades distintas.   

Realizaram-se as seguintes correlações: 

1. Correlação entre as métricas da paisagem da classe Mosaico do 

Salgado 1988 e a classe Uso do Campus de Santiago 2011 (Tabelas 3, 

4 e 5); 

2. Correlação entre as métricas da paisagem da classe Uso do Salgado 

1988 e a classe Uso do Campus de Santiago 2011 (Tabelas 6, 7 e 8); 

3. Correlação entre as métricas da paisagem da classe Mosaico do 

Salgado 2011 e a classe Uso do Campus de Santiago 2011 (Tabelas 9, 

10 e 11); 

4. Correlação entre as métricas da paisagem da classe Uso do Salgado 

2011 e a classe Uso do Campus de Santiago 2011 (Tabelas 12, 13 e 

14), e 

5. Correlação entre as métricas da paisagem da classe Área Natural ou 

Intervencionada do Salgado 2011 e as da classe Uso do Campus de 

Santiago 2011 (Tabelas 15, 16 e 17).  

A correlação entre métricas da paisagem da classe Uso do Campus de 

Santiago 2011 recaiu na classe Mosaico e Uso do Salgado 1988, porque 1988 

é a data mais próxima de 1987, ano em que se efetuou a revisão do primeiro 

plano urbanístico de Rebello de Andrade & Espírito Santo do Campus de 

Santiago. A correlação entre as métricas da paisagem da classe Uso do 

Campus de Santiago 2011 e as classes Mosaico e Uso do Salgado 2011 tem 

por objetivo averiguar se atualmente existe alguma relação do Salgado com a 

atual organização do espaço do Campus.  
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Para a realização das correlações efetuou-se uma seleção cuidadosa das 

métricas da paisagem a utilizar. Estas foram agrupadas em: 

- métricas da paisagem de composição que avaliam a fragmentação e 

heterogeneidade estrutural (Nump, MPS, PSSD);  

- métricas de configuração espacial e complexidade – margem (TE, ED, MPE); e  

- métricas de configuração espacial e complexidade – forma (MSI, AWMSI e 

AWMPFD). 

Os valores do coeficiente de correlação variam entre zero e um, em que o valor 

zero está associado a situações em que não existe relação das métricas e um 

às situações de relação total. 

6.2.1 Correlação das métricas da paisagem: Mosaico/ Uso do 

Salgado 1988 e Uso do Campus de Santiago 2011 

 Mosaico do Salgado 1988 e Uso do Campus de Santiago 2011 

Da análise de relação entre o Mosaico do Salgado 1988 e o Uso do Campus de 

Santiago 2011 obtiveram-se os dados expressos nas Tabelas 3, 4 e 5 podendo 

verificar-se: 

- uma forte relação entre as métricas de composição da paisagem (Nump MPS, 

PSSD) e de configuração espacial e complexidade da paisagem – margem 

(TE, ED, MPE). O elevado valor da relação da subclasse Não classificada, 

pertencente à classe Mosaico do Salgado, com a subclasse Edificado, da 

classe Uso do Campus de Santiago, o que se deve, possivelmente, ao facto de 

ambas serem de elevada fragmentação e heterogeneidade estrutural. Note-se 

que a maioria das áreas da subclasse Não Classificada, anteriormente zonas 

de exploração salícola, apesar de já não se denotar o mosaico, geométrico, 

ainda apresentam uma geometria regular, em que os polígonos da base 

conservam a área total e perímetro total das manchas que correspondem à 

área total de cada salina aí anteriormente localizada, como é verificável na 

Figura 67; e 

- uma elevada relação entre a subclasse Edificado do Campus com a 

subclasse do Mosaico Salicultura na correlação dos valores das métricas de 

configuração espacial e complexidade da paisagem – forma (MSI, AWMSI e 

AWMPFD), explicado pela semelhança na forma geométrica e regular dos 

edifícios departamentais com a forma da maioria dos tanques das salinas.  
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É de salientar que para o ano de 1988 só se identificou na análise visual do 

Mosaico do Salgado manchas de salicultura ou sem expressão, representadas 

nas subclasses Salicultura e Não Classificada, respetivamente. As manchas 

de aquacultura, nesta altura, consistiam em simples bacias de retenção, difíceis 

de se distinguir das marinhas abandonadas já com elevada degradação do seu 

mosaico. 

Tabela 3 - Valores de relação entre métricas da composição da paisagem (NUMP, MPS, PSSD) da 

classe Mosaico do Salgado 1988 com as da classe Uso do Campus de Santiago 2011 

Campus de Santiago classe Uso 2011 Salgado classe Mosaico 1988 

 
Salicultura Não Classificada 

Não Edificado 1,000 1,000 

Edificado 1,000 1,000 

Tabela 4 - Valores de relação entre métricas de configuração espacial e complexidade da paisagem 

(TE, ED, MPE) da classe Mosaico do Salgado 1988 com as da classe Uso do Campus de Santiago 2011 

Campus de Santiago classe Uso 2011 Salgado classe Mosaico 1988 

 
Salicultura Não Classificada 

Não Edificado 1,000 1,000 

Edificado 1,000 1,000 

Tabela 5 - Valores de relação entre métricas de configuração espacial e complexidade da paisagem 

(MSI, AWMSI, AWMPFD) da classe Mosaico do Salgado 1988 com as da classe Uso do Campus de 

Santiago 2011 

Campus de Santiago classe Uso 2011 Salgado classe Mosaico 1988 

 
Salicultura Não Classificada 

Não Edificado 0,678 0,577 

Edificado 0,880 0,259 

 

 Uso do Salgado 1988 e Uso do Campus de Santiago 2011 

Da análise de relação entre os índices da paisagem Uso do Salgado de 1988 

com o Uso do Campus de Santiago de 2011 obtiveram-se os dados expressos 

nas Tabelas 6, 7 e 8, que evidenciam: 
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- uma elevada relação entre as métricas de composição da paisagem (Nump, 

MPS, PSSD) e de configuração espacial e complexidade da paisagem – 

margem (TE, ED, MPE) com a mesma explicação enunciada na relação (Uso 

do campus de 1988 e o Mosaico do Salgado) anterior e que engloba neste 

caso a aquacultura, que é exercida em salinas convertidas para a produção de 

peixes; e 

- uma elevada relação entre a subclasse Edificado do Campus com as 

subclasses do Mosaico Salicultura e Nulo pelos valores das métricas de 

configuração espacial e complexidade da paisagem – forma (MSI, AWMSI e 

AWMPFD) com a mesma explicação enunciada na correlação do Uso do 

Campus com a do Mosaico do Salgado de 1988. Destaca apenas uma menor 

relação da subclasse Edificado do Campus com a subclasse Aquacultura do 

Salgado porque as manchas por essa época consistiam em simples bacias de 

retenção.  

Tabela 6 - Valores de relação entre métricas da composição da paisagem (NUMP, MPS, PSSD) da 

classe Uso do Salgado 1988 com as da classe Uso do Campus de Santiago 2011 

Campus de Santiago classe Uso 2011 Salgado classe Uso 1988 

 
Nulo Aquacultura Salicultura 

Não Edificado 1,000 1,000 1,000 

Edificado 1,000 1,000 1,000 

Tabela 7 - Valores de relação entre métricas da configuração espacial e complexidade da paisagem 

(TE, ED, MPE) da classe Uso do Salgado 1988 com as da classe Uso do Campus de Santiago 2011 

Campus de Santiago classe Uso 2011 Salgado classe Uso 1988 

 
Nulo Aquacultura Salicultura 

Não Edificado 1,000 1,000 1,000 

Edificado 1,000 1,000 1,000 

 

Tabela 8 - Valores de relação entre métricas de configuração espacial e complexidade da paisagem 

(MSI, AWMSI, AWMPFD) da classe Uso do Salgado 1988 com as da classe Uso do Campus de 

Santiago 2011 

Campus de Santiago classe Uso 2011 Salgado classe Uso 1988 

 
Nulo Aquacultura Salicultura 

Não Edificado 0,999 0,821 0,594 

Edificado 0,951 0,574 0,835 
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6.2.2 Correlação das métricas da paisagem: Mosaico/Uso do 

Salgado 2011 e Uso do Campus de Santiago 2011 

 Mosaico do Salgado 2011 e Uso do Campus de Santiago 2011 

Destaca-se que a classe Mosaico do Salgado de 2011 aparenta mais uma 

subclasse - Aquacultura, que não foi identificada na imagem de 1988. 

Os valores de relação das métricas da paisagem Mosaico do Salgado 2011 

com o Uso do Campus de Santiago 2011 são expressas nas Tabelas 9, 10 e 

11, de onde se pode observar: 

- que se mantem a forte relação entre as métricas de composição da paisagem 

(Nump, MPS, PSSD) e de configuração espacial e complexidade da paisagem 

– margem (TE, ED, MPE);  

- uma elevada relação entre a subclasse Edificado do Campus com as 

subclasses Aquacultura e Salicultura do Mosaico do Salgado de 2011 na 

correlação dos valores das métricas de configuração espacial e complexidade 

da paisagem – forma (MSI, AWMSI e AWMPFD); e 

- uma redução do grau de relação subclasse Edificado do Campus com a 

subclasse Não Classificada do Salgado, que poderá ser explicada pela 

continua renaturalização das salinas abandonadas.  

Tabela 9 - Valores de relação entre métricas da composição da paisagem (NUMP, MPS, PSSD) da 

classe Uso do Salgado 2011 com as da classe Mosaico do Campus de Santiago 2011. 

Campus Santiago classe Uso 2011 Salgado classe Mosaico 2011 

  Não Classificada Aquacultura Salicultura 

Não Edificado 1,000 1,000 1,000 

Edificado 1,000 1,000 1,000 

Tabela 10 - Valores de relação entre métricas de configuração espacial e complexidade da paisagem 

(TE, ED, MPE) da classe Uso do Salgado 2011 com as da classe Mosaico do Campus de Santiago 

2011. 

Campus Santiago classe Uso 2011 Salgado classe Mosaico 2011 

 
Não Classificada Aquacultura Salicultura 

Não Edificado 1,000 1,000 1,000 

Edificado 1,000 1,000 1,000 
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Tabela 11 - Valores de relação entre métricas de configuração espacial e complexidade da paisagem 

(MSI, AWMSI, AWMPFD) da classe Uso do Salgado 2011 com as da classe Mosaico do Campus de 

Santiago 2011. 

Campus Santiago classe Uso 2011 Salgado classe Mosaico 2011 

 
Não Classificada Aquacultura Salicultura 

Não Edificado 0,574 0,988 0,930 

Edificado 0,256 0,981 1,000 

 

 Uso do Salgado 2011 e Uso do Campus de Santiago 2011 

Os valores de relação entre as métricas da paisagem Uso do Salgado 2011 

com o Uso do Campus de Santiago 2011 são expressas nas Tabelas 12, 13 e 

14, que revelam: 

- a manutenção da elevada relação dos valores das métricas de composição da 

paisagem (Nump, MPS, PSSD) e de configuração espacial e complexidade da 

paisagem – margem (TE, ED, MPE) comparativamente às correlações 

efetuadas entre o Uso Campus 2011 com as do Uso do Salgado 1988; e 

- elevada relação dos valores das métricas de configuração espacial e 

complexidade da paisagem – forma (MSI, AWMSI e AWMPFD) entre a 

subclasse Edificado do Campus com as subclasses Aquacultura e 

Salicultura do Uso do Salgado de 2011.  

- aumento do grau de relação das métricas entre as subclasses Edificado do 

Campus e Aquacultura do Salgado de 2011 comparativamente com as 

correspondentes de 1988. Isto ocorre, possivelmente, pela alteração da 

configuração espacial das marinhas exploradas para a aquacultura, que 

evoluíram de simples bacias de retenção para uma configuração mais 

compartimentada (com vários tanques de formato regular), embora de maiores 

dimensões comparativamente com as marinhas exploradas para a produção de 

sal; e  

- redução do grau de relação da subclasse Edificado do Campus com a 

subclasse Nulo do Salgado, que poderá ser explicada pela continua 

naturalização das salinas abandonadas.  
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Tabela 12 - Valores de relação entre métricas da composição da paisagem (NUMP, MPS, PSSD) da 

classe Uso do Salgado 2011 com as da classe Uso do Campus de Santiago 2011 

Campus Santiago classe Uso 2011 Salgado classe Uso 2011 

 
Aquacultura Nulo Salicultura 

Não Edificado 1,000 1,000 1,000 

Edificado 1,000 1,000 1,000 

Tabela 13 Valores de relação entre métricas de configuração espacial e complexidade da paisagem 

(TE, ED, MPE) da classe Uso do Salgado 2011 com as da classe Uso do Campus de Santiago 2011 

Campus Santiago classe Uso 2011 Salgado classe Uso 2011 

 
Aquacultura Nulo Salicultura 

Não Edificado 1,000 1,000 1,000 

Edificado 1,000 1,000 1,000 

 

Tabela 14 - Valores de relação entre métricas de configuração espacial e complexidade da paisagem 

(MSI, AWMSI, AWMPFD) da classe Uso do Salgado 2011 com as da classe Uso do Campus de 

Santiago 2011 

Campus Santiago classe Uso 2011 Salgado classe Uso 2011 

 
Aquacultura Nulo Salicultura 

Não Edificado 0,986 0,559 0,936 

Edificado 0,868 0,239 1,000 

6.2.3 Correlação entre as métricas da paisagem: Área Natural/ 

Intervencionada do Salgado 2011 e Uso do Campus de Santiago 

2011. 

Os valores de relação das métricas da paisagem entre a classe Área Natural/ 

Intervencionada do Salgado 2011 e a classe Uso do Campus de Santiago 2011 

(Tabelas 15, 16 e 17) revelam: 

- elevados valores de relação entre as métricas de composição da paisagem 

(Nump, MPS, PSSD) entre todas as subclasses, o que indica um grau de 

fragmentação e heterogeneidade idêntico entre a classe Área Natural/ 

Intervencionada do Salgado 2011 e a classe Uso do Campus de Santiago 

2011; 
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- elevados valores de relação entre as métricas de composição de configuração 

espacial e complexidade da paisagem (TE, ED, MPE) – margem também entre 

todas as subclasses, mas com um ligeiro aumento entre a subclasse da 

subclasse Edificado do Uso Campus com os das subclasses Natural (zonas 

de sapal) da Área Natural/ Intervencionada do Salgado 2011. Este resultado 

evidencia uma semelhança na configuração entre estas duas realidades, em 

termos de fragmentação e heterogeneidade, o que é compreensível, pois são 

duas unidades extremamente intervencionadas, mesmo a subclasse Natural, 

uma vez que a maioria da área do Salgado foi intervencionada pelo Homem, 

para a exploração de sal e outras atividades. Além disso, ao analisarem-se as 

imagens aéreas do Salgado, de diferentes épocas, denota-se que as zonas de 

sapal, que constituem a subclasse Natural apresentam vestígios de 

compartimentação do espaço, com formas regulares, como é possível verificar 

na Figura 67, com improvável origem pelo fluxo dos canais da Ria de Aveiro 

(irregulares e complexos).  

- redução dos valores de relação entre as métricas de composição de 

configuração espacial e complexidade da paisagem em relação à forma (MSI, 

AWMSI e AWMPFD) e à subclasse Edificado do Uso Campus e as subclasses 

Intervencionada (marinhas de salicultura ou de aquacultura, zonas aterradas, 

entre outros usos) e Natural (zonas de sapal) da Área Natural/ Intervencionada 

do Salgado 2011. Este antagonismo, entre as formas das duas unidades 

consideradas é facilmente compreensível, pois as formas resultantes da 

intervenção humana são caracteristicamente mais regulares e homogéneas, ao 

contrário das formas naturais, complexas e heterogéneas.  

 Tabela 15 - Valores de relação entre métricas da composição da paisagem (NUMP, MPS, PSSD) da 

classe área Natural/ Intervencionada do Salgado 2011 e a classe uso do Campus de Santiago 2011 

Campus Santiago classe Uso 2011  Área Natural / Intervencionada do Salgado 2011 

 
 Natural Intervencionada 

Não Edificado 0,98 1,00 

Edificado 0,97 1,00 
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Tabela 16 - Valores de relação entre métricas de configuração espacial e complexidade da paisagem 

(TE, ED, MPE) da classe área Natural/ Intervencionada do Salgado 2011 e a classe uso do Campus de 

Santiago 2011 

Campus Santiago classe Uso 2011  Área Natural / Intervencionada do Salgado 2011 

 
 Natural Intervencionada 

Não Edificado 1,00 1,00 

Edificado 1,00 1,00 

 

Tabela 17 - Valores de relação entre métricas de configuração espacial e complexidade da paisagem 

(MSI, AWMSI, AWMPFD) da classe área Natural/ Intervencionada do Salgado 2011 e a classe uso do 

Campus de Santiago 2011 

Campus Santiago classe Uso 2011  Área Natural / Intervencionada do Salgado 2011 

 
 Natural Intervencionada 

Não Edificado 0,684 0,842 

Edificado 0,390 0,603 

 

Na análise do caso de estudo Campus Universitário, as correlações obtidas 

revelaram: 

- uma elevada relação entre a subclasse Edificado do Uso do Campus de 

2011 com a subclasse Salicultura do Mosaico/Uso do Salgado de 1988 em 

termos de heterogeneidade, fragmentação, forma e complexidade das 

manchas; 

- a continuação da relação entre a subclasse Edificado do Uso do Campus de 

2011 com a subclasse Salicultura do Mosaico/Uso do Salgado de 2011; e 

- redução dos valores de relação entre as métricas de composição de 

configuração espacial e complexidade da paisagem em relação à forma, entre 

a subclasse Edificado do Uso Campus e as subclasses Intervencionada 

(marinhas de salicultura ou de aquacultura, zonas aterradas, entre outros usos) 

e Natural (zonas de sapal) da Área Natural/ Intervencionada do Salgado 2011. 

Este resultado é facilmente compreensível, pois as formas resultantes da 

intervenção humana são caracteristicamente mais regulares e homogéneas, ao 

contrário das formas naturais, complexas e heterogéneas.   
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Salienta-se que os valores dos índices apresentados na análise do Mosaico 

das imagens aéreas não diferem muito dos índices de Uso do salgado, o que 

indica que a fotointerpretação da área do Salgado é eficiente, isto é, para uma 

análise de tendências como é o caso, quando comparada com os usos e 

regimes da base do SIG da UA. Cada mancha tem uma função e um uso 

específicos que determina a sua forma que se reflete num determinado 

mosaico. No entanto, as primeiras marinhas transformadas em aquacultura 

eram simples bacias de retenção, pelo que não foram identificadas na 

cobertura aerofotográfica de 1988.    

 

 

 

 

 

 
  

A 

B 

B 

A 

Figura 67 – Zonas naturais e intervencionadas do Salgado. Possivelmente toda a área do salgado 

já foi intervencionada pelo Homem, mesmo as zonas que se consideram “naturais”; nas imagens 

A e B é possível ver a demarcação de pequenas parcelas, de formas geométricas retangulares, 

com “canais” retos, incomum nas formas de origem natural.  
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6.3 Evolução do Salgado - Cenários 

É essencial refletir a cidade de Aveiro como se quer que venha a ser, sendo 

necessário, ponderar vários cenários e planeá-la a diferentes escalas para que 

nela continue a ser agradável viver. O passado, acrescido das decisões de 

hoje, lançam a cidade de amanhã, sendo que os erros cometidos hoje 

dificilmente e custosamente serão resolvidos ou mitigados.  

Aplicando a mesma metodologia, precedeu-se à construção de cenários de 

extremos (com a análise das métricas na Tabela 8 e gráficos na Figura 10 do 

Anexo I) suficientemente realistas, de modo a compreender como a área do 

Salgado poderá evoluir.  

Consideraram-se essencialmente três cenários (Figura 68):  

Cenário 1 (A) Revitalização do Salgado 

Cenário em que se considera a revitalização das salinas abandonadas, 

mantendo as marinhas de aquacultura em atividade em 2011 e se 

excluiu as marinhas sem uso mas que já foram anteriormente 

transformadas para a prática da atividade de aquacultura (pois a 

reconversão das marinhas de aquacultura em marinhas para a 

produção de sal é extremamente dispendiosa pela necessidade de 

aterros). 

Cenário 2 (B) Manutenção das marinhas existentes em 2011 

Cenário em que se prevê a manutenção dos usos e do mosaico 

existente em 2011. 

Cenário 3 (C) Extinção do Salgado 

Cenário em que se prevê o fim da atividade de salicultura com o 

objetivo principal da produção de sal. Mantiveram-se porém as salinas 

pertencentes ao Ecomuseu e da Universidade de Aveiro, de fins 

etnográfico, pedagógico e cientifico respetivamente, e as marinhas de 

aquacultura que se encontram em atividade em 2011. 
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Figura 68 - Cenários possíveis de evolução do Salgado de Aveiro. 

Da análise das métricas da paisagem dos três cenários analisados estima-se 

que o Cenário 1, em termos de composição da estrutura da paisagem, implica: 

- aumento do número de manchas (Nump); 

- menor densidade das manchas (MPS); e 

- maior uniformidade das manchas, relativamente ao desvio padrão da 

dimensão das manchas (PSSD). 

- aumento do coeficiente de variação da dimensão das manchas (PSCoV), o 

que revela também uma maior uniformidade no padrão e uma redução da 

heterogeneidade e da variabilidade das dimensões das manchas; 

Estas métricas traduzem menor heterogeneidade e maior fragmentação do 

padrão espacial passando o grão da paisagem a ser mais fino. 

Em termos de complexidade e configuração estrutural da paisagem implica: 

- maior quantidade e densidade de margem (TE e ED) 

- menor densidade média das margens (MPE) das manchas;  

- menor complexidade e irregularidade da forma das manchas (MSI, AWMSI e 

MPFD), comprovados pela análise do modelo; e 

- maior dimensão fractal média ponderada pela área (AWMPFD), o que indica 

um aumento da complexidade da forma, contrária à tendência de  MSI, AWMSI 

e MPFD. 
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O Cenário 2 mantem a tendência atual do Salgado já anteriormente descrita, o 

que implica: menor fragmentação, grão mais grosseiro, heterogéneo, variável 

em termos de composição da estrutura e em termos de complexidade e 

configuração estrutural da paisagem por manchas de formas complexas e 

irregulares. 

Já o Cenário 3, em termos de composição da estrutura da paisagem, indica a 

tendência para: 

- diminuição do número de manchas (Nump); 

- aumento  da dimensão das manchas (MPS); 

- aumento do desvio padrão da dimensão das manchas (PSSD); 

- diminuição do coeficiente de variação da dimensão das manchas (PSCoV) o 

que revela também uma menor de uniformidade no padrão e um aumento da 

heterogeneidade e da variabilidade das dimensões das manchas. 

Estas métricas traduzem, assim, maior fragmentação, maior heterogeneidade, 

grão mais grosseiro da paisagem e uma maior variabilidade de manchas. 

Em termos de complexidade e configuração estrutural da paisagem a análise 

do Cenário 3 indica a tendência para aumento da complexidade da forma: 

- menor quantidade e densidade de margem (TE e ED) 

- maior densidade média das margens (MPE) das manchas;  

- maior complexidade e irregularidade da forma média da mancha (MSI) ou a 

manutenção da forma ponderada pela área das manchas (AWMSI) da 

complexidade e da irregularidade das manchas; e 

- a tendência para uma menor complexidade da forma das manchas segundo a  

dimensão fractal (MPFD) e a dimensão fractal média ponderada pela área 

(AWMPFD);  

Em qualquer caso estamos perante claros índices de degradação do caracter 

identitário da paisagem que, apesar de afetado, ainda está presente na 

situação atual (Cenário 2). 
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7 CONCLUSÃO  

 A quantificação da estrutura da paisagem pode ser essencial para a 

compreensão da extensão e sentido de modificação a que esta está sujeita. A 

metodologia utilizada neste trabalho pode constituir um exemplo da abordagem 

a aplicar no estudo de Paisagens Culturais, em que a mudança dos seus 

componentes físicos pode corresponder a alterações na sua função, história e 

significado social.  

As métricas podem ser aplicadas para uma infinidade de estudos dos quais se 

destacam a comparação entre paisagens, a avaliação das mudanças temporais 

de uma determinada paisagem, a avaliação das diferenças de paisagem pelo 

uso de diferentes parâmetros na classificação de imagens e a avaliação das 

implicações das diferenças espaciais provocadas por diferentes usos ou 

regimes de uma paisagem. 

Quanto à análise deste caso de estudo em concreto, o SIG desenvolvido pela 

UA revelou-se uma ferramenta fundamental para as futuras atividades de 

planeamento e gestão da área do Salgado, desde que atualizado. A aplicação 

de métricas da paisagem aos elementos de informação existentes revelou 

capacidade em quantificar a estrutura da paisagem e, pela comparação com 

cenários extremos mas realistas, monitorizar de forma quantificada o sentido 

da intervenção do Homem na paisagem. A metodologia constitui-se aliás como 

uma ferramenta auxiliar importante na hora de se definir estratégias de 

intervenção permitindo estimar o efeito de intervenções socioeconómicas na 

paisagem do Salgado. 

A análise de quantificação da paisagem através do cálculo das métricas 

constitui um instrumento de monitorização da paisagem do Salgado porque 

permite saber em que sentido a paisagem está a evoluir. 

A aplicação da metodologia requere um conhecimento minucioso dos 

parâmetros e fenómenos envolvidos de cada área de estudo, de modo a 

escolher-se a escala mais adequada, os aspetos do terreno relevantes para a 

análise espacial, e as métricas mais adequadas para uma correta análise do 

padrão espacial. 
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Ao desenvolvimento de uma região associa-se qualidade de vida, o que só é 

possível quando se pondera o impacto de cada ação no meio que nos rodeia e 

na paisagem, e se consideram ainda diferentes cenários de evolução, de forma 

a conseguir-se aplicar o que atualmente se domina por desenvolvimento 

sustentável. É necessário prever a evolução das nossas cidades, por forma a 

se manter a identidade de cada local vivo, porque é o que nos identifica. 

Neste contexto, o futuro da paisagem do Salgado está dependente das 

expectativas que se pretende para essa área. Mais que uma ameaça, o 

Salgado poderá ser uma oportunidade de desenvolvimento, desde que se 

consiga entender e integrar todos os interesses presentes. É fundamental, 

neste sentido, o zonamento do salgado de Aveiro de modo a limitar as 

pressões para a crescente mudança do uso das marinhas; salvaguardar 

espaços para a continuação da atividade salícola nas marinhas ainda em 

elaboração; reservar outras para uma futura reativação, evitando a degradação 

ou desaparecimento do todo o salgado; elaboração de um plano de imagem de 

forma a manter a qualidade visual desta zona; e desenvolvimento de medidas 

de incentivo para a exploração salícola, de modo a garantir-se a preservação 

do ecossistema e da identidade de Aveiro. 

Dentro da temática do Salgado ainda ficam em aberto muitos temas para 

trabalhos futuros, nomeadamente: 

- A descrição e análise das paisagens dos salgados existentes em Portugal; 

- Análise de casos de estudo de requalificações de salgados consideradas bem 

sucedidas no contexto internacional de forma a tirarem-se ilações; e 

- Explorar novos usos de forma a requalificar esses espaços sem os 

descaracterizar. 

Assim como a aplicação desta metodologia a outros casos de estudo de modo 

a explorar a aplicação dos índices no âmbito da Arquitetura Paisagista. 
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Figura 1 - Planta datada de 1865, sem escala, com o projeto de melhoramento da barra com 

levantamento do engenheiro hidráulico. M. Reis, topógrafo C. A. Costa e projeto da autoria do 

engenheiro Silvério Augusto Pereira da Silva. 

(Fonte: Administração do Porto de Aveiro - APA) 

 

 

Figura 2 - Evolução recente da barra. A| Cobertura aerofotográfica de 1958; B| Cobertura 

aerofotográfica de 1988; C| Cobertura aerofotográfica de 2005  

(Fonte: A| Instituto Geográfico do Exercito – IGeoE; B| Administração do Porto de Aveiro - APA; C| 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - UTAD) 

 

 

Figura 3 - Número médio de visitantes estrangeiros atendidos na sede da RTRL, entre 1997 e 2006. 

(Adaptado de SEMEDO (2009b)) 

País N.º 

Alemanha 3965 

Bélgica 1519 

Brasil 1081 

Canadá 400 

Dinamarca 261 

Espanha 22166 

EUA 969 

França 14097 

Grã-Bretanha (GB) 1745 

Holanda 3042 

Itália 2441 

Suíça 294 
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Figura 4 - Canal das Pirâmides. A| sem data; B| canal após a construção das infraestruturas 

territoriais A25 e Ramal Ferroviário do Porto de Aveiro (2011); A perceção da paisagem do salgado 

perde-se devido às infraestruturas. 

(Fonte da imagem A: Imagoteca Municipal de Aveiro) 

 

Figura 5 - Canal de S. Roque. A| sem data; B| 1997; A’ e B’| 2011 - Canal intervencionado pelo 

programa Pólis Litoral – Ria de Aveiro. 

 (Fonte da imagem A e B: Imagoteca Municipal de Aveiro) 

  

Figura 6 – Exemplos do mosaico do Salgado em 2009. A – mosaico salícola da zona de Esgueira 

(próximo à A25) em degradação, sendo apenas visível bacias de retenção; B – mosaico do salgado, 

próximo do nó da A25 de acesso ao centro da cidade, sendo visível o contraste entre as marinhas 

para a produção de sal (1) e as de aquacultura (2).   

(Fonte: Administração do Porto de Aveiro – APA) 

 

1 

2 
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Figura 7 – A| Painel de apresentação do projeto do Ramal do Porto de Aveiro. B| Vista aérea do 

Salgado de 2009 e da evolução da construção do Ramal Ferroviário do Porto de Aveiro na zona de 

Esgueira; B’| Vista aérea do Salgado de 2009 e da evolução da construção do Ramal do Porto de 

Aveiro na zona de Aveiro; C| Impacto visual das infraestruturas no canal de Mataduços (Esgueira) 

que acabam por constituir uma barreira visual entre os aglomerados populacionais e o Salgado. 

 (Fonte da imagem A, B e B’: Administração do Porto de Aveiro - APA) 
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Tabela 1 – Número e área das marinhas  

Fontes Data N.º de 

 marinhas 

Superfície 

 total do Salgado 

Alcoforado D. Afonso IV 500
1
  

AUC, CA, n.7     1693/1704   112 560    

Lacerda Lobo 1790/91 178  

Alcoforado meados do séc. XVIII 178  

AMTT, CF, n.163 1815 274 1 370    

Silvério Augusto    1873    450   3 000    

Alcoforado 1877 750 3 000    

Regaila, F.A. 1888 400 2 000    

Menezes (1956) 1956 270  

Martins (2005) 1995 46* (de 270)  

Martins (2005) 1998 30* (de 270)  

Martins (2005) 2005 8* (de 270) 1 500    

1 
De acordo com AMORIM ( 2001) as 500 marinhas, conhecidas no reinado de D. Afonso IV, são um valor 

duvidoso por ser um número redondo, para além do facto, de englobar as marinhas em bom estado, como 
as marinhas abandonadas e as que só produziam nos bons anos de comércio, ou quando o comprador 
reclamava o sal.

 

* Nº de marinhas em atividade salícola. 

(Adaptado de AMORIM (2001) e MARTINS (2005)) 
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Figura 8 – Metodologia para a avaliação do carácter da paisagem. 

(Adaptado de COUNTRYSIDE AGENCY & SCOTTISH NATURAL HERITAGE (2002))  

Nota: Todo o processo é interativo e as contribuições das partes interessadas é possível em todas as fases 
do processo. 
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ASPETOS ESTÉTICOS DE CARÁCTER DA PAISAGEM 

 

ASPETOS DE PERCEÇÃO DA PAISAGEM 

 

Figura 9 - Aspetos estéticos de carácter e de perceção da paisagem 

(Adaptado de COUNTRYSIDE AGENCY & SCOTTISH NATURAL HERITAGE (2002)) 

 

Tabela 2 - “Depósitos de sais conforme a concentação da água” 

Sais em Grs. 
 
Graus Baumé 
 

 
7º,10 16,75 20,5 25 26,25 27 30,02 32,04 

Cloreto de sódio 
     

32,614 96,508 26,24 22,72 

Carbonato de cálcio 
 

0,632 
       

Óxido de ferro  0,031 
       

Carbonato de cálcio e 
magnésio   

0,22 
      

Sulfato de cálcio  
 

1,6 5,6 1,6 0,508 0,476 0,144 
 

Sulfato de magnésio  
    

0,04 0,13 0,174 0,254 

Cloreto de magnésio  
    

0,078 0,356 0,45 
 

Brometo de sódio  
      

0,358 0,518 

Classificação 
     

Sal 
grosso 

Sal 
traçado 

Sal 
fino 

Redução de 10 litros de 
água entrados no viveiro 

61,5 31,6 11,9 11 1,95 1,64 1,302 1,23 

(Adaptado de  MENEZES (1956)) 
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Tabela 3 - Informação da base de dados da Universidade de Aveiro e informação selecionada para o 

estudo da evolução da paisagem do Salgado. 

 Domínio  Classificação 

Informação 
disponibilizada da 
base de dados da 
UA.  

Grupo (Text)*                 Nome do grupo 

Estruturas Partilhadas 
(Text)   

Estruturas partilhadas entre marinhas 

AliasNome (Text)  Nome alternativo 

Ilhas (Text)  Nome das Ilhas 

Shape (Geometry)  Tipo de geometria 

Nome (Text)* Nome da marinha 

Regime (Text) * 

 

Tipo de regime:  

Área natural; Sem ocupação; 
Salicultura ativa; Salicultura semi-
ativa; Salicultura inativa; Aquacultura 
extensiva; Aquacultura semi-intensiva; 
Espaço intervencionado e Lago da 
Prumaceira aterrado 

Uso (Text) * 

 

Tipo de uso: 

Aquacultura; Salicultura e Nulo 

Estado (Text)* Tipo de estado: 

Ativo; Semi-ativo; Inativo e Nulo 

UH (Text) Referência da unidade hidráulica 

Compartimento 1 (Text)   Compartimento muito específico 

Compartimento 2 (Text)  Compartimento medianamente 
específico 

Compartimento 3 (Text) - Agrupamento de compartimentos 

Shape.area (Double)  - Área 

Shape.len (Double)  - Perímetro 

Informação 
acrescentada 

Mosaico (Text)  

 

 

Classificação do Mosaico:  

- Salicultura 

- Aquacultura  

- Não Classificada 

* Informação Selecionada da base de dados da UA.  

(Adaptado de UNAVE ( 2008))  
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Tabela 4 – Tabela multitemporal do cálculo das métricas geradas a partir do Patch Analyst (formato 

“vector”) para o Salgado ao nível da paisagem.   

MÉTICAS DA 
PAISAGEM  

1958 1988 1998 2005 2011 

Área, densidade, tamanho, variabilidade e margens  

TLA  3 588,322 3 621,060 3 603,696 3 596,496 3 590,124 

 NumP   25 911,000 7 943,000 7 943,000 3 995,000 3 938,000 

MPS 0,138 0,140 0,454 0,900 0,912 

 PSSD  3,230 3,245 5,875 8,259 8,313 

PSCoV  2 332,145 2 319,238 1 294,946 917,407 911,883 

TE  2 173 672,069 2 182 407,124 1 351 273,064 1 204 459,949 1 212 325,027 

ED  605,763 602,698 374,969 334,898 337,683 

MPE  83,890 84,321 170,121 301,492 307,853 

Forma e complexidade 

 MSI 1,424 1,426 1,646 1,968 1,981 

AWMSI  1,783 1,795 1,880 1,918 1,937 

MPFD  1,678 1,679 1,705 1,709 1,719 

AWMPFD  1,329 1,329 1,309 1,306 1,307 

 

 

TLA - Dimensão da paisagem em hectares 

NumP - Número de manchas, adimensional 

MPS - Dimensão média das manchas em hectares 

PSSD - Desvio padrão da dimensão das manchas em hectares 

PSCoV - Coeficiente de variação da dimensão das manchas em % 

TE - Total de margens em metros 

ED - Densidade das margens em metros/ hectares 

MPE - Densidade média das margens em metros/ mancha 

MSI - Índice de forma da mancha média, adimensional 

AWMSI - Índice de forma, ponderado pela área das manchas, adimensional 

MPFD - Dimensão fractal, adimensional 

AWMPFD - Dimensão fractal média ponderada pela área, adimensional 
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Tabela 5 – Dados do cálculo das métricas geradas a partir do Patch Analyst (formato “vector”) para o 

Salgado 1988, da classe Uso e Mosaico, ao nível da classe.  

METRICA SALGADO USO 1988 SALGADO MOSAICO 1988 

 
Nulo Aquacultura Salicultura Salicultura Não Classificada 

AWMSI 1,829 1,748 1,633 1,634 1,845 

MSI 1,573 1,82 1,389 1,398 2,344 

MPFD 1,652 1,498 1,685 1,682 1,564 

AWMPFD 1,299 1,348 1,474 1,457 1,29 

TE 851 915,63 26 627,498 1 303 863,996 1 650 496,766 531 910,358 

ED 235,267 7,354 360,078 455,805 146,894 

MPE 168,964 397,425 62,767 65,718 693,495 

MPS 0,589 0,635 0,029 0,034 3,598 

NumP 5 042 67 20 773 25 115 767 

PSCoV 1 243,328 179,219 653,989 655,751 513,418 

PSSD 7,323 1,137 0,192 0,225 18,474 

TLA 3 621,06 3621,06 3621,06 3621,06 3621,06 

CA 2 969,530 42,521 609,009 861,175 2 759,884 

 

AWMSI - Índice de forma, ponderado pela área das manchas, adimensional 

MSI - Índice de forma da mancha média, adimensional 

MPFD - Dimensão fractal, adimensional 

AWMPFD - Dimensão fractal média ponderada pela área, adimensional 

TE - Total de margens em metros 

ED - Densidade das margens em metros/ hectares 

MPE - Densidade média das margens em metros/ mancha 

MPS - Dimensão média das manchas em hectares 

NumP - Número de manchas, adimensional 

PSCoV - Coeficiente de variação da dimensão das manchas em % 

PSSD - Desvio padrão da dimensão das manchas em hectares 

TLA - Dimensão da paisagem em hectares 

CA - Dimensão total das manchas em hectares
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Tabela 6 - Dados do cálculo das métricas geradas a partir do Patch Analyst (formato “vector”) para o 

Salgado 2011, da classe Uso e Mosaico, ao nível da classe. 

 

AWMSI - Índice de forma, ponderado pela área das manchas, adimensional 

MSI - Índice de forma da mancha média, adimensional 

MPFD - Dimensão fractal, adimensional 

AWMPFD - Dimensão fractal média ponderada pela área, adimensional 

TE - Total de margens em metros 

ED - Densidade das margens em metros/ hectares 

MPE - Densidade média das margens em metros/ mancha 

MPS - Dimensão média das manchas em hectares 

NumP - Número de manchas, adimensional 

PSCoV - Coeficiente de variação da dimensão das manchas em % 

PSSD - Desvio padrão da dimensão das manchas em hectares 

TLA - Dimensão da paisagem em hectares

CA - Dimensão total das manchas em hectares

 

 
 
 

METRICA USO 2011 
 

SALGADO MOSAICO 2011 

 
Nulo Aquacultura Salicultura Não Classificada Aquacultura Salicultura 

AWMSI 1,838 3,000 1,953 1,822 3,606 1,998 

MSI 2,36 2,521 1,616 2,3 2,343 1,617 

MPFD 1,667 1,532 1,789 1,685 1,512 1,791 

AWMPFD 1,295 1,402 1,515 1,295 1,445 1,512 

TE 801 005,901 266 867,635 144 451,491 830 679,535 253 307,37 128 338,122 

ED 223,114 74,334 40,236 231,379 70,557 35,748 

MPE 535,432 747,528 69,281 481,553 719,623 68,962 

MPS 2,164 0,841 0,025 1,923 0,641 0,026 

NumP 1 496 357 2 085 1 725 352 1 861 

PSCoV 617,801 177,072 441,022 649,023 117,567 561,449 

PSSD 13,368 1,489 0,112 12,48 0,753 0,144 

TLA 3 590,124 3 590,124 3 590,124 3 590,124 3 590,124 3 590,124 

CA 3 237,144 300,116 52,864 3 316,985 225,495 47,644 
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Tabela 7- Dados do cálculo das métricas geradas a partir do Patch Analyst (formato “vector”) para o 

Salgado 2011, ao nível da classe. 

METRICA SALGADO ÁREA NATURAL / INTERVENCIONADA 2011  

 Natural Intervencionada 

AWMSI 1,974 1,895 

MSI 2,349 1,968 

MPFD 1,555 1,725 

AWMPFD 1,281 1,336 

TE 199 969,702 1 012 355,325 

ED 55,7 281,983 

MPE 1492,311 266,129 

MPS 14,151 0,445 

NumP 134 3 804 

PSCoV 297,461 371,803 

PSSD 42,092 1,656 

TLA 3 590,124 3 590,124 

CA 1 896,177                                       1 693,947                          

 
AWMSI - Índice de forma, ponderado pela área das manchas, adimensional 

MSI - Índice de forma da mancha média, adimensional 

MPFD - Dimensão fractal, adimensional 

AWMPFD - Dimensão fractal média ponderada pela área, adimensional 

TE - Total de margens em metros 

ED - Densidade das margens em metros/ hectares 

MPE - Densidade média das margens em metros/ mancha 

MPS - Dimensão média das manchas em hectares 

NumP - Número de manchas, adimensional 

PSCoV - Coeficiente de variação da dimensão das manchas em % 

PSSD - Desvio padrão da dimensão das manchas em hectares 

TLA - Dimensão da paisagem em hectares

CA - Dimensão total das manchas em hectares
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Tabela 8 - Dados do cálculo das métricas geradas a partir do Patch Analyst (formato “vector”) para os 

possíveis cenários do Salgado, ao nível da paisagem 

METRICA 
Revitalização do 

Salgado (cenário 1) 

Manutenção das 

marinhas existentes 

em 2011 (cenário 2) 

Extinção do Salgado 

(cenário 3) 

AWMSI 1,917 1,937 1,936 

MSI 1,459 1,981 2,398 

MPFD 1,679 1,716 1,640 

AWMPFD 1,331 1,307 1,305 

TE 2 092 568,088 1 209 527,933 1 112 588,954 

ED 582,807 336,904 309,903 

MPE 97,610 310,454 552,977 

MPS 0,167 0,921 1,784 

NumP 21 438,000 3 896,000 2 012,000 

PSCoV 2 126,836 906,951 648,197 

PSSD 3,562 8,357 11,566 

TLA 3 590,124 3 590,124 3 590,124 

 

AWMSI - Índice de forma, ponderado pela área das manchas, adimensional 

MSI - Índice de forma da mancha média, adimensional 

MPFD - Dimensão fractal, adimensional 

AWMPFD - Dimensão fractal média ponderada pela área, adimensional 

TE - Total de margens em metros 

ED - Densidade das margens em metros/ hectares 

MPE - Densidade média das margens em metros/ mancha 

MPS - Dimensão média das manchas em hectares 

NumP - Número de manchas, adimensional 

PSCoV - Coeficiente de variação da dimensão das manchas em % 

PSSD - Desvio padrão da dimensão das manchas em hectares 

TLA - Dimensão da paisagem em hectares 
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Figura 10 – Gráficos da evolução das métricas da paisagem conforme os cenários (continua). 
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Figura 10 – Gráficos da evolução das métricas da paisagem conforme os cenários.  

Nota: Data 2021 fictícia.
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Tabela 1 - Breve descrição das métricas da paisagem utilizadas na análise da evolução da paisagem do 

Salgado e no estudo de caso - Campus Universitário de Santiago. 

Métrica da Paisagem | Unidade Fórmula Significado 

Área da mancha (AREA) em 

hectares (manchas) 

          (
 

      
) 

         aij = área (m
2
) das manchas. 

Dimensão da mancha 

Dimensão da Paisagem (TLA) em 

hectares (classe/ paisagem) 
     (

 

      
)           

TLA > 0; A = área (m
2
) total das manchas 

Extensão da Paisagem 

 

Dimensão total das manchas (CA) 

em hectares (classe) 
    ∑   

 

   

(
 

      
) 

CA > 0; aij = área (m
2
) das manchas 

Dimensão total da 
classe; Composição da 
paisagem; 
Fragmentação 

Número de Manchas (NumP), 

adimensional (classe) 

 

          

Nump  1;      número total de manchas da 
classe da mancha considerada 

Número de manchas; 
Composição da 
paisagem; 
Fragmentação 

Número de Manchas (NumP), 

adimensional (paisagem) 

         

Nump  1; N = número total de manchas da 
paisagem. 

Dimensão média das manchas 

(MPS) em hectares (classe) 

 

    
∑     

   

  
 

 

      
) 

MPS > 0; aij = área (m
2
) das manchas e      

número total de manchas da classe 

Composição da 
paisagem; 
Fragmentação e 
heterogeneidade 
estrutural 

Dimensão média das manchas 

(MPS) em hectares (paisagem) 

 

    
 

 
 

 

      
) 

MPS > 0; A = área total (m
2
) das manchas da 

paisagem e N = número total de manchas na 
paisagem 

Desvio padrão da dimensão das 

manchas (PSSD) em hectares 

(classe) 
     

√
∑ [    (

∑    
 
   

  
)]

  

   

  

 (
 

      
) 

PSSD   0; aij = área (m
2
) das manchas e      

número total de manchas da classe 

Composição da 
paisagem; 
Fragmentação e 
heterogeneidade 
estrutural  

 

Desvio padrão da dimensão das 

manchas (PSSD) em hectares 

(paisagem)      
√∑ ∑ [    (

 
 
)]

 
 
   

 
   

 
 (

 

      
) 

 
 

PSSD   0; aij = área (m
2
) das manchas; A = 

área total (m
2
) das manchas da paisagem e N 

= número total de manchas na paisagem 
 

Coeficiente de variação da 

dimensão das manchas (PSCoV) 

em Percentagem (classe/ paisagem) 
      

    

   
    ) 

Composição da 
paisagem; 
Fragmentação e 
heterogeneidade 
estrutural  
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Métrica da Paisagem | Unidade Fórmula Significado 

 

Perímetro da mancha (PERIM) em 

metros (mancha) 

 

            

    - perímetro (m) da mancha   . 

PERIM > 0 

Perímetro da mancha 

Total de margens (TE) em metros 

(classe) 

 

    ∑   
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Índice de forma, ponderado pela 

área das manchas (AWMSI), 

adimensional (classe) 
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2
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1   MPFD   2;     = perímetro (m) da mancha 
  ; aij = área (m

2
) das manchas ij;      número 

total de manchas da classe i. 
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1   MPFD   2;     = perímetro (m) da mancha 
   ; aij = área (m

2
) das manchas ij, N = número 

total de manchas da paisagem 

Dimensão fractal média ponderada 
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1   AWMPFD   2; pij = perímetro (m) das 
manchas ij; aij = área (m

2
) de manchas ij 

Configuração espacial e 
complexidade das 
manchas 

Dimensão fractal média ponderada 

pela área (AWMPFD), adimensional 

(paisagem) 
       ∑∑[(
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1   AWMPFD   2; pij = perímetro (m) das 
manchas ij; aij = área (m

2
) das manchas ij; A = 

área (m
2
) total das manchas 

(Formulas para o formato “vector” adaptadas de MCGARIGAL & MARKS (1994))  

Subscritos 

i = 1, ... , m ou m’ N tipos de manchas (classes) 
j = 1, ... , n manchas 

 

Símbolos 
A = área (m

2
) total das manchas 

aij = área (m
2
) das manchas ij. 

pij = perímetro (m) das manchas ij. 

E = comprimento total (m) da margem na 
paisagem;  

eik = comprimento total (m) da margem na 
paisagem entre os tipos de mancha (classes) i e k; 

N = número total de manchas na paisagem; 

n = ni = número de manchas na paisagem do tipo 
da mancha (classe) i. 

m = número de tipos de manchas (classes) 
presentes na paisagem; 

Pi = proporção da paisagem ocupada por tipo de 
mancha (classe) i.
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Figura 1 - Indicação das entradas principais consideradas para a medição da altura da fachada de 

cada edifício, sinaladas pelas setas vermelhas 

 

 

 

 

Área de estudo – Campus de Santiago 

Edifícios universitários – 1.º Plano 

Edifícios universitários – 2.º Plano 
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Tabela 1 - Identificação por arquiteto, data de terminus da construção e tipo de revestimento dos 

edifícios do Campus de Santiago 

 

Revestimento: TBV - Tijolo de Barro Vermelho; ST - Sem Tijolo; TBB - Tijolo de Barro Bege TBV* - placas 

de cerâmica de barro vermelho; NI – Não identificado 

N.º 
 
Nome do Edifício 
 

Arquiteto      Data            Revestimento 

1 Biblioteca Álvaro Siza Vieira 1995 TBV 

2 Centro de Informática e 
Comunicações 

José Maria Lopo Prata 2003 TBV 

3 Centro Integrado de Formação de 
Professores (CIFOP) Rebello de Andrade & Espírito Santo 1985 ST 

4 Complexo Pedagógico, Científico e 
Tecnológico Victor Figueiredo e Rui Ruivo 2000 TBB 

5 Complexo de Laboratórios 
Tecnológicos 

Rebello de Andrade e Luís 
Fernandes 

2009  TBV 

6 Creche e Jardim Infantil José Maria Lopo Prata 1992 TBV 

7 Depósito de Água Álvaro Siza Vieira 1989 ST 

8 Dep. Ambiente e Ordenamento Firmino Trabulo 1990 ST 

9 Dep. de Biologia José Carlos Loureiro 1991 TBV 

10 Dep. de Biologia - Ampliação Nuno Portas e Joaquim Oliveira 2002 TBV 

11 Dep. de Ciências da Educação José Maria Lopo Prata 19
94 

TBV 

12 Dep. de Comunicação e Arte Jorge Kol de Carvalho 1996 TBV 

13 Dep. de Economia, Gestão e 
Engenharia Industrial  Pedro Ramalho e Luís Ramalho 1992 TBV 

14 Dep. De Eletrónica, 
Telecomunicações e Informática 

Rebello de Andrade & Espírito Santo 1989 ST 

15 Dep. de Engenharia Cerâmica e do 
Vidro Alcino Soutinho 1992 TBV 

16 Dep. de Engenharia Civil Joaquim Oliveira 2004 TBV 

17 Dep. de Engenharia Mecânica Adalberto Dias 1996 TBV 

18 Dep. de Física Alfredo Matos Ferreira 1994 TBV 

19 Dep. de Geociências Eduardo Souto Moura 1994 TBV* 

20 Dep. de Línguas e Culturas 
(Pavilhão 2) 

Firmino Trabulo 1980 ST 

21 Dep. de Matemática José Maria Lopo Prata 1993 TBV 

22 Dep. de Química Alcino Soutinho 1993 TBV 

23 Edifício Central e da Reitoria Gonçalo Byrne e Manuel Aires 
Mateus 

2000 TBV 

24 Escola Superior da Saúde 
(Pavilhão 3) Firmino Trabulo 1981 ST 

25 Instituto de Telecomunicações José Maria Lopo Prata 1993 TBV 

26 Instituto do Ambiente e 
Desenvolvimento 

Firmino Trabulo 1980  ST 

27 Instituto de Engenharia Eletrónica e 
Telemática de Aveiro (IEETA) Bernardo Ferrão 1992 TBV 

28 ISCA Maria Pedroso Lima 1986 TBV / ST 

29 Laboratórios da ESSUA  NI 1977 ST 

30 Laboratório Central de Análises Gomes da Silva e HP  1993 TBV 

31 Livraria e Centro Multimédia Nuno Portas e Joaquim Oliveira 2000 TBV 

32 Pavilhão 1 - CEMED Vértice 1977 ST 

33 Pavilhão Polidesportivo Aristides 
Hall João Almeida e Victor Carvalho 1994 TBV 

34 Residências de Docentes António José Matias 1994 ST 

35 Residências de Estudantes Adalberto Dias 1990/ 
1998 

TBV/ ST 

36 Secção Autónoma de Ciências 
Sociais, Jurídicas e Políticas José Maria Lopo Prata 1992 TBV 

37 Snack/ Self-Service/ Restaurante José Maria Lopo Prata 1996 TBV 

38 Zona Técnica Central e Serviços de 
Ação Social 

Rebello de Andrade & Espírito Santo 1987 TBV 
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Tabela 2 - Alturas das fachadas dos edifícios do Campus de Santiago 

  
1 Hf - Altura das Fachadas dos Edifício obtida com recurso ao hipsómetro “Vertex” tendo por referência a 
fachada da “entrada principal”, indicada na figura 1, já que os edifícios do campus têm mais do que uma 
entrada. Para cada fachada considerada realizaram-se três leituras, a partir das quais se obteve a altura 
média para cada edifício. 

N.º Nome do Edifício Altura da Fachada (Hf)1   L1 L2 L3 
 

Média 
 

1 Biblioteca 13,2 13,3 13,3 13,27 

2 Centro de Informática e Comunicações 11,50 11,51 11,50 11,50 

3 Centro Integrado de Formação de Professores (CIFOP) 4,90 4,90 4,90 4,90 

4 Complexo Pedagógico, Científico e Tecnológico 12,40 12,40 12,30 12,37 

5 Complexo de Laboratórios tecnológicos 10,10 10,00 10,10 10,07 

6 Creche e Jardim Infantil 7,30 7,30 7,30 7,30 

8 Dep. Ambiente e Ordenamento 13 13 13 13 

9 Dep. de Biologia 9 9 9 9 

10 Dep. de Biologia - Ampliação 5,4 5,3 5,4 5,37 

11 Dep. de Ciências da Educação 10,6 10,6 10,6 10,6 

12 Dep. de Comunicação e Arte 13,3 13,3 13,3 13,30 

13 Dep. de Economia, Gestão e Engenharia Industrial  11,7 11,8 11,8 11,77 

14 Dep. De Eletrónica, Telecomunicações e Informática 13,2 13,2 13,3 13,23 

15 Dep. de Engenharia Cerâmica e do Vido 8,6 8,6 8,7 8,63 

16 Dep. de Engenharia Civil 12,60 12,70 12,70 12,67 

17 Dep. de Engenharia Mecânica 12,90 12,80 12,90 12,87 

18 Dep. de Física 12,70 12,60 12,60 12,63 

19 Dep. de Geociências 11,30 11,40 11,30 11,33 

20 Dep. de Línguas e Culturas (Pavilhão 2) 15,20 15,30 15,20 15,23 

21 Dep. de Matemática 8,40 8,40 8,30 8,37 

22 Dep. de Química 11,40 11,20 11,40 11,33 

23 Edifício Central e da Reitoria 15,70 15,70 15,60 15,67 

24 Escola Superior da Saúde (Pavilhão 3) 10,60 10,70 10,70 10,67 

25 Instituto de Telecomunicações 6,30 6,30 6,30 6,30 

26 Instituto do Ambiente e Desenvolvimento 12,50 12,40 12,30 12,40 

27 Instituto de Engenharia Eletrónica e Telemática de Aveiro  8,60 8,80 8,60 8,67 

28 ISCA 7,40 7,50 7,50 7,47 

29 Laboratórios da ESSUA 4,50 4,60 4,60 4,57 

30 Laboratório Central de Análises 5,10 5,10 5,10 5,10 

31 Livraria e Centro Multimédia 5,60 5,60 5,60 5,60 

32 Pavilhão 1 4,20 4,30 4,20 4,23 

33 Pavilhão Polidesportivo Aristides Hall 12,30 12,20 12,30 12,27 

34 Residências de Docentes 10,80 10,80 10,80 10,80 

35a Residências de Estudantes 10,50 10,60 10,50 10,53 

35b Residências de Estudantes 10,90 11,00 11,00 10,97 

35c Residências de Estudantes 11,50 11,50 11,40 11,47 

36 Secção Autónoma de Ciências Sociais, Jurídicas e Políticas 11,50 11,50 11,50 11,50 

37 Snack/ Self-Service/ Restaurante 8,30 8,30 8,40 8,33 

38 Zona Técnica Central e Serviços de Ação Social 5,3 5,2 5,3 5,27 

 
Média da Hf Total = ∑���������� 	/��    10,0138 
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Figura 2 - Edifícios do Campus de Santiago (Continua) 
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Figura 2 - Edifícios do Campus de Santiago  
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Tabela 3 - Conceitos utilizados2 

 

2 (Conceitos e definições utilizados de acordo com o Decreto-Lei n.º 9 de 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceito Elementos considerados 

Infraestruturas 

Territoriais (Ficha n.º 38) 

Linha Ferroviária (Linha do Norte); Ferrovia de ligação ao Porte de Aveiro; A25; 

N235 e N109 

Infraestruturas Urbanas 

(Ficha n.º 39) 

Rede rodoviária intraurbana; ETAR; Estacionamentos do Campus; Percurso 

pedonal do Campus; Ciclovia do Campus 

Prédio (Ficha n.º 54) Prédio Edificado 

Prédio não Edificado: Agrícola/inculto e Marinha (aquacultura, salicultura)  

Equipamentos de 

Utilização Coletiva 

(Ficha n.º 25) 

Serviços (Hospital; IPJ; Escolas; Conservatório; Seminário; Piscinas; 

Mercados…) 

Edifícios (ficha n.º 21) Universitários 

Espaço Urbano de 

Utilização Coletiva 

(Ficha n.º 27) 

Praça Central do Campus; Equipamento Desportivo do Campus e Equipamento 

Desportivo da envolvente 

Espaços verdes de 

utilização coletiva 

(Ficha n.º 28) 

Espaços verdes da envolvente (Parques urbanos e Jardins) e Espaços verdes 

do campus 
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Tabela 4 – Definições dos conceitos utilizados3 

 
3 (Conceitos e definições utilizados de acordo com o Decreto-Lei n.º 9 de 2009) 

(Adaptado do Decreto-Lei n.º 9 de 2009) 

 

 

 

Conceito Definição 

Altura da fachada 
(Ficha n.º 6) 

“A altura da fachada é a dimensão vertical da fachada, medida a partir da cota 
de soleira até a linha superior da cornija, beirado, platibanda ou guarda de 
terraço, acrescida da elevação da soleira, quando aplicável.” 

Edifício (Ficha n.º 21) “Um edifício é uma construção permanente, dotada de acesso independente, 
coberta, limitada por paredes exteriores ou paredes-meeiras que vão das 
fundações à cobertura, destinada a utilização humana ou a outros fins.” 

Equipamento de 
utilização coletiva 
(Ficha n.º 25) 

“Os equipamentos de utilização colectiva são as edificações e os espaços não 
edificados afectos à provisão de bens e serviços destinados à satisfação das 
necessidades colectivas dos cidadãos, designadamente nos domínios da 
saúde, da educação, da cultura e do desporto, da justiça, da segurança social, 
da segurança pública e da protecção civil.” 

Espaço Urbano de 
Utilização Coletiva 
(Ficha n.º 27) 

“Os espaços urbanos de utilização colectiva são áreas de solo urbano, 
distintas dos espaços verdes de utilização colectiva, que se destinam a 
promover necessidades colectivas de estadia, recreio e lazer ao ar livre.” 

Espaços verdes de 
utilização coletiva 
(Ficha n.º 28) 

“Os espaços verdes de utilização colectiva são as áreas de solo enquadradas 
na estrutura ecológica municipal ou urbana que, além das funções de 
protecção e valorização ambiental e paisagística. Se destinam á utilização 
pelos cidadãos em actividades de estadia, recreio e lazer ao ar livre.” 

Fachada (Ficha n.º 31) ”Fachada é cada uma das faces aparentes do edifício, constituída por uma ou 
mais paredes exteriores directamente relacionadas entre si.” 

Infraestruturas 
Territoriais (Ficha n.º 
38) 

“As infra-estruturas territoriais são os sistemas técnicos gerais de suporte ao 
funcionamento do território no seu todo.” 

Infraestruturas 
Urbanas (Ficha n.º 39) 

“As infraestruturas urbanas são os sistemas técnicos de suporte directo ao 
funcionamento dos aglomerados urbanos ou da edificação em conjunto.”   

Lote (Ficha n.º 41) “Um lote é um prédio destinado à edificação, constituído ao abrigo de uma 
operação de loteamento ou de um plano de pormenor com efeitos registais.” 

Parcela (Ficha n.º 48) “Uma parcela é uma porção de território física, jurídica ou topologicamente.” 

Prédio (Ficha n.º 54) “Um prédio é uma parte delimitada de solo juridicamente autónoma, 
abrangendo as águas, plantações, edifícios e construções de qualquer 
natureza nela incorporados ou assentes com carácter de permanência.” 
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Tabela 5 - Dados da análise das métricas da paisagem da classe Uso do Campus de 2011 realizadas 

ao nível da classe no Patch Analyst (no formato “vector”) 

 

METRICA 
 

 

SANTIAGO USO 2011 

 Não Edificado Edificado 

AWMSI 3,487 1,651 

MSI 2,602 1,5 

MPFD 1,762 1,47 

AWMPFD 1,513 1,453 

TE 61 153,462 8 644,647 

ED 1 473,483 208,291 

MPE 281,813 210,845 

MPS 0,16 0,163 

NumP 217 41 

PSCoV 343,32 72,835 

PSSD 0,551 0,119 

TLA 41,503 41,503 

CA 34,816 6,687 

   

AWMSI - Índice de forma, ponderado pela área das manchas, adimensional 

MSI - Índice de forma da mancha média, adimensional 

MPFD - Dimensão fractal, adimensional 

AWMPFD - Dimensão fractal média ponderada pela área, adimensional 

TE - Total de margens em metros 

ED - Densidade das margens em metros/  hectares 

MPE - Densidade média das margens em metros/ mancha 

MPS - Dimensão média das manchas em hectares 

NumP - Número de manchas, adimensional 

PSCoV - Coeficiente de variação da dimensão das manchas em % 

PSSD - Desvio padrão da dimensão das manchas em hectares 

TLA - Dimensão da paisagem em hectares 

CA - Dimensão total das manchas em hectares
 




