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RESUMO A Geoarqueologia é a ciência de interface
que resulta da interacção entre as Ciências da Terra
e a Arqueologia.
Este capítulo apresenta uma introdução a esta
disciplina, abrindo-se com uma primeira
abordagem à sua definição, ao seu desenvolvimento
e aos métodos que utiliza. Os dados fornecidos pela
Geoarqueologia ajudam a compreender como a
paisagem se transformou no decurso do tempo,
como as comunidades humanas do passado
exploraram e modificaram os seus territórios, como
se formaram os depósitos arqueológicos e quais são
as informações que podemos recolher da análise
estratigráfica, em última análise, em que forma os
grupos humanos interagiram com o contexto
paisagístico em que viveram.
Alguns exemplos, extraídos de estudos realizados
em âmbitos geográficos e cronológicos
diferenciados, explicam de forma prática como o
geoarqueólogo actua para analisar as paisagens, os
sítios e as suas componentes, através da utilização
de conceitos e métodos da Geomorfologia, da
Sedimentologia, da Pedologia e da Estratigrafia.
Finalmente, faz-se um primeiro balanço das
actividades desenvolvidas pela recém instituída
Área de Geoarqueologia do IPA.

ABSTRACT Geoarchaeology represents the
interface between Earth Science and Archaeology.
This chapter aims to introduce this science and
begins by briefly approaching its definition,
development and methodology. Geoarchaeological
data help us to understand how the land system
changed through time, how past human
communities exploited and modified their
territories, how archaeological deposits were
formed and what kinds of information are yielded
by stratigraphic analysis. The ultimate aim of
Geoarchaeology is to understand the relationships
between humans and their physical context.
Some examples, taken from studies realised in
different geographic and chronological contexts,
illustrate how the geoarchaeologist works in order
to analyse the land, the sites and their components,
by means of concepts and methods derived from
Geomorphology, Sedimentology, Soil Science and
Stratigraphy.
Finally, a preliminary survey of the activities of the
recently created Geoarchaeology Area of the IPA is
presented.

A investigação arqueológica recolhe a maior parte dos seus dados da superfície terrestre
e da subtil película exterior da crusta terrestre, ou seja, dos sedimentos superficiais e do solo.
Qualquer tipo de espólio arqueológico encontra-se assim intimamente ligado com as compo-
nentes físicas da paisagem, como são, por exemplo, o relevo ou a organização estratigráfica dos
depósitos.

É por essa razão tão elementar que as contribuições das Ciências da Terra, como a Pale-
ontologia, a Estratigrafia ou a Geomorfologia, têm sido determinantes em todas as fases do
desenvolvimento da Arqueologia e que qualquer projecto de investigação arqueológica inclui
uma componente geoarqueológica mais ou menos ampla.

Este capítulo pretende apresentar a metodologia geoarqueológica, ilustrar as bases con-
ceptuais e as técnicas essenciais que a governam e elucidar alguns exemplos do papel da
Geoarqueologia no âmbito da Arqueologia. A amplitude e a diversidade do leque de apli-
cações geoarqueológicas impedem-nos de apresentar um panorama completo desta disci-



plina e nem sequer este texto pode ou pretende ser um manual exaustivo da prática geoar-
queológica. Assim, limitar-nos-emos a apresentar aqui uma elucidação introdutiva sobre os
fundamentos do raciocínio geoarqueológico e sobre o modus operandi dos geoarqueólogos
e das geoarqueólogas (por brevidade, doravante utilizar-se-á só o género masculino). Da
mesma forma, esta contribuição não expõe os pressupostos teóricos e científicos que estão
na base da Geoarqueologia, nem os procedimentos técnicos de forma pormenorizada, limi-
tando-se principalmente no âmbito da investigação geoarqueológica de campo.

Geoarqueologia: o que é?

Introdução ao Conceito de Geoarqueologia

A palavra “Geoarqueologia” começou a aparecer de forma frequente na bibliografia
arqueológica a partir dos anos ’70 do século passado. Com este termo pretendia-se indicar
a disciplina científica que, utilizando conceitos e técnicas das Ciências da Terra, visa solu-
cionar problemas arqueológicos. Na sua acepção original, “Geoarqueologia” indica assim
uma ciência inter- e multidisciplinar que emprega aproximações teóricas, vocabulários e ins-
trumentos metodológicos variados, provenientes quer das Ciências da Terra, quer da
Arqueologia, e cuja finalidade última é a compreensão das inter-relações existentes entre
os grupos humanos do passado e o ambiente à sua volta.

Nestas primeiras linhas, fica já patente uma das questões principais ligadas à Geo-
arqueologia: esta é uma ciência de interface e de definição difícil. Não é este o lugar apro-
priado para elucidar as temáticas inerentes à teoria e à metodologia geoarqueológica, à
sua identificação como ciência ou à sua evolução em termos de disciplina autónoma. Não
obstante, é preciso realçar alguns pontos específicos para aclarar a essência desta disci-
plina.

O uso do termo “Ciências da Terra” (ou Geociências) em lugar de Geologia (ou Ciên-
cias Geológicas) não é arbitrariedade semântica, mas relaciona-se com o leque de discipli-
nas que as primeiras abarcam e que, na tradição universitária europeia, não estão incluídas
nas Ciências Geológicas, como a Pedologia, a Geografia Física ou a Climatologia (vide
Butzer, 1982, p. 35). No apetrecho metodológico do geoarqueólogo, estas disciplinas são tão
fundamentais quanto outras de âmbito geológico (ex. Sedimentologia, Estratigrafia, Petro-
logia, etc.), como se evidenciará nas próximas páginas.

Para além disso, é notório que sempre tem existido uma relação muito estreita entre
a Arqueologia e as Ciências da Terra, cuja elucidação vai além dos objectivos deste capítulo
(vide, ex., Rapp e Hill, 1998, p. 4-17; Cremaschi, 2000, p. 5-15). Esta relação reflecte o facto
da Arqueologia e das Ciências da Terra se ocuparem ambas da recolha de informações a par-
tir de elementos presentes na superfície terrestre ou na sua película superficial, visando à
sua interpretação. Assim, os primeiros passos das Ciências da Terra e da Arqueologia
foram comuns e o intercâmbio, conceptual e metodológico, tem sido contínuo e recíproco
na história das duas disciplinas.

É então lícito perguntar qual é a razão que leva à diferenciação de uma disciplina autó-
noma que está a meio caminho entre estas duas ciências. Ou seja, porque não pode ser o
arqueólogo a aplicar conceitos “geo” ou o geólogo a emprestar os métodos que utiliza quo-
tidianamente para solucionar problemas “arqueo”. A resposta não é imediata e reside em
parte no equipamento teórico (inclusive semântico) e metodológico do geoarqueólogo, e em
parte na sua maneira de observar e interpretar o registo arqueológico e o seu contexto, pelo

36
PALEOECOLOGIA HUMANA E ARQUEOCIÊNCIAS. UM PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR PARA A ARQUEOLOGIA SOB A TUTELA DA CULTURA



que, antes de ilustrar alguns exemplos práticos da pesquisa geoarqueológica que está a ser
desenvolvida no IPA, será oportuno tentar definir de forma mais pontual a Geoarqueolo-
gia e examinar como opera o geoarqueólogo.

Anotações para uma Definição de Geoarqueologia

A afinidade entre Ciências da Terra e Ciências Arqueológicas, em particular no que res-
peita na Arqueologia pré-histórica, levou a que os primeiros pesquisadores das duas disci-
plinas possuíssem um background metodológico e uma versatilidade que lhes permitia reco-
lher e interpretar informações tanto no campo naturalístico-geológico como no campo
arqueológico.

No entanto, o início da utilização, de forma específica, de conceitos e técnicas das Geo-
ciências à Arqueologia data dos anos ‘50-’60 do século passado. Em 1958, Ian Cornwall
publica o manual Soils for the Archaeologist e, poucos anos depois, Karl W. Butzer (1964)
edita Environment and Archaeology: An Introduction to Pleistocene Geography, livro onde
métodos geológicos são sistematicamente aplicados na classificação de sítios pré-históricos
e na reconstituição paleoambiental. A ideia de individualizar uma disciplina é, porém,
mais recente, datando dos anos ‘70 e ‘80, nomeadamente com a aparição de diversas cor-
rentes arqueológicas, no quadro da New-Archeology (vide, ex., Ferring, 1994), no âmbito das
perspectivas processualistas e sistémicas ligadas à Contextual Archaeology (ex. Butzer, 1982;
Clarke, 1968; 1972), assim como no âmbito da Behavioral Archeology (ex. Schiffer, 1987;
1995; Gladfelter, 1981).

O reconhecimento do papel das Geociências na investigação arqueológica remonta a
essa altura: “…because archaeology recovers almost all its basic data by excavation, every archaeo-
logical problem starts as a problem in geoarchaeology.” (Renfrew, 1976, p. 2).

É nesta etapa da investigação arqueológica que, sobretudo sob a influência das ideias
de Thomas Kuhn, os primeiros geoarqueólogos sentiram a necessidade de definir o objecto
do seu interesse científico. Apareceram assim as definições clássicas de Geoarqueologia, até
hoje mais ou menos inalteradas (vide Caixa 2-1).

Não podemos porém esquecer as contribuições da Europa continental. Em diversos
países do continente surgiu, já nos anos ‘80 do século XX, uma tradição geoarqueológica
mais ou menos forte, por vezes com uma abordagem diferente das Geoarqueologias
americana ou britânica. Portugal não foi uma excepção neste processo — vide Caixa 2-2
(de autoria de Vera Aldeias) para um resumo do desenvolvimento da Geoarqueologia em
Portugal. 

Este breve exame de como foi definida a Geoarqueologia na bibliografia mostra o seu
carácter de disciplina multifacetada e de difícil definição. No entanto, todas as definições
citadas reconhecem implicitamente uma diferença para com outra disciplina científica, a
Arqueometria, que tem três aplicações principais: “(a) subsoil prospecting, (b) materials iden-
tification and provenance, and (c) “absolute” or chronometric dating” (Butzer, 1982, p. 157), ou
que, de forma ainda mais eficaz, representa a “Física e Química dos materiais arqueológicos”
(Mateus, Introdução, neste volume).

Para finalizar o ponto relativo à definição da Geoarqueologia, podemos resumir
dizendo que esta é uma disciplina que utiliza conceitos e técnicas das Ciências da Terra, em
campo arqueológico e no intervalo de tempo correspondente à presença humana no planeta,
elaborando os dados de forma científica e utilizando um vocabulário derivado tanto das Geo-
ciências como da Arqueologia, com vista a atingir interpretações arqueológicas.
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Contudo, fica patente que uma definição unívoca da Geoarqueologia não existe, pois
a aproximação dos que “fazem Geoarqueologia” pode ser muito diferenciada. Existem por
exemplo geoarqueólogos que utilizam predominantemente as aplicações próprias da
Arqueometria enunciadas por K. Butzer, mencionado acima.

A razão inerente a este facto depende da própria natureza de fronteira e da transdis-
ciplinariedade da Geoarqueologia, assim como dos diferentes percursos que podem levar
uma pessoa a trabalhar neste campo — os curricula dos diversos investigadores que se eti-
quetam como geoarqueólogos são muito variados e com especializações diversificadas.
Será ainda de ter em conta que em muitos países não existe uma formação universitária
específica em Geoarqueologia e os manuais sobre a disciplina são escassos. Assim sendo,
admitindo que os geoarqueólogos não se entendem na definição da ciência que utilizam,
podemos dizer que a Geoarqueologia ainda se encontra numa fase pré-paradigmática, para-
fraseando Thomas Kuhn (1970). Ou, citando uma frase de D. Clarke (1973), podemos dizer
que o objectivo e a finalidade da Geoarqueologia é o conjunto dos objectivos e das finalidades
de todos os geoarqueólogos e de todas as geoarqueólogas.

Em conclusão, será talvez mais simples definir com que, sobre que, por que, para que,
como, quando e onde se faz a Geoarqueologia — ou as Geoarqueologias — do que tentar
dar uma definição unívoca acerca desta disciplina.
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Geoarqueologia: Algumas definições

“[Geoarchaeology is] the geoscience tradition within archaeology [and] deals with earth
history within the time frame of human history” (Gladfelter, 1981, p. 343).

“Geoarchaeology implies archaeological research using the methods and concepts of the
earth sciences.” (Butzer, 1982, p. 35).

“Geoarchaeology is the field of study that applies the concepts and methods of the geos-
ciences to archaeological research […]. Geoarchaeology uses techniques and approaches
from geomorphology (the study of landform origin and morphology), sedimentology (the
study of the characteristics and formation of deposits), pedology (the study of soil formation
and morphology), stratigraphy (the study of the sequence and correlation of sediments and
soils), and geochronology (the study of time in a stratigraphic sequence) to investigate and
interpret the sediments, soils, and landforms at archaeological sites.” (Waters, 1992, p. 3-4).

“In perhaps its broadest sense […] geoarchaeology refers to the application of any earth-
science concept, technique, or knowledge base to the study of artifacts and the processes
involved in the creation of the archaeological record” (Rapp e Hill, 1998, p. 1-2). 

“Interessam à Geoarqueologia todos os métodos, susceptíveis de aplicação a artefactos
ou sítios arqueológicos, de forma a recuperar toda a informação de ordem geológica, petro-
gráfica ou mineralógica que potencialmente possam fornecer.” (Cardoso, 1996, p. 70);

“La geoarcheologia è una disciplina che interpreta le testimonianze archeologiche uti-
lizzando i metodi e le tecniche proprie della scienza della terra” (Cremaschi, 2000, p. 3).

CAIXA 2-1
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Estudos geoarqueológicos em Portugal:
breve historial

❚ VERA ALDEIAS ❚

Um texto, meramente introdutório - como é o caso da presente exposição - acerca da Geo-
arqueologia e do desenvolvimento de trabalhos que se orientem segundo uma perspectiva ligada
às Ciências da Terra em Portugal depara, desde logo, com várias vicissitudes analíticas. Assim
será de salientar que a leitura desta pequena intervenção terá que ter em conta limitações con-
ceptuais e metodológicas que passam não só pelo facto de se ter que estabelecer uma seriação
dos trabalhos realizados segundo critérios delimitadores que, não deixando de ser bastante sub-
jectivos e gerais, deparam-se ainda com a problemática da distanciação (por vezes não existente)
entre discurso e o objecto em análise. Corre-se, deste modo, o risco, em última análise inul-
trapassável, de referir, consciente ou inconscientemente, alguns estudos em detrimento de
outros. Será também importante delimitar o âmbito a que nos referimos quando falamos de
geoarqueologia, pelo que se remete, a este respeito, para os conceitos, definições e formaliza-
ções subjacentes a esta disciplina referenciados neste capítulo.

Tomando como certas estas balizas conceptuais, podemos admitir uma aproximação aos
trabalhos realizados em Portugal no âmbito de um esquema descritivo baseado em quatro gran-
des momentos cronológicos, a saber:
• pré-1980, uma fase abrangente que engloba uma enorme diversidade de situações;
• os anos ’80, etapa demarcada pelo crescente interesse da aplicação de ciências auxiliares na

arqueologia;
• a década de ’90, período caracterizado por um incremento da realização de trabalhos e pela

presença de geoarqueólogos estrangeiros como colaboradores em projectos de escavação em
Portugal;

• por fim, poderemos ainda delimitar o estádio actual, que passa por uma etapa de reconhe-
cimento e de consolidação da disciplina geoarqueológica.

A primeira etapa demarca assim a época inserida num grande âmbito cronológico que ante-
cede a década de ‘80 do século XX. Neste alargado conjunto, abarca-se uma enorme heteroge-
neidade de situações, abordagens e metodologias.

Nos finais do século XIX, os trabalhos realizados consubstanciam o que poderemos deno-
minar como uma fase formativa, pautada, num primeiro estádio, pela emergência dos estudos
pioneiros acerca da Pré-História no nosso país. Estes trabalhos integram-se numa génese
metodológica que é indissociável do próprio evoluir dos estudos geológicos, não só porque, fre-
quentemente, os autores intervenientes acumulam estas duas formações, mas também porque
o arquétipo mental destes primeiros trabalhos assume como primordial objectivo a compro-
vação da antiguidade do Homem. Ora esta questão só poderia ser coerentemente fundamen-
tada se alicerçada em pressupostos científicos através de contextos devidamente integrados em
estratigrafias fiáveis. É, neste encadeamento, que surgem trabalhos percursores como os de
Carlos Ribeiro, os de A. Pereira da Costa, os de Paul Choffat ou os de Joaquim Filipe Nery
Delgado, entre outros. 

Ainda nesta ampla fase pré-’80, poderemos também incorporar os basilares trabalhos
desenvolvidos, genericamente a partir de 1940, assistindo-se a um profícuo desenvolvimento
das investigações no âmbito da Geologia, da Geografia e da Geomorfologia com os estudos de
autores como o abade Henry Breuil, Pierre Birot e Georges Zbyszewski. Não sendo nosso objec-
tivo a referência minuciosa a todos os trabalhos e intervenientes relevantes — tema que ultra-
passaria amplamente o âmbito deste texto — será, no entanto, de realçar o modo de trabalho
da escola de Geografia portuguesa que assume como campo de estudo uma óptica global que
aborda áreas relacionadas com o povoamento, com a geografia humana, a sua evolução e a
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caracterização física do meio ocupado, questões que não só incorporam, como estruturam a
noção actual de Geoarqueologia. Salientam-se, deste modo, os trabalhos de geógrafos como
Orlando Ribeiro, Mariano Feio, Hermann Lautensach, Carlos Teixeira, ou Fernandes Martins. 

Esta é, não obstante a vasta proliferação de trabalhos de enorme interesse científico, uma
fase em que não poderemos ainda falar de Geoarqueologia, enquanto disciplina individualizada.
Existe antes uma útil colaboração, caracterizada pelas iniciativas decorrentes de formações aca-
démicas distintas e singulares.

Em fase subsequente, a partir da década de ‘80 do século passado, difundem-se um pouco
por todo o espaço europeu cursos e manuais numa perspectiva de assimilação, definição e con-
solidação dos conceitos base da Geoarqueologia. 

No contexto português, apesar da proliferação dos estudos e dos grupos de trabalho – como,
por exemplo, o G.E.A.P. (Grupo de Estudos Arqueológicos do Porto) ou o G.E.P.P. (Grupo para
o Estudo do Paleolítico Português) — não se assiste a este esforço de formalização, ainda que
datem desta época as primeiras menções exaustivas dos princípios subjacentes à Geoarqueolo-
gia, nomeadamente com a fundação do Laboratório de Paleoecologia e Estratigrafia. Este Labo-
ratório, situado nas instalações do Museu Nacional de Arqueologia, conhece, para além dos sec-
tores de Arqueobotânica e de Arqueozoologia, a inserção de uma área de Geoarqueologia,
orientada por Fernando Real (vide Introdução, neste volume). É, efectivamente, através dos tra-
balhos de F. Real, que se desenvolvem não só estudos específicos baseados na Sedimentologia,
na Estratigrafia e na Petrografia (Real, 1985a, 1985b, 1986a), como coube também a este inves-
tigador a elaboração de textos de inequívoca vertente formativa sobre o que são e o que estudam
as denominadas disciplinas geoarqueológicas (Real, 1984, 1986b, 1987, 1988). 

A noção de interdisciplinaridade assume grande relevância, iniciando-se projectos pri-
mordiais como a formação, no seio da Sociedade Geológica de Portugal, de um Grupo de tra-
balho português para o estudo do Quaternário (Carvalho, 1981), bem como a organização de
colóquios, de entre os quais salientamos a mesa-redonda subordinada à temática da “Contri-
buição das Ciências naturais e exactas à Pré-História e à Arqueologia” realizada no Porto. Este
debate permite, em larga medida, compreender o mosaico de conhecimentos estruturado à
época, nomeadamente com o desenvolvimento da aplicação de métodos tais como a Arqueo-
metria, a Petrografia, a Pedologia, a Sedimentologia, ou a aplicação de datações absolutas na
arqueologia (vide Arqueologia n.o 4, passim).

As colaborações pluridisciplinares desenvolvem-se ainda em grande consonância com os
trabalhos aglutinadores desenvolvidos pela Geografia, manifestando-se diversos exemplos de
cooperações com arqueólogos (recenseados em Daveau, 1981), numa dinâmica de reciprocidade
científica perante a interacção de informações, conceitos e métodos. A valorização científica des-
tas conjugações e a relevância das aproximações pluridisciplinares são avançadas por diversos
autores, dos quais realçamos, pela inequívoca relevância do seu trabalho, Suzanne Daveau, a
quem coube a elaboração de diversos textos acerca desta problemática, bem como a realização
de trabalhos de interacção entre o universo arqueológico e o âmbito geográfico (Daveau, 1980,
1981, 1993-1994; Daveau e Gonçalves, 1985).

Numa 3.a fase, delimitada a partir do devir dos anos ‘90, assiste-se a uma proliferação dos
estudos arqueológicos no contexto nacional, designadamente com o desenvolvimento de pro-
jectos de intervenção que acentuam e apostam mais numa integração dos contextos arqueoló-
gicos no seu enquadramento físico. Inicia-se, assim, uma progressiva adopção dos critérios nor-
teadores da Geoarqueologia enquanto ciência independente, assente em pressupostos discipli-
nares e metodológicos concretos, como de resto é salientado por J. L. Cardoso (Cardoso, 1996),
enumerando os diversos trabalhos e áreas de estudo desenvolvidas no contexto português.

A união de esforços e de informações, nomeadamente em termos de conhecimentos acerca
da evolução quaternária de determinada região, conduziu à inserção de enquadramentos geo-
lógicos e geográficos que abordam temas como o escalonamento de terraços, a sua evolução em
termos das principais fases pedogenéticas, das variações climáticas ou dos processos morfo-
dinâmicos ocorridos. É, neste sentido, que se destaca a presença de geoarqueólogos estrangeiros

CAIXA 2-2 (cont.)
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Modus operandi do Trabalho Geoarqueológico

Conceitos Básicos

Apesar de não sabermos definir exactamente a Geoarqueologia, podemos porém identi-
ficar a sua tarefa principal, que é a reconstituição das relações recíprocas entre as comunida-
des humanas do passado e o seu contexto físico. No decurso do seu trabalho, o geoarqueólogo
analisa sistemas naturais e antrópicos, do passado e do presente, integrando informações com
diferentes características e potencial informativo, tendo que lidar com sistemas complexos e
com as dinâmicas que regulam estes sistemas. Por isso, a abordagem geoarqueológica deve
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como colaboradores em projectos portugueses. Não abrangendo a totalidade dos trabalhos
publicados, podem-se enumerar alguns estudos a título exemplificativo, designadamente as
análises de cariz cronoestratigráfico acerca das formações quaternárias referentes a áreas como
a bacia do rio Lis (Texier e Cunha-Ribeiro, 1991-92; Cunha-Ribeiro, 1999), das formações do
Litoral do Minho (Texier e Meireles, 1987, 1991; Meireles, 1992) ou os estudos acerca da evo-
lução da rede de drenagem do rio Côa (Aubry et al., 2002). Destacam-se também trabalhos de
índole paleoclimática, como a identificação dos sedimentos referentes ao Último Máximo Gla-
ciar na Gruta do Caldeirão (Ellwood et al., 1998), ou ainda de clara vertente geoarqueológica
de que se salienta o estudo integrado realizado no âmbito do projecto TEMPOAR (Territórios,
Mobilidade e Povoamento no Alto Ribatejo) que abarca trabalhos de investigadores como
Paolo Mozzi (1997, 2000) ou Stefano Grimaldi, Pierluigi Rosina, Isabel Fernandez (1997) e
Félix Botón García (2000).

Será ainda de salientar que, no âmbito destas colaborações com geoarqueólogos estran-
geiros, o desenvolvimento da Micromorfologia, não sendo uma área que conheça ainda grande
adiantamento no contexto nacional, encontra-se abordada em trabalhos como os de P. Bertran,
J.-P. Texier e J. Meireles (1991), ou no estudo micromorfológico, ainda em elaboração, por parte
de Paul Goldberg e Carolina Mallol do sítio da Galeria Pesada, inserido no Sistema Cársico do
Almonda, estando já publicado o esquema estratigráfico desta estação (Marks et al., 2002).

Actualmente vive-se uma etapa de maior consolidação, pautando-se o panorama nacional por
um decorrer de estudos e projectos que se desenvolvem numa perspectiva de ampla contem-
poraneidade com as investigações efectuadas além fronteiras. Surge um conjunto de investiga-
dores que patenteia, na sua formação, uma individualização da Geoarqueologia enquanto ciên-
cia autónoma situada numa área de pleno interface entre a Arqueologia e as Ciências da Terra.
Manifesta-se, assim, uma situação que, paulatinamente, tende a afastar-se do panorama exposto
de forma paradigmática por J. L. Cardoso para as perspectivas desenvolvidas nos meados dos
anos ’90, nomeadamente quando refere que “os trabalhos (…) têm-se efectuado em Portugal, fre-
quentemente, em consequência de “achegas” pontuais, sempre por iniciativa dos arqueólogos, resultantes
mais da disponibilidade ou curiosidade pessoal de quem se dispõe a tal colaboração, (…) do que como
área científica de pleno direito” (Cardoso, 1996, p. 76). Os contributos correntes apresentam já uma
plena delimitação do campo de intervenção e dos parâmetros científicos subjacentes a esta dis-
ciplina numa conceitualização formal que permite uma profícua tradução de descrições e con-
ceitos, adoptando-se uma linguagem que é simultaneamente compreensível para o arqueólogo
e para o geocientista. Efectivamente, a heterogeneidade cultural e social das sociedades huma-
nas constitui uma mundividência de factos e realidades que não fecham a linha de intervenção
da Geoarqueologia somente a uma realidade pré-histórica, mas, pelo contrário, abrem-na a
uma interacção que visa uma melhor descodificação e compreensão das características patentes
num sítio arqueológico, independentemente da sua inserção cronológica.
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considerar uma série de “palavras de ordem” que não podem ser esquecidas, de modo a não
originar informações incompletas ou erróneas.

Uma das bases conceptuais de qualquer geoarqueólogo reside na convicção que as dinâ-
micas culturais podem ser reconstituídas, ou seja, que as comunidades humanas actuaram e
actuam através de processos que são legíveis e interpretáveis com conceitos “geo”. Por outras
palavras, que os humanos deixam, do ponto de vista dos processos e das dinâmicas com que
agem, “assinaturas” que, oportunamente lidas, permitam realizar uma reconstituição com-
portamental e cultural das comunidades humanas do passado.

A capacidade de reconstituir processos reside, praticamente, no reconhecimento da vali-
dade do método científico e do actualismo. Não vamos aqui entrar no complicado tema da defi-
nição de ciência, sobre o qual existem excelentes textos portugueses e estrangeiros (ex. Pop-
per, 1972; Kuhn, 1970; Chalmers, 1982; Santos, 1995). Será somente de realçar que no trabalho
geoarqueológico, assim como nas Geociências em geral, uma das bases conceptuais é o actua-
lismo, conceito já formulado por James Hutton em 1788 e que podemos resumir de forma
substancial na asserção de que os processos que controlam as modificações do planeta têm sido
sensivelmente os mesmos no decurso do tempo, ou, pelo menos, que têm actuado com moda-
lidades e resultados iguais (ou, como J. Hutton referiu: “The present is the key to the past”). Esta
asserção constitui uma das bases das ciências naturais e foi sucessivamente incluída no
âmbito de teorias mais abrangentes, como o methodologic uniformitarianism de J. Gould (1965).

Para o trabalho geoarqueológico, a aceitação de apetrechos teóricos como o methodologic uni-
formitarianism, associado com os métodos científicos indutivo e dedutivo, permite aceitar o pres-
suposto que o geoarqueólogo pode correlacionar eventos não coevos. Ou seja, os processos e os
agentes que hoje dão origem a um determinado produto são equiparáveis com os que deram ori-
gem a um produto igual no passado. Sem esta base teórica resulta difícil fazer Geoarqueologia.

Outro ponto diz respeito aos sistemas (sub-sistema natural e sub-sistema antrópico) que
o geoarqueólogo analisa, que estão governados por dinâmicas complexas, e que interagem de
forma complexa. É assim fundamental manter uma perspectiva ambiental e contextual, enten-
dendo como contexto “[the] four-dimensional spatial-temporal matrix that comprises both a cultural
and a non-cultural environment and that can be applied to a single artifact or to a constellation of
sites.” (Butzer, 1982, p. 4). Dito de maneira exemplificativa, não é possível compreender a ori-
gem do sedimento arqueológico de determinado sítio sem ter conhecimento da sua situação
ambiental e climatérica ou da morfodinâmica regional, numa perspectiva diacrónica. É assim
importante cruzar informações de origens diversas e exercer um feedback contínuo durante
a recolha e a elaboração dos dados.

É esta a razão pela qual a investigação geoarqueológica actua em diferentes escalas ao
mesmo tempo. Podemos subdividir a escala da acção do trabalho geoarqueológico da seguinte
forma (subdivisões mais pormenorizadas podem ser propostas à semelhança da ecologia —
vide Mateus et al., neste volume):

• macroescala, com ordem de grandeza superior ao quilómetro — análise do contexto de
um ou mais sítios na escala regional e análise do território, como pode ser aplicado, por
exemplo, no estudo dos padrões de povoamento e de subsistência em determinada
região, na análise das modificações do ambiente no decurso do tempo, etc.;

• mesoescala, com ordem de grandeza entre a dezena de metros e o quilómetro — estudo
do contexto de um sítio à escala local, por exemplo, sua posição topográfica, sua locali-
zação geomorfológica, etc.:

• microescala, até à ordem de grandeza da dezena de metros — estudo do sítio e dos seus
componentes considerados no terreno e no laboratório, como pode ser a análise da orga-
nização espacial intra-sítio, da estratigrafia, até chegar a escalas ultramicroscópicas,
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como por exemplo o recurso à observação micromorfológica de lâminas finas prepara-
das a partir de porções de solos, camadas ou estruturas arqueológicas (vide Capítulo 3).

A Geoarqueologia, na acepção aqui considerada e simplificando drasticamente, ocupa-se
assim da reconstituição da matriz espaço-temporal (tetra-dimensional) que constitui o am-
biente cultural e natural de qualquer evidência arqueológica (do artefacto individual ao con-
junto de sítios), partilhando conceitos e perspectivas análogas à Arqueologia Contextual, à
Arqueologia Ambiental e à Ecologia Humana.

A Investigação Geoarqueológica

A Geoarqueologia pode mudar os seus focos de acordo com os projectos e com as ques-
tões específicas equacionadas. De forma simplificada, podemos agrupar os seus objectivos
principais da seguinte maneira:

• cronologia e estratigrafia, estudos cuja finalidade é reconstituir sucessões estratigráficas
ao nível do sítio, do local ou da região, localizar no tempo acontecimentos, estabelecer
sequências cronológicas, etc.;

• estudos paleoambientais, abordagens que visam à reconstituição do ambiente físico, das
suas modificações no tempo e das relações com as oscilações climatéricas a nível glo-
bal ou regional;

• inter-relações entre humanos e ambiente, com o intuito de estabelecer o sistema de ocu-
pação e compreender as relações entre povoamento e ambiente físico, assim como a uti-
lização dos recursos naturais ou os efeitos do impacte antrópico sobre o território;

• formação do registo arqueológico, estudos que se centram nos processos de formação dos
sítios arqueológicos e dos seus componentes, nas interferências entre processos antró-
picos e não antrópicos, nas modificações sin- e pós-deposicionais dos elementos arqueo-
lógicos, na conservação dos artefactos, etc.

O geoarqueólogo pode actuar de forma variável perante o projecto de investigação, inter-
vindo em distintas fases da pesquisa: na formulação do projecto de investigação; nas pros-
pecções preliminares e na identificação de sítios; na escavação arqueológica; nos trabalhos pós-
-escavação; na explicação e na interpretação dos dados.

Da mesma forma, as ferramentas geoarqueológicas são aplicáveis a diferentes proble-
máticas arqueológicas, da arqueologia de emergência e profissional, até à tutela e valorização
de sítios e à investigação científica. Estas técnicas são diferenciadas, incluindo métodos de gabi-
nete (ex. compilação de cartografia temática, elaboração de colunas estratigráficas, correlação
estratigráfica), de laboratório (ex. análise de sedimentos e de solos, observação de lâminas del-
gadas) e de campo, durante a escavação e a prospecção (ex. descrição de sedimentos, levanta-
mento geomorfológico).

No que diz respeito ao percurso da investigação geoarqueológica, podemos esquematizá-
-lo da seguinte forma:

1. formulação das questões arqueológicas e compilação de um projecto;
2. identificação das fontes de informação;
3. recolha de dados utilizando instrumentos das Ciências da Terra;
4. criação de modelos geoarqueológicos para a explicação dos dados recolhidos;
5. interpretação arqueológica — este último ponto compreende o feedback com o ponto 1

e, eventualmente, o reinício de todo o procedimento aqui indicado.
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São diversas as questões arqueológicas para as quais a Geoarqueologia pode encontrar
soluções e respostas (uma lista exemplificativa encontra-se na Caixa 2-3), utilizando fontes de
informação da geoesfera e técnicas mutuadas das Ciências da Terra (Quadro 2-1).
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Exemplos de questões solucionáveis 
com a abordagem geoarqueológica.

• Sítios (questões gerais ou específicas de determinado âmbito espácio-temporal): Onde encon-
trá-los? Estarão conservados? Estarão relacionados com figuras ou elementos específicos da
paisagem?

• Território: Alterou-se? Em caso positivo, como, quando, porquê, de que forma, etc.? Foi modi-
ficado pela acção antrópica? Em caso positivo, como, quando, etc.?

• Padrões de povoamento: Reflectem verdadeiramente o sistema de povoamento da região em
dada época ou são o resultado de transformações da paisagem após o abandono dos sítios?
Existem opções de povoamento recorrentes? Existem relações entre sítios e recursos ambien-
tais?

• Recursos: Quais e quantos são? Estarão disponíveis? Onde se localizam? Já foram explora-
dos? Em caso positivo, como, quando e porquê?

• Artefactos e ecofactos: Quais e como estarão conservados? Porquê? Estarão in situ? Onde foi
recolhida a matéria-prima?

• Depósito arqueológico: De que é composto o depósito arqueológico? Como se formou? A sua
organização actual reflectirá a estratificação original? Qual é o papel assunto pelos processos
pós-deposicionais?

• Estratigrafia: Qual será a sequência de ocupação do sítio? Será possível reconstituir a suces-
são estratigráfica? 

• Impacto antrópico: Houve? Com quais efeitos? Onde, como e quando? De que prática deriva?

QUADRO 2-1

Fontes Disciplinas Técnicas

relevo e formas Geomorfologia prospecção geomorfológica, morfometria, fotos aéreas

sedimentos Sedimentologia reconhecimento no terreno, análises de laboratório, análise de fácies,
micromorfologia

solo Pedologia reconhecimento no terreno, análises de laboratório, classificação
pedológica, micromorfologia 

estratificação Estratigrafia reconhecimento no terreno, análise de fácies
(sedimentos e solos)

idade Cronologia correlações e análise estratigráficas, datações

artefactos Tafonomia, Traceologia, caracterização petrográfica, análise microscópica
Petrografia, etc.

sedimentos e solos Geofísica
Geotecnia prospecção geofísica, prospecção geomecánica

organização do território (variável) ex. land evaluation

No próximo capítulo, apresentam-se algumas considerações geoarqueológicas e exemplos
de estudos geoarqueológicos, integrados pelos casos relativos aos estudos micromorfológicos,
referidos no Capítulo 3 (para a localização dos sítios mencionados neste dois capítulos, vide
Figs. 2-1 e 2-28).
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Geoarqueologia, Paisagens e Territórios

O sistema de povoamento tem estado sempre estreitamente ligado às características da
paisagem e aos seus componentes. Os grupos humanos do passado escolhiam as localidades
a ocupar tendo em conta parâmetros como a acessibilidade aos recursos, a vulnerabilidade geo-
morfológica (geomorphic hazard), a presença de elementos paisagísticos notáveis (land-marks),
a visibilidade do sítio ou a sua defesa. Ao mesmo tempo, as dinâmicas naturais e antrópicas
modificam a paisagem, o seu relevo e a sua configuração geográfica, pelo que a relação entre
determinado sítio (ou sistema de sítios) e o contexto territorial pode mudar no tempo. É assim
importante analisar a organização da paisagem em redor de um sítio arqueológico, com vista
a compreender as razões que levaram à escolha de determinado local para a ocupação, quais
são os recursos disponíveis e como se modificou o ambiente desde a ocupação do sítio até ao
tempo actual.

A análise territorial e as técnicas de reconstituição da paisagem formam já parte doutro
capítulo deste trabalho (Mateus et al., neste volume), pelo que nos limitaremos aqui a apre-
sentar alguns exemplos da contribuição da Geoarqueologia para o estudo da paisagem, com
particular referência à Geomorfologia, sem entrar no âmbito das técnicas mais refinadas hoje
disponíveis para a análise territorial e geográfica (ex. SIG, modelos tridimensionais, land eva-
luation). Nos trabalhos apresentados, aplicaram-se de forma elementar os conceitos e os méto-
dos geomorfológicos para solucionar questões específicas.
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FIG. 2-1 – Localização dos sítios espanhóis e italianos mencionados nos Capítulos 2 e 3 (para os sítios portugueses vide Fig. 2-28). 
1 - Atapuerca; 2 - la Cansaladeta; 3 - la Cativera; 4 - Calvatone / Bedriacum; 5 - Lugo di Grezzana; 6 - Riparo Gaban; 7 - Val Las-
tari; 8 - Riparo Dalmeri; 9 - Plan de Frea.
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A Geomorfologia

A Geomorfologia é a ciência que estuda o relevo terrestre e os processos responsáveis pela
sua modificação (vide ex. Pedraza Gilsanz, 1996).

As técnicas utilizadas neste âmbito permitem reconstituir as dinâmicas de formação do
modelado, averiguar os processos responsáveis pela sua transformação, indagar o estado de acti-
vidade e a idade das morfologias (formas) que compõem esse mesmo relevo e, combinando os
dados geomorfológicos com os geológicos, localizar os recursos naturais no território.

Os geomorfólogos operam através de diversas técnicas, que vão desde o reconhecimento
de campo, à leitura e interpretação de fotografias aéreas, à análise morfométrica do relevo, até
à compilação de mapas.

Um dos elementos gráficos mais frequentemente utilizado para sintetizar o relevo de deter-
minada região é o mapa geomorfológico, onde se representam, através de símbolos, tramas e
outros elementos gráficos, as formas do relevo, a geologia, os depósitos superficiais e outras carac-
terísticas do território, como a hidrografia ou os elementos relativos à geografia humana.

FIG. 2-2 – O relevo representa o resultado da justaposição 
e sobreposição de processos que actuaram sincrónica 
e diacronicamente. No território envolvente do sítio 
pré-histórico de Barca do Xerez de Baixo (cuja posição é
revelada pelo toldo branco), identificam-se vários níveis
de terraços de origem fluvial, superfícies modeladas pela
acção de processos de vertente e de correntes aquosas
dispersas, assim como morfologias influenciadas pela
erosão selectiva e por factores geológico-estruturais.

FIG. 2-3 – A desembocadura do vale do Lapedo (no centro
da imagem), observada a partir de SW. O vale constitui
um pequeno canhão de origem fluvio-cársica, entalhado
numa paisagem pouco ondulada, articulada por extensas
superfícies de aplanamento do Mio-Pliocénico e do
Quaternário antigo. A génese do vale é influenciada pelo
afloramento de uma formação de calcários turonianos,
mais resistentes que as rochas adjacentes, que
condicionam os processos fluviais e de dissolução cársica.

FIG. 2-4 – Exemplo de cartografia
geomorfológica: esboço geológico e
geomorfológico do Vale de Lapedo
(modificado de Angelucci, 2002a).
Legenda: 1-3 - Informações relativas ao
afloramento das formações rochosas 
pré-quaternárias: 1 - formações terciárias
(areias, margas, conglomerados, etc.); 
2 - formação turoniana (calcário); 
3 - unidades do Oxfordiano e do
Kimeridgiano (calcários, margas e areias).
4-8 - Dados relativos às formações
quaternárias: 4 - sedimento aluvial
quaternário e extensão da unidade
morfológica Ponte; 5, 6 e 7 - terraços
superiores e correspondentes sedimentos
quaternários; 8 - sedimento de vertente da
unidade morfológica Ponte. 9-12 - Outras
informações: 9 - pendor dos estratos; 
10 - paredes calcárias; 11 - localidades; 
12 - posição do Abrigo do Lagar Velho.
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Como já se disse, o funcionamento dos sistemas naturais é complexo, razão pela qual não
é possível compreender os processos de formação duma estratificação arqueológica e a evo-
lução de um sítio sem ter uma abordagem, ainda que preliminar, às dinâmicas que actuam
na paisagem e que actuaram no passado. Um caso ilustrativo é o do Castelo da Lousa (Mou-
rão — vide Caixa 2-5), onde a análise geoarqueológica permitiu esclarecer aspectos relaciona-
dos com as dinâmicas naturais do Vale do Guadiana e, através do estudo morfodinâmico, com-
preender a natureza da evidência estratigráfica detectada no sítio.
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O sítio romano do Castelo da Lousa (Mourão)

O sítio romano do Castelo da Lousa é já amplamente conhecido na bibliografia arqueoló-
gica portuguesa (vide Gonçalves e Carvalho, 2002, com a bibliografia anterior). As investiga-
ções efectuadas no âmbito dos trabalhos de minimização de impactos da Barragem do Alqueva
incluíram também uma componente geoarqueológica, com vista a determinar a natureza de
alguns sedimentos encontrados durante as escavações e averiguar a existência de possíveis rela-
ções entre o abandono do sítio e eventuais eventos naturais de carácter catastrófico. As res-
postas, embora parciais devido à urgência do trabalho, vieram principalmente da análise do con-
texto geomorfológico do sítio (Angelucci, 2003b).

O Castelo da Lousa situa-se no flanco esquerdo hidrográfico do vale do Guadiana, no
âmbito de uma paisagem que se apresenta como um complexo mosaico de formas de origem
diferenciada. Esta situação depende do arranjo geomorfológico do vale, articulado, neste tramo,
num sistema de terraços escalonados, cuja continuidade lateral ao longo das encostas é inter-
rompida pelos cursos de águas tributários, fortemente encaixados.

QUADRO 2-2

cota perfil cor espessura outros sítios relacionados mapa
do solo horizonte B do solum

T1 5 m A-C 10 YR 5-10 cm Q4b
T2 10-15 m A-Bw 7.5 YR 30 cm Barca do Xerez de Baixo Q4a
T3 20-25 m Bt-BC >60 cm Sapateiros Q3?
T4 40-45 m Q2?
T5 60-80 m Bt-Ck 2.5 YR >200 cm Q1?

A dinâmica de formação destes terraços quater-
nários (um esboço preliminar dos níveis de terraço é
proposto no Quadro 2-2) não está ainda esclarecida,
pois o rio Guadiana possui um regime hidrológico
peculiar e as suas enchentes catastróficas periodica-
mente arrasam o vale e remontam acima dos terraços
mais antigos, reactivando-os. O projecto de estudo do
sítio epipaleolítico da Barca do Xerez de Baixo, em
colaboração com Vera Aldeias, terá a possibilidade de
recolher mais informações sobre este tema.

No próprio sítio do Castelo da Lousa, encontra-
ram-se depósitos relacionados com os episódios de
inundação do Guadiana, que se sobrepõem a estrutu-
ras arquitectónicas romanas já anteriormente destru-

FIG. 2-5 – Vista do Guadiana a partir do edifício
principal do Castelo da Lousa, para montante,
com indicação das principais unidades
morfológicas de origem fluvial (nomenclatura
dos terraços como no Quadro 2-2).

>>

Terraços aluviais do Guadiana na região de Mourão. Legenda: cota - cota aproximada do topo do terraço sobre o nível
actual do rio, em metros; perfil solo - articulação em horizontes dos perfis de solo observados no terraço; cor do
horizonte B - chroma (Munsell Soil Color Chart); mapa - correspondência com as unidades indicadas na folha 41-A da
Carta Geológica de Portugal (Perdigão, 1971).
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ídas e situadas a cerca de 20 metros acima do leito médio (Plataforma Norte Inferior - Gonçalves
e Carvalho, 2002), indicando que o rio terá atingido estas posições em fases pós-romanas.

De facto, as estruturas habitacionais do Castelo da Lousa assentam sobre diversas mor-
fologias (Fig. 2-5 e 2-6):
• um terraço fluvial com altura máxima de cerca de 13-15 m acima do nível médio do rio 

(T2 no Quadro 2-2), formado por sedimentos que podem ser correlacionados com o conjunto
estratigráfico de Barca do Xerez de Baixo, datado do Holocénico antigo (Almeida et al.,
1999; Araújo e Almeida, 2003);

• a superfície de erosão associada a este terraço (parte da plataforma N);
• uma plataforma constituída pelo topo do esporão rochoso em xisto, onde assenta o edifício

principal;
• a encosta virada para N (ou seja, para o Guadiana), onde se reconhece a cicatriz de um des-

lizamento de vertente de tamanho significativo (Fig. 2-6).
Em posição externa à área ocupada pelo sítio distinguem-se também:

• um terraço de origem mista fluvial - coluvial (T1 no Quadro 2-2), na parte baixa da encosta
esquerda do rio, que atinge a cota de 5 m acima do seu leito médio;

• as vertentes delimitadas por duas ribeiras laterais (Barranco de Galmeirões e Barranco do
Castelo), muito encaixadas;

• uma plataforma de abrasão fluvial em rocha, colocada a 1-2 m acima do rio.

Todos estes elementos morfológicos formam um conjunto limitado a N pelo Guadiana
e pela convergência, a E e a W do sítio, das ribeiras laterais, encerrando assim o local em posi-
ção isolada e dominante sobre o rio e as ribeiras, conferindo-lhe assim características de fácil
defesa, abundância de água nas proximidades e localização próxima a amplas áreas cultivá-
veis (a montante). Estas qualidades constituíram certamente requisitos para a escolha da loca-
lização do Castelo da Lousa. No entanto, representaram problemas intrínsecos para o sítio:
a acção de erosão e encaixe das duas ribeiras determinou fenómenos de erosão acelerada ao
longo das vertentes e o seu recuo devido à erosão retroactiva, provavelmente já durante a ocu-
pação do sítio. Estes processos erosivos actuaram de forma ainda mais intensa pela posição
da ocupação no lado externo dos meandros formados pelas ribeiras dos Barrancos do Cas-
telo e dos Galmeirões (Fig. 2-6). Não é possível determinar, de momento, se estas fases de
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FIG. 2-6 – Esboço geomorfológico da região à volta do Castelo da Lousa. Legenda: 1 - descontinuidades litológicas
do xisto; 2 - rebordo das incisões dos Barrancos do Castelo e dos Galmeirões; 3 - cicatriz de deslizamento; 
4 - superfície de abrasão; 5 - unidade morfológica T1; 6 - unidade morfológica T2; 7 - extensão aproximada do sítio

>
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Por outro lado, a compreensão da organização eco-fisiográfica do território permite ave-
riguar quais foram os critérios para a escolha da localização de determinado sítio e se se
encontra ou não relacionada com alguma característica específica da paisagem. O sítio pré-his-
tórico do Prazo (Vila Nova de Foz Côa — vide Caixa 2-6) pode ilustrar um caso de aplicação
de reconhecimento geológico e geomorfológico elementar, com vista a compreender a locali-
zação “estratégica” do sítio, face à diversidade paisagística.
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erosão estejam relacionadas com oscilações climáticas (em particular com uma mudança no
regime da pluviosidade) ou com a actividade antrópica (ex. desflorestação), nem lhes atribuir
uma cronologia certa. Os resultados da datação OSL (Optically-Stimulated Luminescence) das
amostras recolhidas por Daniel Richter, em análise no Instituto Tecnológico e Nuclear,
poderão talvez aclarar parcialmente estas questões.

Resumindo brevemente os resultados do estudo geoarqueológico, deduz-se que, na
altura da primeira ocupação do sítio, os antigos habitantes escolheram as posições menos
vulneráveis do ponto de vista geomorfológico, ou seja, o terraço aluvial T2 e a plataforma a
montante deste. Estas escolhas não puderam, porém, evitar que as vertentes circundantes
se degradassem rapidamente e que as estruturas habitacionais fossem atingidas pelas
enchentes do rio. As actividades de erosão e sedimentação do Guadiana foram provavelmente
responsáveis pelo deslizamento em massa da encosta N do sítio, que afectou parte das estru-
turas antrópicas, removendo um volume considerável de material. Ao mesmo tempo, o pro-
cesso de embutimento das ribeiras laterais desestabilizou os sectores periféricos do edifício
principal, determinando fenómenos de destabilização de porções da rocha (toppling) e outras
deformações.

Contudo, não parece ter sido uma cheia catastrófica ou outra causa natural a razão do aban-
dono do Castelo da Lousa, embora seja muito provável que a instabilidade do esporão rochoso
(onde se insere o edifício principal) e das encostas adjacentes se fizesse sentir de forma mar-
cada já durante a ocupação do sítio, resultando em sérios problemas de estabilidade das estru-
turas, e podendo ser assim uma provável causa concomitante para o abandono do povoado.

Prazo (Freixo de Numão)

O sítio do Prazo (Freixo de Numão, Vila Nova de Foz Côa), já conhecido pelo seu espó-
lio de idade romana e medieval, regista também ocupações mesolíticas e neolíticas que
foram objecto de escavações arqueológicas e publicações preliminares por Sérgio Monteiro-
-Rodrigues (2000, 2002) e que serão objecto de uma tese em preparação por este autor.

No âmbito das colaborações PNTA / Arqueologia Ambiental, foi realizado um estudo geo-
arqueológico com vista a contextualizar o sítio do ponto de vista geomorfológico e analisar
a sua estratigrafia (este último tema será brevemente objecto de um artigo em redacção pelo
autor e S. Monteiro-Rodrigues). No que diz respeito à geomorfologia, foi efectuado um
reconhecimento de campo preliminar, apoiado na leitura e interpretação de fotografias
aéreas em estereoscopia, do qual se adiantam alguns resultados provisórios.

O sítio do Prazo integra-se, do ponto de vista geológico, no Maciço de Numão, um
pequeno corpo intrusivo composto por granito de textura porfiróide, de grão médio a gros-
seiro e de duas micas (Ribeiro, 2001). O maciço granítico é atravessado por filões de quartzo,
de pegmatito e de aplito com orientação grosso modo paralela, influenciada pelos alinha-
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mentos tectónicos regionais. Em geral, as rochas da região estão afectadas por um sistema
de fracturas e falhas cuja origem remonta a fases tardias da orogénese Varisca: a família prin-
cipal deste sistema possui orientação NNE-SSW, enquanto que outros conjuntos se orien-
tam WSW-ENE e WNW-ESSE (Cabral, 1995). Estes acidentes tectónicos influenciam a dis-
tribuição da rede hidrográfica, a configuração do relevo e o arranjo das coberturas sedi-
mentares.

Geomorfologicamente, a região de Freixo de Numão faz parte da unidade morfoestru-
tural dos “planaltos centrais” (Ferreira, 1978), separada do extenso planalto da Meseta pelo
acidente tectónico Vilariça - Longroiva (Cabral, 1995; Ribeiro, 2001). Na área envolvente do
Prazo, é bem reconhecível uma extensa superfície correspondente à “superfície inferior,
níveis mais altos” de A. Brum Ferreira (1978), cuja continuidade é interrompida por dois ele-
mentos morfológicos principais (Fig. 2-7):
• os relevos residuais relacionados com o aflorar

de litologias mais resistentes, como os altos de
S. Eufémia e da Quinta dos Bons Ares, ambos
assentes sobre filões de quartzo. Os cumes des-
tes relevos configuram uma superfície planál-
tica já quase completamente desmantelada
(“superfície fundamental dos níveis dos pla-
naltos centrais”, segundo Ferreira, 1978)

• um sistema hidrográfico encaixado, formado
por vales incisos e com vertentes geralmente
escarpadas que atingem desníveis de algumas
centenas de metros. Esta rede hidrográfica está
controlada pelo nível do Rio Douro, o elemento
hidrográfico de maior importância da região.

Em redor do sítio, a superfície do planalto
encontra-se bem individualizada, apresentando, a
W e a E do sítio, inclinações opostas: do lado W
evidencia inclinação para W e do lado E para E,
em direcção a um sector rebaixado, provavel-
mente relacionado com a actividade erosiva da
Ribeira dos Amieiros. Estas variações na inclina-
ção da superfície podem dever-se ao rejogo neo-
tectónico das falhas do Vale de S. João e do Alto
de S. Eufémia (falha de Murça).

Para N, o planalto é recortado pelo sistema de
vales encaixados, cuja actividade de embutimento
deu origem a uma clara ruptura de pendente. Nos vales, a morfogénese é controlada prin-
cipalmente pela actividade aluvial. O principal elemento hidrográfico nas imediações do
Prazo é a Ribeira de S. João (tributário esquerdo da Ribeira de Murça), que corre com eixo
NNE-SSW, cujo traçado é condicionado pela falha de Murça. As encostas do vale são íngre-
mes e interrompidas por rechãs e patamares implantados a várias altitudes e posições ao
longo da vertente.

O próprio sítio arqueológico assenta numa superfície fracamente inclinada para NNE,
na esquerda hidrográfica do vale, que foi designada como unidade morfológica (UM) do
Prazo. Esta superfície desenvolve-se a partir do sopé do Alto de S. Eufémia e apresenta uma
inclinação discordante à superfície do planalto e à encosta do vale. Este facto sugere que a
génese da UM Prazo não esteja relacionada com os processos de aplanamento dos planal-
tos centrais, nem com a erosão que deu origem ao vale, mas com uma fase inicial de aber-
tura do Vale de S. João, representando talvez uma antiga cabeceira do vale, anterior às fases
de erosão que determinaram o profundo embutimento do vale, sendo, no entanto, poste-

FIG. 2-7 – Esboço geomorfológico dos arredores do
sítio do Prazo.
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Outra questão que diz respeito à abordagem geomorfológica a sítios e sistemas de povoa-
mento centra-se nas modificações da paisagem no decurso do tempo.

As dinâmicas naturais e o impacte antrópico mudam a paisagem e o ambiente, não só
nas suas vertentes vegetacional e faunística e nas características do modelado e do solo (no
“soilscape”, ou seja na distribuição dos solos em determinada região), mas também na sua
organização geográfica. Estas modificações podem ser tão marcadas ao ponto de conduzi-
rem a uma configuração muito diferente da existente no momento da ocupação do sítio e
não correspondente, no caso de lugares históricos descritos em fontes documentais, com
as informações que nos chegaram dos autores antigos. É este o caso do vicus de Bedriacum
(Caixa 2-7).

A tipologia dos trabalhos geoarqueológicos à escala territorial é muito diversificada e pode-
mos mencionar, como outros exemplos, os seguintes:

• a reconstituição do território de grupos de caçadores-recolectores mesolíticos nos 
Pré-Alpes italianos (Angelucci et al., 1999)

• o estudo geomorfológico preliminar do Vale do Lapedo (Angelucci, 2002c).
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rior aos ciclos de erosão que originaram as super-
fícies planálticas (Fig. 2-8).

No Vale de S. João, é possível também identi-
ficar uma ruptura de pendente sub-actual, indi-
cando que o seu aspecto actual se deve a uma fase
muito recente de rejuvenescimento do relevo, por
encaixe da ribeira e consequente instabilidade e
erosão retroactiva das encostas laterais.

A análise geomorfológica, embora preliminar,
evidencia assim que o sítio arqueológico do Prazo
assenta numa unidade morfológica específica, em
posição ao mesmo tempo isolada mas próxima de
três grandes unidades de paisagem. Esta localiza-
ção permite, de facto, a utilização dos recursos
das unidades de paisagem adjacentes (planalto,
relevos residuais e vale), sem apresentar as des-
vantagens patentes nessas, em termos de implan-
tação do habitat. Em particular, um primeiro cadastro dos recursos da área permite identi-
ficar (vide também Monteiro-Rodrigues, 2002):
• abundante matéria prima lítica (quartzo) no Alto de S. Eufémia e na vertente direita hidro-

gráfica do vale;
• disponibilidade de água (nascente localizada na própria UM Prazo e junto à cabeceira do

vale);
• disponibilidade dos recursos vegetais e animais do planalto, associada a uma posição

relativamente protegida do vento, orientada para nascente e com escassa visibilidade a par-
tir do exterior;

• disponibilidade dos recursos vegetais e animais do vale, associada a uma posição com
menor vulnerabilidade geomorfológica.

A localização do Prazo configura-se, então, como um caso de escolha ligada à localiza-
ção geomorfológica e à convergência ambiental: a unidade morfológica onde se localiza o
sítio arqueológico representa, de facto, um ecótono, ou seja, a faixa de contacto entre habi-
tats caracterizados por comunidades vegetais e animais diferenciadas, aliás com disponibi-
lidade de recursos líticos e hídricos a curta distância.

FIG. 2-8 – A localização do Prazo a partir do lado
oposto do Vale de S. João. Note-se o relevo
residual do Alto de S. Eufémia (à esquerda) 
e a superfície ligeiramente inclinada para o
observador onde assenta o sítio (em segundo
plano, localiza-se a superfície do planalto)
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Reconstituição paleogeográfica do território
do sítio romano de Calvatone
(Lombardia, Itália)

O vicus de Bedriacum / sítio arqueológico de Costa Sant’Andrea — situado no municí-
pio de Calvatone, perto de Cremona e Mantova — localiza-se na Pianura Padana, a ampla
planície aluvial do rio Pó, que constitui uma das principais morfoestruturas da Itália do
Norte (Fig. 2-9).

Bedriacum é mencionado por vários autores romanos, principalmente por ter sido o
cenário de duas batalhas ali travadas no ano 69 d.C. — o “ano dos quatro imperadores”.  
Os autores descreveram de forma pormenorizada o povoado e o território em redor, retra-
tando-o como uma vila populosa, situada à beira do rio Oglio (um dos principais cursos de
água tributários do rio Pó), no ponto onde a Via Postumia atravessava o rio. A fundação do
vicus, no século II BC, relaciona-se com esta via de comunicação, traçada em 148 a.C. para
ligar o Mar Tirreno à Aquileia. As informações históricas e arqueológicas documentam que
Bedriacum foi habitado até ao século V d.C. (Sena Chiesa, 1992; VV.AA., 1998).

Ora, esta descrição da localidade não corresponde à situação geográfica actual, sendo que
o rio Oglio corre à distância de 2-3 km do sítio, característica que não encaixa com a identi-
ficação do sítio arqueológico de Calvatone — Costa Sant’Andrea com o vicus de Bedriacum,
atribuição esta que é segura graças a informações arqueológicas.

A questão arqueológica relacionada com a posição relativa de Bedriacum e do rio foi a ori-
gem de um trabalho geoarqueológico que começou com a reconstituição paleogeográfica e
continuou com a análise de outros aspectos relacionados com a estratigrafia, os processos

de formação do registo arqueológico e
o exame dos materiais de construção
utilizados na época romana (vide tam-
bém Capítulo 3), através do projecto
“Calvatone ‘90”, sob a direcção da
Prof.a G. Sena Chiesa (Universidade
de Milão), da Prof.a M.P. Lavizzari
Pedrazzini (Universidade de Pavia) e
da Dr.a L. Passi Pitcher (Soprinten-
denza Archeologica della Lombardia)
(vide Passi Pitcher, 1996; Sena Chiesa
et al., 1997).

Neste ponto, vamos resumir as
principais conclusões do estudo geo-
morfológico que levou à reconstituição
paleogeográfica da região à volta do
sítio (vide Angelucci, 1996, 1997b).

Bedriacum localiza-se na ampla
bacia sedimentar plio-quaternária da
planície Padana, preenchida por uma
sucessão sedimentar que alcança os
5000 m de espessura. A configuração
actual da planície resulta de processos
fluvio-glaciários e fluviais que tiveram
lugar no Plistocénico e no Holocénico.
A sua porção central está organizada

FIG. 2-9 – Esboço geomorfológico do sector central da Pianura
Padana (modificado de Cremaschi, 1987). 1 - formações 
pré-quaternárias e relevos correspondentes; 2 - sistemas glaciários 
e depósitos fluvio-glaciários da margem alpina; 3 - “livello
fondamentale della pianura” (vide texto); 4 - planície aluvial
holocénica e vales holocénicos; 5 - terraços pede-apeninicos; 
6 - principais linhas de rebordo dos terraços. A posição de
Bedriacum está indicada pelo círculo. >
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num amplo terraço plistocénico
(“livello fondamentale della pia-
nura”, nível fundamental da pla-
nície — doravante lfp), cortado e
entalhado pelos “vales” dos rios
tributários do Pó, vales estes
onde teve lugar a actividade flu-
vial holocénica (Fig. 2-9). 

Contrastando com esta situa-
ção, o lfp ficou substancialmente
estável do ponto de vista geo-
morfológico e sedimentar a partir
do final do Plistocénico, repre-
sentando, no seu conjunto, uma
morfologia fóssil que conservou
a configuração das últimas fases
sedimentares, durante a glacia-
ção de Würm e no tardiglacial —
documentadas pela existência de
cristas aluviais e depressões sub-
paralelas que constituem a evi-
dência de fases de acumulação
sedimentar durante o tardigla-
cial. Actualmente, as principais
dinâmicas sedimentares de ori-
gem aluvial têm lugar nos vales
aluviais embutidos no lfp, sendo
que este último foi sujeito,
durante o Holocénico, somente a processos pedogenéticos e antrópicos. O limite entre as
duas unidades fisiográficas (lfp e vales aluviais actuais) está demarcado por um rebordo de
erosão fluvial de espessura entre 2 e 5 m (Fig. 2-9).

O estudo geomorfológico realizado em redor de Bedriacum mostra que o vicus se estabe-
leceu sobre uma das lombas do lfp (Fig. 2-10), à altitude aproximada de 30 m e na margem
do rebordo que delimita o vale aluvial holocénico do rio Oglio aqui entre os 4 e 6 m de espes-
sura. Nesta área, o lfp apresenta uma superfície fracamente inclinada para SSE (entre 28 e 31 m
de altitude), ondulada pelas já mencionadas cristas e depressões, que estão orientadas 
N-S. O vale do Oglio, localizado entre 22 e 25 m de altitude, desagua para ESE, apresentando
numerosas anomalias altimétricas que testemunham a actividade deposicional recente do rio.

A posição de Bedriacum — sobre uma crista aluvial do lfp e no rebordo de um terraço com
o vale holocénico — é recorrente em numerosas localidades da área (observe-se, ex., a posi-
ção das actuais localidades de Calvatone, Bozzolo e Mosio no mapa da Fig. 2-10), identifi-
cando-se como uma posição relacionada com uma escolha voluntária perante a situação fisio-
gráfica e geomorfológica da planície central do Pó.

A observação geomorfológica põe em relevo a presença de diversas marcas relacionadas
com a actividade fluvial e com a actividade antrópica (Fig. 2-10). Para as finalidades do tra-
balho — centrado na reconstituição da paleohidrografia da época romana — analisaram-se
as marcas paleohidrográficas, com vista a identificar os que se encontravam activos no
período romano. A realização de sondagens permitiu demonstrar a idade muito recente dos
elementos paleohidrográficos reconhecidos no lfp, estando todos eles relacionados com a acti-
vidade antrópica sub-actual de rega ou com eventos de transbordo a partir de canais artifi-
ciais. Em contraste, no vale actual do Oglio identificou-se um conjunto de vestígios paleo-

FIG. 2-10 – Esboço geomorfológico do território em redor de
Bedriacum. 1 - “livello fondamentale della pianura” (vide texto); 2 - vale
actual do rio Oglio; 3 - área actualmente inundável pelo rio Oglio; 
4 - rebordo de terraço; 5 - cristas aluviais; 6 e 7 - paleocanais
aluviais bem visíveis (6) e pouco visíveis (7); 8 - barras arenosas de
progradação; 9 - vestígios de centuriação e antigas vias romanas; 
10 - localização do sítio; 11 - diques artificiais; 12 - localidades.
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Geoarqueologia e Depósitos Arqueológicos

Neste ponto, analisar-se-ão as contribuições da Geoarqueologia relativas à génese dos
depósitos arqueológicos (indicando com este termo quer os sedimentos, cuja origem é con-
trolada pelos processos sedimentares de acumulação e erosão, quer os solos, governados
pelos processos de pedogénese) e à sua organização em corpos complexos estratificados -
objecto de estudo da Estratigrafia.
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hidrográficos homogéneos no que diz
respeito à visibilidade em fotografia aérea
e à evidência de campo, que podiam con-
figurar um antigo traçado meandriforme
do rio. Foi assim escolhido um desses
elementos para efectuar uma sondagem
arqueológica, onde se encontrou um
paleocanal aluvial cuja base forneceu
espólio arqueológico dos séculos I-II d.C.,
identificando assim o percurso do rio em
época romana.

Perante esta evidência geomorfoló-
gica e estratigráfica foi possível reconsti-
tuir, na área em redor de Bedriacum, o

percurso do Oglio na época romana. O rio
corria em posição muito próxima ao vicus
(Fig. 2-11) e a deslocação do seu traçado
teve lugar algures na segunda metade do
primeiro milénio, provavelmente por
razões relacionadas com oscilações climá-
ticas e com a reactivação de um alinha-
mento tectónico próximo da área exami-
nada. As sondagens arqueológicas permi-

tiram também a identificação de sedimentos arqueológicos da Idade do Bronze e a localiza-
ção de um paleocanal do rio com esta cronologia.

Para além da reconstituição paleogeográfica, o estudo geoarqueológico provou que
durante a época romana só o lfp, caracterizado por uma maior estabilidade geomorfológica
relativamente ao vale aluvial, foi afectado pela subdivisão agrícola permanente — a centuri-
ação — enquanto que as zonas do vale do Oglio, mais vulneráveis do ponto de vista geo-
morfológico, não foram alvo da organização parcelar típicas dos colonizadores romanos. Os
únicos vestígios da época romana encontrados nesta unidade fisiográfica são relativos ao tra-
çado da Via Postumia, que atravessava aqui o vale em posição artificialmente sobrelevada
(Fig. 2-11). Deduz-se assim que a organização territorial em época romana, nesta região, se
baseava sobre um profundo conhecimento empírico das dinâmicas naturais do território,
nomeadamente do que hoje chamamos vulnerabilidade ou perigosidade geomorfológica (geo-
morphic hazard).

O estudo geoarqueológico permitiu assim reconstituir a paleogeografia e topografia do
território em época romana, e averiguar a veracidade das informações contidas nos docu-
mentos históricos, cujo conteúdo desfasado relativamente à situação actual resultou, afinal,
exclusivamente das dinâmicas de modificação do território durante os últimos dois milénios.

FIG. 2-11 – Paleogeografia e organização da região de Bedriacum em
época romana. 1 - rebordo do terraço do “livello fondamentale della
pianura”; 2 - traçado do rio Oglio na Idade do Bronze; 
3 - reconstituição do traçado do rio Oglio na época romana; 4 - Via
Postumia; 5 - traçado da hidrografia actual; 6 - áreas centuriadas 
(a centuriação apresenta orientações diferentes nos dois lados do
rio Oglio). O círculo indica a posição do sítio da Idade do Bronze;
a trama cor cinza representa a extensão aproximada do vicus.
Escala gráfica: 1 km. 
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A Estratigrafia

A Estratigrafia é o ramo da Geologia que
trata do estudo e da interpretação dos mate-
riais estratificados, da sua identificação, des-
crição, organização, cartografia e correlação. 
É esta uma das mais antigas Geociências,
datando do século XVII os primeiros estudos
de rochas estratificadas e as primeiras defini-
ções dos princípios estratigráficos (vide ex.
Vera Torres, 1994).

A Estratigrafia articula-se em vários
ramos, dependendo do critério empregue para
o estudo e a classificação dos materiais estra-
tificados. Por exemplo, a litoestratigrafia é o
sector que analisa os sedimentos a partir das
suas características litológicas; a bioestrati-
grafia considera o conteúdo paleontológico
dos materiais estratificados; a magnetoestra-
tigrafia classifica os corpos sedimentares a
partir da sua magnetização. A estratigrafia
arqueológica pode ser considerada, clara-
mente, um dos ramos da Estratigrafia, sendo
o que analisa os sedimentos a partir do seu
conteúdo arqueológico.

É útil lembrar, finalmente, que as normas
de nomenclatura e de classificação estratigrá-
fica estão codificadas e definidas a nível inter-
nacional (Salvador, 1994).

FIG. 2-12 – Todos os materiais que se acumulam
sobre a superfície topográfica ou que ficam
expostos em posição próxima da superfície
possuem uma organização interna e
hierarquizada. A imagem mostra um corte 
no montículo derivado da crivagem, no sítio 
pré-histórico de Ra’s al Jins 2 (Sultanato de Omã),
que teve que ser removido três anos após a sua
acumulação para estender a área explorada. 
O material do montículo apresenta uma clara
organização em estratos de espessura, composição
e forma diferenciadas. Aliás, no interior dalgumas
das camadas, depara-se com a presença de
estruturas sedimentares. Finalmente, no topo 
do depósito, desenvolveu-se um subtil perfil 
de alteração por efeito da deflação eólica, da
precipitação química de sais e doutros processos
físico-químicos e biológicos.

FIG. 2-13 – As colunas estratigráficas são uma das
representações gráficas mais utilizadas para
resumir as características estratigráficas de
determinado local ou região. A imagem mostra 
a coluna do sítio paleolítico de La Cansaladeta
(Tarragona, Espanha - legenda em catalão)
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Uma exposição de conceitos e de casos de estudo relativos aos depósitos arqueológicos
dificilmente poderá seguir uma articulação linear, devido à natureza mista destes depósitos:
Por esta razão, nas próximas páginas, as noções da Sedimentologia, da Pedologia e da Estra-
tigrafia alternar-se-ão e combinar-se-ão de forma conjunta.

Processos de Formação em Âmbito Arqueológico: Sedimentação, Erosão e Pedogénese

Os processos que contribuem para a formação de uma estratificação arqueológica são
numerosos e diversificados, de origem antrópica ou não antrópica, levando à acumulação de
materiais orgânicos ou inorgânicos, através de fenómenos que operam de forma física, quí-
mica ou biológica em proximidade ou acima da superfície terrestre.

Não é possível enumerar todos os tipos de processos existentes, pois correspondem a um amplo
leque de dinâmicas naturais e de comportamentos humanos. O que interessa aqui é analisar de
forma resumida os processos devidos à pedogénese, frequentemente omitidos no exame das estra-
tificações arqueológicas, e ver quais são os efeitos que provocam no depósito arqueológico.

Nem todos os processos que têm lugar em proximidade da superfície topográfica estão
ligados à acumulação de materiais à superfície, sendo que determinado lugar — seja um sítio
arqueológico, uma realidade arqueológica off-site ou qualquer outro local — pode ficar sujeito
à transformação in situ de materiais já existentes.

Simplificando de forma extrema, um qualquer ponto da superfície terrestre pode-se
apresentar em duas condições opostas.

1. Superfície não estável. A superfície está, neste caso, sujeita a processos sedimentares,
que podem ser ou de acumulação ou de erosão. No primeiro caso, acumulam-se
acima da superfície materiais de natureza variável (naturais ou antrópicos, orgânicos
ou inorgânicos) que dão origem a um registo físico interpretável através dos critérios
da sedimentologia. Por outro lado, caso a superfície esteja sujeita a processos naturais
ou antrópicos de remoção do material preexistente, o único registo restante consiste
numa superfície de erosão, também analisável através de conceitos sedimentológicos.
Existe ainda uma terceira possibilidade, que é o caso do transporte acima da superfí-
cie, que não vamos considerar neste esquema por motivo de simplificar o assunto.

2. Superfície estável. A superfície não está sujeita a processos de acumulação nem de
remoção de sedimento, pelo que a sua interface superior localiza-se essencialmente na
mesma posição no decurso do tempo — ou seja, nem “sobe” por efeito da acumulação
sedimentar, nem “desce” pela erosão. Este caso conhece, normalmente, a instalação,
acima da superfície, de uma cobertura vegetal (condição indicada pelos ecólogos com
a palavra de biostasia, antónima de rexistasia) e o início de fenómenos derivados da
acção conjunta de processos biológicos e físico-químicos, estes últimos geralmente vei-
culados pela água que circula no terreno. Os materiais existentes no local são então
sujeitos a uma interacção complexa entre elementos da litosfera (as rochas e os sedi-
mentos preexistentes), da atmosfera (o ar presente no terreno), da hidrosfera (a água
que se infiltra e circula no depósito), da biosfera (animais e vegetais) e da acção antró-
pica, dando origem a uma profunda reorganização dos materiais que se encontram em
posição próxima da superfície topográfica. Falamos, neste caso, de pedogénese, cujo
resultado será o desenvolvimento de uma subtil película ou zona de interface, de espes-
sura entre as dezenas de centímetros e os poucos metros, designada tecnicamente como
Solo — objecto de estudo da pedologia.
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Como actua a pedogénese?

Não sendo uma tarefa deste contributo
fazer um resumo sobre a Pedologia em geral,
tema sobre o qual existem óptimos manuais
gerais (ex. Duchaufour, 1976; Magaldi e Fer-
rari, 1984; FitzPatrick, 1986; Cremaschi e
Rodolfi, 1992) e aplicados à Arqueologia (ex.
Limbrey, 1975; Holliday, 1992; Courty et al.,
1989; para além de outros mencionados nou-
tros pontos deste capítulo), vamos apenas lem-
brar os conceitos indispensáveis para a com-
preensão dos temas de estudo ilustrados de
seguida.

Como já se referiu, o Solo é o resultado da
acção de processos activos junto à superfície ter-
restre, que dão origem, no seu conjunto, a um
“corpo natural, dinâmico, resultado das interac-
ções entre processos químicos, físicos e biológi-
cos, que se origina na zona de contacto entre
atmosfera, litosfera e biosfera” (Magaldi e Fer-
rari, 1984 — tradução do autor) ou, numa defi-
nição de carácter mais geoarqueológico, a um
“corpo natural composto por materiais orgâni-
cos e minerais que deriva da interacção do clima
e dos organismos (entre os quais os humanos)
sobre um material orgânico e/ou mineral”
(Courty et al., 1989 — tradução do autor).

O solo é um sistema complexo em contí-
nua evolução, onde se produzem trocas de
energia e de matéria e que pode ser interpre-
tado de três maneiras diferentes:
1. como transformador de energia, através de

processos físicos (ex. ciclos seco -
húmido), químicos (ex. meteorização),
biológicos (ex. fotossíntese), antrópicos
(ex. fertilização) e mistos (ex. evapo-trans-
piração);

2. como sistema aberto, onde se verificam
movimentos de matéria: água, matéria
orgânica, partículas minerais, restos e
artefactos antrópicos, etc.;

3. como sistema sensível que pode registar as
acções do contexto ambiental, que
actuam no solo mediante os processos
pedogenéticos.
O solo caracteriza-se, fundamentalmente,

por duas características principais:
• a anisotropia, que se exprime na organi-

zação em horizontes pedogenéticos mais
ou menos paralelos à superfície topo-
gráfica

• a continuidade lateral, sendo que a varia-
bilidade lateral é muito menor do que a
vertical.

O material do solo possui uma série de pro-
priedades que podem ser físicas (textura, estru-
tura, porosidade, conteúdo em água, cor, etc.) ou
químicas (estado dos componentes químicos, ar
do solo, absorção físico-química, etc. — vide tam-
bém Caixa 2-14) e que resultam da actuação dos
processos pedogenéticos que dependem, por sua
vez, de mecanismos e factores primários. Entre
os mecanismos primários, um papel fundamen-
tal é assumido pela matéria orgânica que pro-
vém da acumulação de restos animais e vegetais
que sofrem posteriormente uma decomposição
com velocidade e características dependentes das
condições climáticas e ambientais. Em particular,
quando a decomposição é lenta, verifica-se o pro-
cesso de humificação, com desenvolvimento do
húmus, um composto coloidal amorfo de cor
acastanhada ou acastanhada escura, que se pode
ligar às argilas ou mineralizar lentamente.

Outro mecanismo essencial que controla o
desenvolvimento dos processos de pedogénese
é a meteorização (ou alteração) dos minerais.

Entre os factores que regulam e controlam
a eficácia dos processos físico-químicos e bio-
lógicos dos quais depende o desenvolvimento
do solo, lembramos o clima (temperatura e

FIG. 2-14 – Exemplo de horizonte A escassamente
desenvolvido no sítio arqueológico do Penedo de
Lexim, locus 3 (Mafra). O horizonte A ocupa os 10 cm
superiores do corte e patenteia uma discreta
acumulação de matéria orgânica, uma cor de tom
escuro e uma estrutura granular. A presença deste
horizonte indica que este ponto ficou em condições
estáveis durante vários séculos.
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precipitação), o material de origem (rocha-mãe
ou parent material), a morfologia (a posição do
solo em relação à topografia e ao relevo), o fac-
tor biótico (o tipo de vegetação e de micro-
comunidades), o tempo (a duração da pedogé-
nese) e a actividade antrópica.

Os mecanismos primários e os factores de
controlo mencionados sucintamente dão ori-
gem aos processos pedogenéticos que são
muito diversificados na sua acção e nos resul-
tados que originam, dos quais exemplificamos
alguns de seguida:

• descarbonatação e carbonatação: remo-
ção dos carbonatos em determinados
horizontes e reprecipitação em forma de
carbonatos secundários noutros. É um
processo veiculado pela água que se infil-
tra no terreno;

• lixiviação: remoção de elementos solú-
veis ou argila (por vezes silte) de alguns
horizontes e sua acumulação noutros;

• gleização (ou hidromorfismo): redução
do ferro por efeito da estagnação de água;

• brunificação: oxidação do ferro presente
no solo (uma vez solto por efeito dos
processos de meteorização), formando
principalmente goetite, que dá ao solo
uma cor acastanhada;

• rubefacção: oxidação mais intensa do
ferro, formando hematite, que confere
ao solo uma cor vermelha;

• outros processos: podzolização, salini-
zação, alcalização, des-silificação, endu-
recimento, etc.

Estes processos e a concomitante redistri-
buição e reorganização de substâncias e com-
postos, geralmente através da água e da força
da gravidade, determinam a génese de um per-
fil organizado em horizontes.

Os horizontes de solo codificam-se através
de letras maiúsculas.

Os horizontes principais estão identifica-
dos por uma letra, segundo o seguinte sistema,
sinteticamente resumido da norma da FAO
(Food and Agriculture Organisation of the United
Nations, ver FAO-ISRIC, 1990):

O - Horizontes orgânicos, com matéria
orgânica em folhada ou em turfa;a fracção
mineral está quase ausente.

H - Horizontes orgânicos formados em
condições de saturação de água.

A - Horizontes minerais de superfície (ou
por debaixo de um horizonte O) caracteriza-
dos pela acumulação de matéria orgânica ou
por cultivo, pastagem ou outras modificações
análogas (designado anteriormente como
horizonte A1 no sistema de nomenclatura
Soil Survey Staff, 1975).

E - Horizontes minerais com perda de
argila, ferro ou alumínio, individualmente ou
de forma combinada entre eles, e com conco-
mitante incremento, residual, dos minerais
mais resistentes e das fracções arenosa e siltosa
(designado como A2 no Soil Survey Staff, 1975).

B - Horizontes minerais profundos (de-
baixo de um horizonte O ou A ou E) onde a
estrutura original da rocha-mãe (parent mate-
rial) não é reconhecível e que apresentem uma
ou mais das seguintes características: concen-
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FIG. 2-15 – Exemplo de perfil de solo bem desenvolvido,
organizado nos horizontes (do topo para a base): 
A - enriquecido em matéria orgânica, de cor escura e
com agregação granular; B - enriquecido em argila, com
agregação em blocos; C - com estrutura prismática. Os
três horizontes contêm, respectivamente, espólios de
cronologia romana; da Idade do Bronze e do Calcolítico;
do Neolítico antigo (Lugo di Grezzana, Itália)

>
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Sublinhamos que os processos de formação do solo não actuam segundo critérios sedi-
mentares, mas determinam uma modificação in situ que não respeita os critérios da estrati-
grafia arqueológica tradicional (ex. Barker, 1977; Harris, 1979). Se estas entidades pedológi-
cas não forem reconhecidas, a interpretação estratigráfica do sítio, do seu registo e da sua
sequência poderá ser errónea.

A condição resumidamente descrita é muito mais frequente do que se possa imaginar:
os lugares ocupados pelos grupos humanos são estáveis e, na maioria dos casos, ficam expos-
tos em condições de equilíbrio durante intervalos cronológicos mais ou menos longos, pelo
que estão sujeitos a processos não só sedimentares, mas também pedogenéticos. Desta forma,
a presença de solos nas estratificações arqueológicas é vulgar e muitos dos que são usualmente
considerados sedimentos antrópicos são, de facto, paleossolos, ou seja, solos formados em con-
dições diferentes das actuais.

O Papel da Pedogénese nas Estratificações Arqueológicas

Durante a actuação dos processos pedogenéticos, não há sedimentação e não se verifica
acumulação de material sobre a superfície. Desta forma, a presença de um perfil de solo
numa estratificação indica um hiato sedimentar. Se uma superfície estiver exposta durante
muito tempo, pode ter lugar uma sobreposição de sucessivas fases de ocupação antrópica, em
número proporcional à duração da fase de biostasia e à actuação dos processos de formação
do solo. Muitos dos ditos palimpsestos representam, realmente, antigas superfícies topográ-
ficas de paleossolos sobre as quais se acumularam materiais durante intervalos cronológicos
mais ou menos prolongados. Ao mesmo tempo, é possível, num contexto deste tipo, deparar-
-se com incongruências nas datações, facilmente explicáveis tendo em conta a natureza do
registro observado, como se refere na Caixa 2-10.

Resumindo: a presença de um solo numa estratificação arqueológica deve-se a uma
interrupção dos processos sedimentares, combinada com a instalação dos processos pedo-
genéticos. Assim, os critérios da estratigrafia arqueológica (vide Harris, 1979) não são com-
pletamente válidos, mas têm que ser coadjuvados pelos conceitos da pedologia e da paleo-
pedologia.

A acção da pedogénese no decurso do tempo pode determinar alterações significativas e
levar ao desaparecimento da evidência estratigráfica e à homogeneização de unidades. Estes
processos são, claramente, mais eficazes em sítios antigos, mais não deixam de assumir um
papel significativo também em cronologias mais recentes.

59
A PARTIR DA TERRA: A CONTRIBUIÇÃO DA GEOARQUEOLOGIA

tração iluvial de argila, ferro, alumínio, húmus,
carbonatos, gesso, sílica (individualmente ou
de forma mais ou menos combinada); remoção
de carbonatos; concentração residual ou pre-
sença de revestimentos de sesquióxidos; iní-
cio de meteorização ou formação de estrutura.

C - Horizontes pouco influenciados pela
pedogénese, mas que não são formados por
rocha dura.

R - Rocha dura.
Uma letra minúscula após o símbolo de

horizonte é utilizada para indicar as caracte-
rísticas principais de cada horizonte (ex. b
indica horizontes enterrados, p horizontes
lavrados, t horizontes com acumulação de
argila, etc.).

Os horizontes de transição designam-se
com duas letras. 

CAIXA 2-9 (cont.)
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O complexo LS do Abrigo do Lagar Velho

O Abrigo do Lagar Velho foi objecto, para a reconstituição da sucessão estratigráfica, dum
reconhecimento pedo-sedimentar pormenorizado, com vista a solucionar os problemas ligados
à parcial destruição do espólio arqueológico e da consequente descontinuidade de registo estra-
tigráfico, assim como da complexidade e da variabilidade lateral da sucessão de preenchi-
mento (vide também Caixa 2-15). A acumulação sedimentar no sítio entre 27 000 e 20 000 anos
BP foi principalmente controlada por processos de vertente, com acumulação cíclica de sedi-
mentos provenientes da erosão das coberturas pedogenéticas existentes à volta do abrigo (soil-
sediment ou sedimentos de solo). Estas camadas de material de vertente depositaram-se de
forma mais ou menos contínua, sendo discrimináveis graças à existência de níveis de pedras
ou areão (stone-lines) ou, ocasionalmente, por camadas mais espessas de fragmentos calcários
provenientes da degradação da parede do abrigo. Os estratos de soil-sediment são geralmente
constituídos por material franco siltoso, de cor mais ou menos acastanhada, com estrutura
maciça e sem matéria orgânica — com a excepção das zona enriquecidas pela actividade antró-
pica —  e constituem a maior parte da matriz sedimentar do espólio arqueológico (Zilhão e Trin-
kaus, 2002; Angelucci, 2002c).

Um dos conjuntos geoarqueológicos que integra a sucessão arqueológica, o conjunto ls,
patenteia, no campo, um fraco enriquecimento de substância orgânica que lhe confere um tom
de cor ligeiramente mais escuro que os estratos adjacentes, assim como traços de antiga bio-
turbação, uma ligeira agregação prismática e um enriquecimento de carbonatos. Graças a estas
características, a parte superior do conjunto foi interpretada, já durante o trabalho de campo,
como um horizonte A relativo a um paleossolo enterrado, fracamente desenvolvido, que, em pri-
meira análise, à vista desarmada no campo, permitiu deduzir uma acção pedogenética que terá
sido activa durante um intervalo de tempo da ordem de vários séculos a um milénio.

As datações efectuadas sobre o material deste conjunto e do sobrejacente conjunto ms
(vide Caixa 2-15) confirmaram esta hipótese preliminar avançada durante a escavação e permi-
tiram resolver um aparente paradoxo cronológico. As datações obtidas para o topo do conjunto
ls são 23 170±140 BP (OxA-9572 - GFU X1H10, camadas arqueológicas 4-5 do sector SC) e
23 042±142 BP (Wk-9571 - GFU, SW02D, camada arqueológica 2D do sector SW), enquanto que
a base do sobrejacente conjunto ms deu uma datação de 23 130±130 BP (OxA-9571 - sector SC
— Angelucci, 2002c; Pettitt et al., 2002). Como se pode notar, os resultados obtidos são esta-
tisticamente idênticos (considerando os valores médios, uma das medidas do conjunto ls é apa-
rentemente mais recente que a do conjunto ms), pois datam, de facto, as fases finais da pedo-
génese do conjunto ls e não a sua sedimentação. Os materiais datados (em todos três casos,

ossos queimados) depositaram-se sobre uma
superfície estável, correspondente ao topo do hori-
zonte A do conjunto ls, e foram incorporados ao
mesmo tempo no solo subjacente (pelos processos
de pedogénese e de pisoteio) e no sedimento
sobreposto — aquando da sua deposição. As data-
ções não indicam, assim, a idade de acumulação
do sedimento do conjunto ls nem do conjunto ms,
mas um momento da pedogénese do conjunto ls.
A igualdade estatística, ou mesmo a ligeira inver-
são, não são falhas de amostragem ou de labora-
tório, mas devem-se à existência de um intervalo
de estabilidade, embora relativamente curto,
durante o qual a superfície do solo foi repetida-
mente ocupada pelos grupos de caçadores-reco-
lectores gravettenses.

FIG. 2-16 – O corte S do Sector Central, escavação 2001,
no Abrigo do Lagar Velho. A camada acastanhada
escura, fracamente orgânica e com estrutura
prismática pouco desenvolvida, visível na base da
sucessão, é o paleossolo enterrado do conjunto ls. 
FOTO: FRANCISCO ALMEIDA
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Exemplo de interacção entre pedogénese
e sedimentação

A reorganização de uma estratificação de origem sedimentar em horizontes pedogenéticos
pode causar a criação de uma sucessão de corpos verticais diferente da sucessão estratigráfica
original, como se exemplifica na Fig. 2-17. O exemplo reproduz um caso idealizado de “para-
doxo” estratigráfico (embora baseado em situações reais observadas no campo).

A imagem na parte alta da figura ilustra um corte hipotético resultante da escavação de um
povoado com ocupações de cronologia diferente. Durante a escavação, foi individualizada uma
primeira unidade (1 na figura) que restituiu espólio de cronologia paleolítica, neolítica, da
Idade do Bronze e romana. Abaixo desta camada superficial, à profundidade z1 a partir da super-
fície topográfica, encontrou-se um fosso preenchido com camadas que deram espólios da
seguinte cronologia: romana (unidade 2); da Idade do Bronze (unidade 3); do Neolítico recente
(unidade 4) e antigo (unidade 5); do Paleolítico (unidade 6). Materiais desta última cronologia
foram também detectados no substrato onde foi recortado o fosso (unidade 7). A unidade 1 foi
assim interpretada como o resultado de uma terraplanagem recente que tapou o fosso, reme-
xendo outras camadas no redor do sítio.

Esta seria a interpretação tradicional do ponto de vista da estratigrafia arqueológica “stan-
dard”.

A situação pode ser, porém, muito diferente daquela aqui ilustrada e uma interpretação
alternativa é proposta nos desenhos da parte inferior da Fig. 2-17:

a) escavação do fosso no Neolítico antigo (a linha descontínua indica a superfície topográ-
fica original);

b) o fosso, durante determinado intervalo de tempo, é funcional e utilizado, e no seu inte-
rior acumulam-se materiais provenientes da queda parcial das suas paredes, escavadas no
sedimento que contém espólio de cronologia paleolítica;

c-e) sucessivamente, o fosso já não é
funcional e começa a ser preenchido a
partir do lado a montante (à direita na
imagem), durante o Neolítico antigo (c),
recente (d) e na Idade do Bronze (e), com
materiais provenientes do povoado pró-
ximo do fosso;

f) subsequentemente a uma fase de
abandono da área envolvente, tem lugar a
colmatação definitiva do fosso em idade
romana. A partir deste momento a super-
fície é regularizada e fica estável;

g) começam desta forma os proces-
sos pedogenéticos que afectam a superfí-
cie topográfica do fosso e, ao mesmo
tempo, continua a pedogénese do terreno
fora do fosso, formando um horizonte
superficial que disfarça a sua existência.

A realidade estratigráfica é assim dife-
rente daquela imaginada pela “interpre-
tação arqueológico-estratigráfica stran-
dard”. A interpretação alternativa é obser-
vável no desenho h: a unidade 1 não pro-
vém da acumulação de material sobre a
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Outro efeito da acção dos processos pedogenéticos é a dispersão de artefactos e o reme-
ximento de objectos de idades diversas. De facto, os processos de formação do solo corres-
pondem — pelo menos parcialmente — aos que são denominados em arqueologia como “pro-
cessos de modificação pós-deposicional” (e, também, sin-deposicional), ou seja, o conjunto de
fenómenos que integram os processos de formação do registo arqueológico (sensu M.B. Schif-
fer) e contribuem para a transformação de materiais, objectos e estruturas do sistema con-
textual para o sistema arqueológico (Schiffer, 1987), com evidentes repercussões sobre a qua-
lidade e o tipo de informação que o arqueólogo poderá documentar.

Os processos de modificação pós-deposicional são muito diversificados. O conjunto des-
tes processos foi denominado como pedoturbação, referida como “the biological, chemical, or
physical churning, mixing and cycling of soil materials, which is responsible for the dispersal and scat-
tering of artefacts, the mixing of different layers and remains, and the complete, or almost complete,
homogenisation of sequences” (Buol et al., 1980 — vide Caixa 2-12)

Todos estes processos, embora com intensidades e modalidades variáveis, determinam
o desaparecimento parcial da evidência estratigráfica e de determinadas classes de objectos,
a fractura dos materiais mais frágeis (ex. carvões) e a dispersão de artefactos.

Contudo, os processos de modificação pós-deposicional agem segundo leis e critérios esta-
belecidos, pelo que uma atenta análise dos padrões de distribuição e das características do depó-
sito arqueológico permite reconstituir — parcial ou totalmente — quais as dinâmicas que tive-
ram lugar na estratificação e quais os efeitos sobre o espólio arqueológico. Um caso de aná-
lise dos processos de modificação pós-deposicional é apresentado na Caixa 2-13, onde se refere
o sítio epigravettense de Val Lastari (Pré-Alpes italianos).

Portanto, se por um lado a existência de um perfil de solo numa estratificação arqueoló-
gica pode levar à invalidação parcial dos critérios da estratigrafia arqueológica, por outro lado
constitui um importante contexto informativo para a reconstituição paleoambiental.

A presença de um solo numa estratificação permite averiguar a existência de uma fase
de estabilização da superfície e estimar a sua duração. Os processos de formação do solo depen-
dem de uma série de factores e mecanismos intimamente ligados ao ambiente e, desta
maneira, os solos podem registar as características climáticas e ambientais existentes no
momento da pedogénese. Os estudos paleopedológicos e arqueopedológicos permitem assim
a reconstituição dos processos de formação do sítio.
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superfície topográfica, antes, é o resultado da alteração in situ de sedimentos já existentes, quer
do substrato (pontos s na figura), quer do preenchimento do fosso (faixa indicada com a letra
f). Desta forma, o horizonte de solo origina-se a partir de camadas de cronologia diferente, mas,
por efeito dos processos pedogenéticos, as características físicas originais, assim como os limi-
tes entre as camadas, já não são reconhecíveis. A unidade 1 não representa uma camada reme-
xida, mas a transformação local de sedimento sem deslocação nem remeximento de qualquer
tipo. Aliás, o fosso foi escavado a partir da quota z0, não a partir de z1. O recorte do fosso, porém,
já não é visível à superfície, sendo as características da unidade 1 homogeneizadas por causa
da pedogénese, e só a partir de determinada profundidade, ou seja, onde os processos de for-
mação do solo são menos intensos, é detectável.

A situação deste exemplo, apesar de fictícia e simples, pode acontecer em qualquer tipo de
estruturas negativas (fossas, sepulturas, silos, etc.). Casos análogos, onde se podem conjugar
processos sedimentares e pedogenéticos, são frequentes, dando origem a interpretações estra-
tigráficas erróneas. 

CAIXA 2-11 (cont.)
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Os processos de modificação pós-deposicional

A tipologia dos processos de modificação pós-deposicional é bastante variada, como aqui
se ilustra de forma sistematizada, mas esquemática.

Processos físicos de erosão
Subdivididos segundo o agente de erosão (correntes aquosas, vento, etc.)

Processos físico-químicos e biológicos que modificam a composição do sedimento
• decomposição da matéria orgânica e humificação (é um processo misto);
• dissolução: eliminação dos elementos solúveis;
• alteração ou meteorização: decomposição de substâncias por processos diferenciados, como

a hidratação, a hidrólise, etc.

Migração de substâncias com mecanismo físico-químico
• remoção, transporte e redistribuição de várias substâncias: argila, matéria orgânica, sais (car-

bonatos, sulfatos, etc.), óxidos, de forma individual ou combinada (lixiviação);
• neoformação de cristais, nódulos, concreções, etc.

Processos físicos e biológicos de pedoturbação
• bioturbação: modificação estrutural pela acção biológica (animal ou vegetal), dependente do

ambiente pedogenético, da fauna e da vegetação; exemplos: a actividade dos animais edáfi-
cos (toupeiras, vermes, etc.) e não edáficos (puddling); a acção das raízes (root-gleying); a queda
de árvores (tree-fall ou wind-thrown);

• crioturbação: modificação estrutural devida à acção do gelo, promovida principalmente pela
alternância gelo-degelo;

• graviturbação: modificação estrutural derivada da movimentação em massa (coluvionamento)
que actua sob modalidades diferentes (ex. efeito da parede, reptação, solifluxo e gelifluxo);

• acção das argilas expandíveis (argiliturbação, movimentos verticais): génese de micro-relevo
(gilgai), formação de stone-layers e stone-lines, homogeneização da estratificação

Processos antrópicos
São materialmente inúmeros e complexos: pisoteio, compactação, desflorestação, cultivo, etc.

FIG. 2-18 – Bioturbação: a
superfície da camada
arqueológica do sítio de
Casal de Azemel -
Batalha é atravessada por
canais de raízes de
pinheiro.

FIG. 2-19 – Crioturbação: solo
com estrutura prismática de
grande tamanho devida à
acção do gelo permanente
no loess do Plistocénico
superior da Zonien Forest
(Bélgica).

FIG. 2-20 – Graviturbação
(efeito da parede):
deformação e deslocação,
junto à parede do abrigo,
de uma lareira no sítio
mesolítico de Plan de Frea
II (Dolomites, Itália).

FIG. 2-21 – Acção combinada
de deformação por gravidade
e de bioturbação causaram a
concentração residual e a
deslocação dos artefactos
líticos no sítio de Vale da
Porta 2 (Cantanhede).

CAIXA 2-12
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Pedogénese e modificações pós-deposicionais
no sítio de Val Lastari

Val Lastari localiza-se nos Pré-Alpes do Veneto, nomeadamente no Planalto dos Sette
Comuni, a cerca de 1060 m de altitude. O sítio encontra-se na margem de um vale com
fundo aplanado, entre uma parede calcária e uma depressão cársica. As escavações realiza-
das entre 1990 e 1996 permitiram recolher diversas centenas de milhares de peças líticas e
pôr à luz do dia estruturas arqueológica do Paleolítico superior final (Broglio et al., 1993).

A estratigrafia articula-se em quatro unidades principais (Angelucci e Peresani, 1995,
2000, no prelo - Fig. 2-22):
• unidade 1 e 2: solo superficial, com peças líticas remexidas;
• unidade 3: unidade de textura principalmente siltosa, derivada da acumulação de sedi-

mentos de tipo loess, contendo espólio arqueológico epigravettense na sua parte superior
• unidade 4: cascalheira formada por elementos calcários angulares em matriz siltosa, sem

espólio arqueológico.

O espólio arqueológico encontra-se espalhado por toda a espessura da unidade 3 e con-
centra-se na sua base, onde se identificou uma paleosuperfície de ocupação epigravettense.
Pela homogeneidade da unidade e pela impossibilidade de discriminar eventuais fases de
ocupação sucessivas, a unidade foi escavada por níveis arbitrários de 10 cm de espessura e,
em sectores específicos, realizaram-se amostragens com posicionamento de todos os mate-
riais (inclusive os de origem não antrópica, como as pedras) — procedimento não aplicável
a todo o sítio por causa da abundância de peças microlíticas, por vezes hipermicrolíticas, difi-
cilmente detectadas durante a escavação.

Ao mesmo tempo, realizaram-se análises pedo-sedimentológicas de rotina (granulome-
tria, determinação do pH, do conteúdo em carbonato de cálcio e do teor de matéria orgânica)
e observação micromorfológica com vista à compreensão dos processos de formação do
registo arqueológico do sítio (Quadro 2-3)

QUADRO 2-3  Val Lastari. Resultados das análises pedo-sedimentológicas de laboratório
unidade horizonte granulometria pH H2O C CaCO3
arqueol. do solo areia silte argila 1:1 1:2.5 org.

% % % % %
2 Ah 5 70 25 7.4 8.2 6.8 0
3A 2A 8 78 14 7.3 7.9 5.4 0
3C 2E 9 85 6 6.6 6.8 2.3 0
3E 2Bt 9 81 10 7.2 7.7 3.2 0
3F 3BCt 7 70 23 7.8 8.0 2.3 0
4I 4C1 7 64 29 8.3 8.5 0.43 0
4II 4C2 13 56 31 0 >

FIG. 2-22 – Val Lastari: corte transversal à parede. 1 - solo actual (unidades 1 e 2); 2 - sucessão arqueológica (unidades 3A a
3F); 3 - sucessão franco-siltosa sem espólio arqueológico (unidade 3Z); 4 e 5 - camadas cascalhentas alternadas com
camadas siltosas; 6 - artefactos líticos e estruturas antrópicas (modificado a partir de Angelucci e Peresani, 2000).
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As análises evidenciam uma textura principalmente siltosa em toda a sucessão do sítio, fri-
sando a sua origem eólica. Os processos de pedogénese subsequentes à sedimentação do depó-
sito, levaram primeiro à sua decarbonatação (em nenhum horizonte foi detectada presença de
carbonato de cálcio) com subsequente redução do pH e instalação de processos de acidificação,
que levaram ao desaparecimento dos restos faunísticos eventualmente presentes no depósito.
Os valores elevados do pH, moderadamente alcalino e alcalino, estão relacionados com a uti-
lização recente do solo (vide Angelucci, 2000). A distribuição dos valores do Carbono orgânico
na sucessão tem uma distribuição anómala, pelo incremento que se regista na posição estrati-
gráfica correspondente à paleosuperfície epigravettense.

A análise da distribuição vertical dos artefactos (Fig. 2-23, quadrados de cor negra) eviden-
cia uma redução relativa do número de peças a partir do limite superior da unidade 3. Em par-
ticular, os artefactos líticos concentram-se nos 10 cm superiores da unidade e, com a profun-
didade, a sua quantidade vai decrescendo até desaparecerem. As pedras de origem natural (qua-
drados de cor branca na Fig. 2-23) patenteiam distribuição análoga. Diferente é a situação se
considerarmos o peso médio das peças: o gráfico ponderal é similar ao gráfico de frequência
na parte superior da sucessão, mas na zona correspondente à paleosuperfície antrópica observa-
-se uma anomalia significativa, com concentração de artefactos (e pedras) de peso e de tama-
nho superior à média. De facto, o gráfico da distribuição ponderal é bimodal, diferentemente
do gráfico de frequência, que é unimodal, embora fortemente assimétrico.

Considerando a distribuição vertical dos artefactos, nota-se uma moderada selecção em cate-
gorias: núcleos e pré-núcleo são predominantes na paleosuperfície epigravettense e são escas-
sos no resto da unidade, onde prevalecem lascas e lâminas. Uma ligeira iso-orientação das peças
foi observada na parte superior da unidade 3, caracterizada pela presença de estrutura laminar.
Na parte restante da unidade as peças possuem orientações aleatórias.

Estas observações (pormenores em Angelucci, 1997a; Angelucci e Peresani, 2000), junta-
mente com os resultados das análises de laboratório, sugerem que a distribuição dos artefac-
tos na sucessão de Val Lastari deriva da interacção complexa de diferentes processos.

As primeiras ocupações epigravettenses do sítio assentaram sobre a paleosuperfície exis-
tente à base da unidade 3, que foi sucessivamente enterrada pela sedimentação do sedimento
tipo loess (loess-like sediment). As ocupações antrópicas sucederam-se muito provavelmente
durante a sedimentação do loess ou nos intervalos entre as diferentes fases sedimentares, assim
como após a deposição, em posição próxima à superfície topográfica actual. Sucessivamente,
toda a espessura da unidade 3 foi sujeita à acção conjunta de processos pós-deposicionais: em
particular à bioturbação, responsável pela homogeneização do sedimento, como sugerido tam-
bém pelos resultados analíticos; à crioturbação, que determinou o padrão de iso-orientação na
parte superior da unidade; aos processos de deformação, relacionados com fenómenos de dis-
solução cársica da parede e da dolina próxima do sítio. Estes processos não foram porém sufi-
cientes para “apagar” completamente a evidência da paleosuperfície epigravettense, que ficou
registada na concentração residual dos artefactos de maior tamanho e maior peso, nas carac-
terísticas micromorfológicas observadas (Angelucci e Peresani, 2000) e no registo químico, em
particular no teor mais elevado de matéria orgânica.

FIG. 2-23 – Val Lastari: dispersão vertical dos artefactos (negro) e das pedras (branco) por frequência (em cima) e
por peso médio (em baixo)
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Além disso, as técnicas da pedologia aplicada (por exemplo, a land evaluation da FAO)
permitem avaliar parâmetros acerca do uso do solo no passado (para fins paleodemográficos, paleo-
económicos, tecnológicos, etc.), do impacte antrópico e dos processos culturais a longo prazo
(vide também Capítulo 3).

A Definição das Unidades de Escavação 

Apesar das considerações feitas sobre o papel que a pedogénese assume na formação do
registo arqueológico, não se pode negar que a definição de critérios estratigráficos e a forma-
lização da técnica de escavação representaram desenvolvimentos de grande importância para
a Arqueologia (vide ex. Barker, 1977; Harris, 1979; Carandini, 1991). Não é preciso voltar a ilus-
trar as vantagens da técnica estratigráfica, já discutida na bibliografia e que, na opinião do
autor, representa a única forma de explorar um sítio ou parte dele e de garantir a correcta recu-
peração do espólio arqueológico, assim como o reconhecimento da sequência cronológica. 

Existem, porém, contextos arqueológicos onde a aplicação do método estratigráfico “stan-
dard” é difícil ou talvez mesmo impossível, nomeadamente os casos — já discutidos — em que
a sucessão esteja formada por uma única camada mais ou menos espessa de características
homogéneas ou onde prevalece uma acção intensa de processos pedogenéticos e de outros
tipos de processos sin- ou pós-deposicionais.

É então preciso ampliar os critérios que utilizamos na exploração dos sítios arqueológi-
cos e na definição das entidades que empregamos para subdividir as estratificações arqueo-
lógicas, não sendo os critérios meramente estratigráficos suficientes para decifrar todo o
leque de casos que se encontram incorporados nos depósitos arqueológicos.

A questão reside essencialmente na possibilidade de formular regras que nos permitam
definir entidades individualizadas para ser empregues como contextos de recolha do espólio
arqueológico, para a reconstituição de sucessões, para a criação de sequências e como ele-
mentos para a análise espacial. Em arqueologia, utilizam-se entidades diferenciadas (unida-
des estratigráficas, conjuntos de achados, níveis artificiais, etc.), que nem sempre correspon-
dem à efectiva organização estratigráfica do sítio.

A experiência de trabalho com equipas de vários países, em diversos contextos geográfi-
cos e em sítios de variadas cronologias — do Paleolítico antigo ao pós-medieval — levou-nos
a propor uma definição de unidade de campo geoarqueológica que se tem revelado uma boa
ferramenta operacional para a escavação e para a análise sucessiva dos dados. Não devemos
esquecer que a recolha de dados no campo é um dos principais momentos da investigação
arqueológica e não representa apenas a contextualização das amostragens para eventuais aná-
lises de laboratório, mas constitui também o background necessário para interpretar o espólio
arqueológico.
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De facto, a situação desta jazida, localizada ao ar livre, a altitude relativamente elevada e num
sedimento pouco espesso, representa um caso extremo de actuação de diferentes processos pós-
-deposicionais que provocam uma diminuição da qualidade e quantidade das informações
arqueológicas disponíveis. Embora seja possível reconstituir o tipo de processos que actuaram
no sítio, não é possível discriminar se agiram sincrónica ou diacronicamente, nem determinar
quantas foram exactamente as fases de ocupação do sítio
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Foi assim criada uma entidade, a “unidade geoarqueológica de campo” (GFU, geoar-
chaeological field unit), que é o elemento mínimo individual para a recolha de informações no
campo.

A GFU define-se como um: “Corpo tridimensional separado do material adjacente por
descontinuidades de qualquer tipo, ou, quando os seus limites não estejam patentes ou cla-
ros, diferente do material adjacente ou, alternativamente, diferenciado arbitrariamente por cri-
térios topográficos ou arqueológicos”.

Desta forma, uma GFU pode ser um corpo tridimensional: 
1. composto por material sedimentar (ou materiais sedimentares, se organizados

segundo um padrão reconhecível), natural ou cultural, diferente dos adjacentes; neste
caso, o conceito de GFU corresponde com o conceito de unidade estratigráfica (ou
camada arqueológica, contexto arqueológico) geralmente utilizado na arqueologia
estratigráfica europeia (vide ex. Barker, 1977; Harris, 1979);

2. composto por uma matriz pedogenética diferente das adjacentes; neste caso a GFU
coincide com um horizonte de solo;

3. que contém componentes, naturais ou culturais, que estão ausentes ou que são dife-
rentes dos contidos no material adjacente; neste caso o conceito de GFU pode parcial-
mente corresponder ao de unidade estratigráfica ou de conjunto de achados;

4. delimitado por uma descontinuidade de qualquer forma e tipo, incluindo as antrópi-
cas;

5. definido, à priori, entre duas superfícies arbitrárias de qualquer orientação no interior
de um material aparentemente homogéneo, no caso de nenhuma das condições
acima indicada se verificar; nesta última hipótese, a GFU coincide com o nível artifi-
cial utilizado por vezes em arqueologia como unidade operacional de escavação.

Como o enunciado evidencia, a definição de GFU não se baseia exclusivamente em cri-
térios estratigráficos, pedológicos ou arqueológicos em si, mas numa combinação de critérios,
reflectindo assim a natureza mista dos sítios arqueológicos, cuja formação provém da inte-
racção de processos diferenciados, entre os quais as acções humanas podem prevalecer, mas
não são exclusivas. A necessidade de um afastamento dos critérios estratigráficos puros deve-
se à constatação de que os sítios arqueológicos, especialmente os pré-históricos, são frequen-
temente afectados por processos pedogenéticos ou diagenéticos que dão lugar à alteração ou
à obliteração mais ou menos intensa da organização estratigráfica original, ou seja a existente
aquando da deposição dos sedimentos, como foi ilustrado em pontos anteriores deste capítulo.

A entidade acima definida já foi utilizada em trabalhos geoarqueológicos (ex. Angelucci,
2002c, 2003c). Contudo, a questão relativa à definição e à identificação das entidades utiliza-
das é também tema que diz respeito à própria Arqueologia. A “unidade estratigráfica” empre-
gue na estratigrafia arqueológica tradicional não considera corpos físicos de origem diversa da
sedimentar (acumulação/erosão), não parecendo assim apropriada para discriminar o que o
arqueólogo escava, sobretudo se tivermos em consideração tudo o que foi discutido anterior-
mente. Na opinião do autor, poderá ser útil substituir o actual conceito de “unidade estrati-
gráfica” pelo de “unidade de campo” ou de “unidade de escavação”, conceito que é o corres-
pondente arqueológico da GFU acima definida. Esta alteração — semântica e conceptual —
permitiria incluir eventuais horizontes de solo existentes na estratificação ou níveis arbitrários
que seja necessário definir com vista a distinguir ocupações relacionadas com fases diferen-
tes (como no caso de Val Lastari, vide Caixa 2-13) ou eventuais estruturas latentes (“structure
latente” — “l’organisation de témoins d’une maniére indirecte, rarement [intérpretable] sur le ter-
raine” — Leroi-Gourhan, 1984, p. 266), não directamente reconhecíveis no campo. 
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A Descrição

Uma vez discriminadas as unidades que empregamos na escavação, será também neces-
sário procurar alguma forma de normalização para descrever as características destas unida-
des. Na bibliografia arqueológica, depara-se, às vezes, na presença de termos das Geociências
que são utilizados de forma inapropriada ou na ausência da descrição de elementos que são
essenciais para inferir a natureza e as condições de formação de determinado depósito arqueo-
lógico.

Uma norma de descrição estratigráfica tem de condizer com critérios de normalização
terminológica, de potencial de reprodutibilidade e incluir, pelo menos, a maioria das situações
observáveis numa estratificação arqueológica, tendo em conta que só os objectos e elementos
já conhecidos e formalizados semanticamente podem ser detectados durante o reconheci-
mento de terreno.

Por essa razão, o IPA está a desenvolver uma norma para a descrição das estratificações
arqueológicas. Este sistema de descrição considerará as várias características que se podem
encontrar num depósito, sejam de origem sedimentar ou pedogenética, natural ou antrópica.
A ficha em elaboração tem origem nas descrições sedimentológicas e pedológicas standards
(Sanesi, 1977; Keeley e Macphail, 1981; Langohr, 1989; FAO-ISRIC, 1990; Soil Survey Staff,
1998), com várias modificações. Na Caixa 2-14, encontra-se um primeiro esboço da ficha que
está em elaboração.

Reconstituir Sequências de Eventos e Correlações

A individualização de unidades representa o primeiro passo para reconstituir sequências
de eventos, para diferenciar áreas de actividades assentes numa superfície isócrona, para cor-
relacionar entre si sucessões e sítios e para orientar a amostragem para as análises de labora-
tório.

Neste âmbito, a representação gráfica utilizada para sucessões verticais assume um papel
relevante, porque as entidades definidas num corte contêm um conjunto de informações
com carácter diferenciado — sedimentológico, pedológico, estratigráfico, topográfico e arqueo-
lógico — que tem que ser paten-
tes no tipo de representação
escolhida. Apresenta-se um
exemplo de construção gráfica
de um corte do Abrigo do Lagar
Velho.

A Fig. 2-24 representa o
desenho do corte E do quadrado
F3, como apresentada na sua
forma definitiva de publicação
(Angelucci, 2002c). Este dese-
nho constitui um compromisso
de modo a exibir, de forma sin-
tética, o maior número possível
de dados e foi obtido através
do procedimento ilustrado na
Fig. 2-25. O primeiro passo foi,
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FIG. 2-24 – Abrigo do Lagar Velho (Lapedo). Corte E da quadrícula F3
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A descrição de sedimentos e solos arqueológicos

No momento em que se torna preciso realizar uma descrição dos depósitos arqueológicos
de uma escavação, é preciso lembrar que estes são o resultado da acção de inúmeros proces-
sos sedimentares, diagenéticos e pedogenéticos, veiculados por agentes diversos (naturais ou
antrópicos), que actuam com energia, dinâmicas e processos extremamente variáveis.

É assim fundamental saber ler as “assinaturas” que indicam a actuação dos vários fenó-
menos responsáveis pela génese do depósito arqueológico, ou seja, descrever e interpretar as
características que o depósito patenteia. Neste sentido, o processo de descrição das estratifica-
ções arqueológicas no campo tem que se basear sobre normas e referências de comparação de
modo a individualizar as características de diagnóstico, permitindo a interpretação da génese
do depósito em questão, sem esquecer, porém, que a esmagadora maioria das características
observáveis não derivam de um único processo de formação. Muitos depósitos arqueológicos
são poligenéticos, provindo da actuação, contemporânea ou não, de um leque de processos e
tendo uma origem complexa. Por essa razão é preferível estabelecer uma norma descritiva e
não um sistema interpretativo, de alguma forma análogo ao elaborado para a descrição micro-
morfológica (vide Capítulo 3), como frisado por Richard Macphail (1998, p. 550). 

Assim, um dos intuitos dos geoarqueólogos do IPA, em resposta à expectativa evidenciada
por numerosos arqueólogos, é o desenvolvimento de uma ficha para a descrição dos depósitos
e das estratificações arqueológicas, acompanhada por um referencial de imagens e exemplos.

Nestas páginas, pretende-se dar uma primeira abordagem do que será esta futura ficha,
indicando, simplesmente, alguns dos parâmetros necessários para a interpretação da génese
dos sedimentos e dos solos arqueológicos, com vista à compreensão dos processos que lhe
deram origem. Não é aqui possível, por razões de espaço, descrever de forma pormenorizada
a categorização dos parâmetros utilizados, a sua classificação e o seu significado, pelo que se
remete para a bibliografia indicada.

A descrição de um corte arqueológico ou de uma superfície de escavação deverá ter em conta
uma série de informações divisíveis em blocos temáticos diferenciados, da seguinte maneira:

1. Identificação do corte. O sítio onde se localiza o corte objecto da descrição tem que ser
identificado através de um código unívoco, rapidamente reconhecível e que corresponda ao
código usado pelas amostras e, possivelmente, pela documentação e pelo espólio exumado.
É também importante identificar individualmente o corte, pois em cada sítio descrevem-se,
usualmente, várias secções (cortes mais extensos lateral que verticalmente), perfis (cortes mais
extensos vertical que lateralmente ou com escasso desenvolvimento lateral) ou superfícies de
escavação.

2. Características da descrição. A percepção, o conhecimento e a experiência da(s) pessoa(s)
que descreve(m) o corte e a situação ambiental e temporal são factores que podem modificar
a qualidade e a quantidade do registo, pelo que é útil registar as condições da descrição, indi-
cando, por exemplo (vide FAO-ISRIC 1990, p. 1-2): o(s) autor(es) da descrição; a data da des-
crição; o tipo de descrição (de detalhe, de rotina, incompleta, de amostra de perfuração); e todos
os parâmetros que possam influenciar a descrição, como a duração, o tamanho do corte, a sua
orientação, as condições meteorológicas, etc.

3. Dados geográficos e ambientais. As informações relativas à situação geográfica, geomorfo-
lógica e ambiental em que se localiza o corte são necessárias para situar o local no seu contexto
e para fornecer informações sobre as possíveis dinâmicas passadas ou actuais. Indicar-se-ão
assim: as informações necessárias para a localização precisa do local (localização administra-
tiva e geográfica, coordenadas geográficas ou quilométricas, etc.); as observações sobre as
características geomorfológicas do sítio (morfologia, unidade de paisagem, características da >>
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vertente, etc.); os eventuais dados ambientais (uso do solo, acções antrópicas em curso, vege-
tação, fauna, etc.) ou relativos à superfície (afloramentos de rocha, pedregosidade superficial,
acções de erosão ou de sedimentação). Finalmente, é útil anotar se o corte se apresenta seco,
húmido ou molhado, tendo em conta que alguns parâmetros podem mudar dependendo do
conteúdo de humidade presente no terreno.

4. Descrição das unidades. Uma vez proporcionados os dados gerais sobre o corte ou a
superfície em descrição, passa-se à descrição das unidades presentes no corte, utilizando con-
ceitos sedimentológicos, pedológicos, estratigráficos e arqueológicos. Na continuação, fornece-
se uma simples listagem dos principais parâmetros a observar, que são os seguintes:
• designação - número de ordem da unidade em descrição, sua correspondência com a nomen-

clatura arqueológica e, eventualmente, com as designações pedológicas (vide Caixa 2-9;
FAO-ISRIC 1990, p. 27-38; Soil Survey Staff, 1998) ou com as codificações sedimentológi-
cas (vide Benn e Evans 1998, 382-385, com a bibliografia anterior).

• geometria (tendo em conta que na maioria das vezes está a ser feita uma observação bidi-
mensional de um corpo tridimensional) — forma (ex. tabular, lenticular, em cunha, ondu-
lada, descontinua, irregular), variações laterais, outros parâmetros significativos (ex. parale-
lismo com a superfície topográfica, inclinação, pendor).

• profundidade do limite inferior - importante para solos, sendo medido a partir da superfície
topográfica, em cm.

• cor - determinada por comparação com cartas (a mais difundida é a Munsell Soil Color Chart),
de modo a evitar distorções relacionadas com a percepção ou com a sensibilidade pessoal e
apontando se foi determinada em condições de terreno seco ou húmido.

• manchas de cor - se a cor não for homogénea, descrevem-se as variações através uma série
de parâmetros (vide FAO-ISRIC 1990, p. 41-43): cor das manchas, quantidade, tamanho,
contraste, limites, padrão de distribuição (doravante PD) e padrão de orientação (PO). 

• textura ou granulometria - conceito fundamental para todos os tipos de depósitos, relativo ao
tamanho das partículas que o compõem, utilizando-se classes dimensionais (frequente-
mente variáveis entre a sedimentologia e a pedologia, assim como de um país a outro),
como: argila; silte (ou limo); areia; franco (terreno formado por percentagens sensivelmente
iguais de argila, silte e areia); balastro; diamicton (sedimento heterogéneo com elementos de
tamanho variável e triagem muito escassa). As classes podem ser combinadas (ex. areia sil-
tosa) ou adjectivadas (finíssimo, fino, médio, grosseiro, muito grosseiro), no caso das areias
e do balastro. 

• pedras - descrevem-se aqui as características dos elementos com tamanho superior a 2 mm:
quantidade (FAO-ISRIC 1990, p. 46), tamanho (FAO-ISRIC 1990, p. 47), composição, rola-
mento (angular, sub-angular, sub-rolado, rolado, bem rolado — cf. Ricci Lucchi, 1980, vol. 1,
p. 162), forma (v. Ricci Lucchi, 1980, vol. 1, p. 154-sgg.), PD, PO, e, no caso de sedimentos for-
mados por areia ou balastro, a triagem granulométrica (baixa, média, alta), a compactação, etc.

• agregação - a maioria dos solos possui uma estrutura específica formada por agregados e
poros, sendo os agregados os elementos de massa em que se organiza o solo, dos quais se
aponta o tipo (granular, grumoso, em blocos angulares ou sub-angulares, prismático, lami-
nar, etc.), o grau de desenvolvimento, o tamanho, etc.

• porosidade - os poros, ou seja o conjunto de espaços vazios presentes no terreno, são a
segunda componente da estrutura. Codifica-se o tipo (ocos de empacotamento, canais, câma-
ras, ocos planares, etc.), a quantidade, o tamanho, etc. Outra categoria é constituída pelas fis-
suras, que dependem de processos específicos (ex. dissecação, processos vérticos ou gelo) e
que são anotadas à parte.

• resistência - este conceito exprime a resistência do terreno à ruptura, que pode variar depen-
dendo da sua condição seca ou húmida, da presença de determinados componentes ou de
cimentação. É assim usual anotar diferentes parâmetros: a resistência no estado seco (solto,
fraco, moderadamente duro, duro, muito duro); a resistência no estado húmido (solto, muito >
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friável, friável, resistente, muito resistente); a adesividade, ou seja a capacidade de adesão (não
adesivo, moderadamente ou muito); a plasticidade, ou seja a propriedade de ser manipulado
(não plástico, moderadamente ou muito); a eventual presença de cimentação (não cimentado,
fracamente, moderadamente ou intensamente).

• matéria orgânica - a matéria orgânica assume um papel extremamente importante nos depó-
sitos arqueológicos e representa frequentemente um dos mais significativos aportes antrópi-
cos; é assim importante anotar (Sanesi, 1977, p. 58-59) a quantidade, o tipo, a decomposição,
descrevendo, possivelmente, se a matéria orgânica está humificada e o tipo de húmus presente.

• raízes - a anotação da quantidade e do tamanho das raízes é apenas significativa em casos par-
ticulares, por exemplo quando se reconheça que podem ter jogado um papel na bioturbação
do sedimento arqueológico ou quando exprimem o grau de actividade de determinado solo
arqueológico (vide Sanesi, 1977, p. 103)

• pedoquímica - é possível, com meios relativamente simples, avaliar a reacção química de um
terreno no campo, medindo o pH com pHmetros portáteis e determinando assim se o ter-
reno tem reacção neutra, mais ou menos ácida ou alcalina, ou o conteúdo em carbonatos,
fazendo reagir uma pequena quantidade de terreno com ácido clorídrico com concentração
do 10% e avaliando o resultado da reacção. Estes parâmetros controlam a conservação de dife-
rentes classes de vestígios arqueológicos.

• pedocarácteres - são todos os elementos que se destacam da massa do terreno (Bullock et al.,
1985, p. 95) e que derivam da actuação de processos pedogenéticos específicos, sendo assim
elementos de diagnóstico para reconstituir a génese do depósito. Existem vários tipos (nódu-
los, cristais, concreções, cimentação, compactação, revestimentos, preenchimentos, slicken-
sides, figuras biológicas, clay bands, glosse, etc. — vide também Capítulo 3): dos quais é con-
veniente apontar o tipo, a composição, a quantidade, o tamanho, a forma, a cor, a estrutura
interna (sem confundi-las com as estruturas sedimentares)

• estruturas sedimentares - representam todas as formas de organização interna de um sedi-
mento, derivada dos processos de sedimentação e de diagénese, podendo ser extremamente
diferenciadas. Assim como os pedocarácteres são elementos de diagnóstico dos processos
pedogenéticos, as estruturas sedimentares são “assinaturas” típicas de determinados ambi-
entes sedimentares e agentes (Ricci Lucchi, 1992). Existem vários tipos: estruturas mecâni-
cas (laminações de diferente feitio, impressões, ripples, imbricação, gradação inversa ou nor-
mal, sulcos, canais), de deformação (fissuras de contracção ou de distensão, lobos de carga
(flute casts), filões sedimentares, dishes and pillars, slumping, etc.), biológicas; de todas deve-
se descrever a visibilidade, o PD e o PO, etc.

• materiais e estruturas antrópicas - é claramente difícil descrever de forma sintética a presença
de espólio arqueológico num corte, sendo estes os próprios objectos da pesquisa arqueoló-
gica. Do ponto de vista geoarqueológico será porém útil, para determinar a posição in situ ou
não do material e a presença de eventuais modificações pós-deposicionais, apontar parâme-
tros como o tipo de material, a quantidade, o PD e o PO, a alteração, a grau de integridade
ou o rolamento, etc.

• materiais faunísticos ou paleontológicos - materiais de origem vegetal - valem as mesmas con-
siderações expressas no ponto anterior (espólio arqueológico)

• limites - finalmente, devem ser descritos os limites da unidade para as unidades adjacentes
(no caso de um perfil de solo usualmente descreve-se o limite inferior de cada horizonte), em
termos de tipo (ou seja, espessura da faixa de transição entre uma unidade e outra, que pode
ser nítido, claro, gradual, difuso), delineamento (linear, ondulado, irregular, inclinado, etc.),
contraste e geometria.

5. Amostragem e observações finais. Finalmente, é preciso apontar a eventual recolha de
amostras, assim como o seu tipo, a estratégia e a razão da amostragem, a proveniência exacta
das amostras, etc. Já durante o trabalho de campo, uma vez concluída a descrição, é útil adiantar
algumas observações sobre a interpretação temporária das unidades observadas.
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Exemplo de descrição de semi-detalhe

O exemplo que se segue é extraído de Angelucci, 2002b (parcialmente modificado) e repre-
senta a descrição das unidades levantadas num corte do sítio pré-histórico de Vale da Porta 2
(cortesia de Miguel Almeida). A parte introdutiva (nome do afloramento, localização, geomor-
fologia, etc.) e uma parte da descrição estão omissas.

VdP2U1. É a unidade superficial, presente em toda a área explorada do sítio. As carac-
terísticas pedo-sedimentológicos e o conteúdo arqueológico (escasso a abundante) são vari-
áveis, dependendo da posição e da situação. Nos pontos onde a unidade apresenta maior
espessura, foi possível descrever três fácies:

VdP2U1a (superior). Terreno franco siltoso arenoso, de cor castanha (7.5YR4/4); agre-
gação granular fracamente desenvolvida com porosidade moderada; raízes abundantes e
matéria orgânica escassa; o limite inferior é claro linear.

VdP2U1b (intermédia). Terreno franco arenoso (a fracção arenosa é formada por areia
muito fina); cor castanha (7.4YR4/4); estrutura maciça; friável; limite inferior claro ondulado.

VdP2U1c (inferior). Areia fina e média com escassa fracção argilosa e com pedras escas-
sas, constituídas por nódulos de sílex e cascalho fino rolado (este último muito escasso); cor
amarela avermelhada (7.4YR6/6), com manchas castanhas avermelhadas (5YR5/4) de tama-
nho pequeno e médio; maciço; friável; limite inferior abrupto irregular.

VdP2U2. Terreno franco argiloso com pedras de quantidade variável (escassas a fre-
quentes), formadas por fragmentos heterométricos de sílex em média angulares (também
aparecem fragmentos sub-rolados e rolados em forma de seixos e nódulos), sem meteori-
zação (alguns nódulos têm pátina herdada) e com distribuição e orientação aleatórias (obser-
vam-se pedras com orientação vertical); cor castanha avermelhada (4YR4/4); agregação
muito fracamente desenvolvida em blocos angulares finos, com porosidade baixa; resis-
tente, húmido; raízes escassas; entre as pedocaracterísticas, nota-se a presença de concen-
trações de óxido ferro-manganesiano e de revestimentos de argila, contínuos e subtis, com
a mesma cor da matriz; há carvões, muito escassos, e artefactos líticos, ocasionais e local-
mente concentrados em agrupamentos; limite inferior claro irregular.

VdP2U3. Sequência complexa, principalmente arenosa, com variações na espessura e na
textura, divisível em três fácies:

VdP2U3a (superior). Terreno franco arenoso (areia muito fina) com pedras muito escas-
sas, formadas por cascalho rolado, nódulos de sílex e fragmentos de nódulos de sílex com ori-
entação aleatória; cor variável, predomina a castanha avermelhada (4YR4/4), com manchas
comuns de cor castanha amarelada clara (2.5Y6/4); maciço, com poros escassos (principal-
mente canais finos); resistente; raízes escassas; nas manchas descoloradas estão presentes
concentrações muito pequenas de óxido ferro-manganesiano; existem escassos fragmentos
de solo (pedorelicts) argiloso, castanho avermelhado (5YR4/4);

VdP2U3b (intermédia). Exibe caracteres iguais à unidade suprajacente, excepto pela cor,
principalmente castanha amarelada clara (2.5Y6/4), heterogénea pela presença de manchas
castanhas avermelhadas (4YR4/4); lateralmente pode conter uma stone-line descontínua de
cascalho rolado pequeno (até 3 cm).

VdP2U3c (inferior). Unidade descontínua com caracteres como a suprajacente, mas
muito resistente por compactação e com enriquecimento local de argila.

Nos pontos onde a unidade é mais espessa, as manchas de cor patenteiam um padrão de
distribuição espacial com as manchas 2.5Y6/4 em posição sub-vertical, adelgaçadas para
baixo e ramificadas, e as manchas descoloradas formando uma rede sub-horizontal. O limite
inferior é abrupto ondulado.

[omissis]
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obviamente, o desenho do corte no campo (Fig. 2-25-a). O procedimento para alcançar o resul-
tado final passou, sucessivamente, pela digitalização em formato raster (escalar) através de um
scanner e pela consecutiva vectorização. Esta última permite juntar diferentes tipos de infor-
mações que são as seguintes: identificação das unidades arqueológicas de escavação, dos mate-
riais arqueológicos patentes no corte e doutros elementos, como os fragmentos calcários
(Fig. 2-25-b); delimitação dos limites das unidades geoarqueológicas de campo, com indicação
da visibilidade do limite (Fig. 2-25-c); criação de tramas referentes à presença de estruturas sedi-
mentares e de características pedogenéticas ou diagenéticas (Fig. 2-25-d); atribuição de tramas
e preenchimentos às unidades geoarqueológicas de campo (Fig. 2-25-e); delimitação dos con-
juntos geoarqueológicos (vide infra) de modo a poder correlacionar com outros cortes da jazida
(Fig. 2-25-f). Desta forma, a versão reproduzida na publicação sintetiza uma série de informa-
ções de cariz diferente (Fig. 2-24). A digitalização permite uma rápida reprodução e manusea-
mento das representações gráficas, para além de consentir a georeferenciação dos cortes levan-
tados, existindo numerosos softwares comerciais para esta finalidade (no caso específico uti-
lizou-se Corel Draw™).

O processo de reconstituição da sucessão, no seu conjunto, centra-se no uso de uma enti-
dade especificamente criada, a par da unidade geoarqueológica de campo (GFU), que é o “con-
junto geoarqueológico” (GC, geoarchaeological complex). Os conjuntos geoarqueológicos, deno-
minados com acrónimos, são corpos físicos derivados do agrupamento das unidades geoar-
queológicas de campo e demarcados pelos seus limites, definindo-se como corpos físicos tri-
dimensionais incluídos entre limites ou descontinuidades marcantes (ex., uma stone-line ou
a superfície truncada de um solo). Podem corresponder às unidades aloestratigráficas utili-
zadas em Geologia do Quaternário (Salvador, 1994) ou aos sequa empregues pelos pedólogos.
Um conjunto geoarqueológico representa um grupo de estratos de sedimento ou horizontes
de solo que mostram características recorrentes ou regularmente variáveis, e utiliza-se para a
reconstituição das sucessões verticais e das variações laterais, assim como para distinguir entre
as fases de acumulação, de erosão e de estabilidade que se alternaram em determinado sítio.
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FIG. 2-25 – Procedimento de construção da reprodução do corte E da quadrícula F3 do Abrigo do Lagar Velho.
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Registos estratigráficos e dados paleoclimáticos

O emprego dos conjuntos geoarqueológicos (GC, vide texto principal) é particularmente útil
nos sítios onde a sucessão estratigráfica cobre intervalos de tempo prolongados, permitindo
relacionar os eventos documentados no depósito arqueológico com acontecimentos de carác-
ter ambiental ou climático.

Um exemplo desta aplicação é fornecido pelo Abrigo do Lagar Velho, onde a reconstitui-
ção da sucessão estratigráfica permitiu correlacionar os eventos documentados com o registo
paleoclimático disponível para o estado isotópico do oxigénio (OIS) 2 (vide Angelucci, 2002a,
2002c).

Durante uma parte do Plistocénico superior, o abrigo constituiu um lugar preferencial de
acumulação de sedimentos, graças à sua conformação e à sua situação geomorfológica. 
A sucessão pedo-sedimentar registou assim as modificações que afectaram a região nas fases
finais do OIS 3 e durante quase todo o OIS 2 — a parte que falta corresponde aos estratos des-
truídos antes da descoberta do sítio.

Na sequência de eventos durante
o preenchimento do abrigo, as pri-
meiras fases documentadas referem-
se à deposição de ambiente fluvial
com carácter rítmico e regular, ocor-
rida em redor de 30 ka BP, como
resultado da actividade sedimentar
da Ribeira da Caranguejeira, o curso
de água que percorre o vale. A partir
de sensivelmente 27 ka BP, o sistema
sedimentar mudou radicalmente e
levou ao truncamento erosivo dos
depósitos preexistentes, segundo um
processo que resulta indirectamente
do encaixe do vale e da reactivação
das dinâmicas de vertente. Este pro-
cesso está provavelmente ligado com a descida do nível do mar e a concomitante regressão da
linha de costa — processo aparentemente reflectido nos padrões geoquímicos detectados no pre-
enchimento da Gruta do Caldeirão (Cruz, 1990). A partir deste momento, a sedimentação no
abrigo tornou-se dominada pelos processos de vertente, que actuaram segundo pulsações suces-
sivas e, cuja actuação, sugere um ambiente circundante com coberto vegetal reduzido onde pre-
valece uma intensa erosão superficial. Esta mudança da dinâmica sedimentar está registada pelo
conjunto geoarqueológico tc, que data entre 27.0 e 25.0 ka BP (Fig. 2-26 e Quadro 2-4), num con-
texto de erosão ainda não muito intensa, e continua com a deposição do conjunto gs, em cujo topo
se encontrou a sepultura da criança. A presença da sepultura indica uma interrupção dos pro-
cessos de acumulação, embora demasiado breve para ter deixado qualquer evidência pedológica.
Os sobrejacentes sedimentos do conjunto ls constituem depósitos correlativos que documentam,
a partir de 24 ka BP, uma maciça ingressão de material proveniente da remoção de solos, numa
situação de instabilidade ambiental e rexistasia que perdurou durante a sedimentação dos con-
juntos ms e us. Ainda assim, observam-se curtos episódios de interrupção da sedimentação e esta-
bilização da superfície, o mais significativo dos quais é o documentado pelo perfil de solo que se
desenvolveu no conjunto ls por volta de 23 ka BP (Fig. 2-27 - vide também Caixa 2-10). Vários
outros hiatos sedimentares de curta duração estarão documentados pelas inúmeras stone-lines, que
correspondem frequentemente a superfícies de ocupação antrópica (Zilhão e Almeida, 2002).

As unidades inferiores do conjunto us, conservadas no testemunho pendurado, registam
uma modificação da dinâmica de vertente, com formação de canais erosivos orientados N-S que
cortam os sedimentos subjacentes, removendo e redepositando os mesmos depósitos antró-

FIG. 2-26 – Esquema simplificado do arranjo estratigráfico da
parte inferior do preenchimento do Abrigo do Lagar Velho,
projectado longitudinalmente à parede do abrigo.

>
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picos do abrigo. Esta transformação, registada pela descida das interfaces erosivas e pela for-
mação de canais de cut-and-fill, parece estar relacionado com a instalação de condições mais frias
e húmidas, que teve lugar no início do LGM (Último Máximo Glaciar), também identificado
através de medições de susceptibilidade magnética (MS) e de outros indicadores paleoclimáti-
cos na Gruta do Caldeirão (Cruz, 1990; Ellwood et al., 1998).

A parte superior da sucessão estratigráfica do Abrigo do Lagar Velho está mal conservada
e a única evidência disponível é a presença do solo no topo, que regista uma fase de estabili-
dade prolongada, de cronologia provavelmente holocénica.

No seu conjunto, a sucessão do abrigo documenta a transição para condições climatéricas e
ambientais gradualmente mais rigorosas, com características gerais de instabilidade / rexistasia,
durante o OIS 2. A comparação da sequência de eventos registados no abrigo com os dados proxy
disponíveis para o Atlântico Norte permite observar uma concordância entre registo estratigrá-
fico e assinaturas paleoclimáticas (Fig. 2-27). Em particular, as principais fases de erosão (bases
dos conjuntos geoarqueológicos tc e us - eventos números 1 e 9 na Fig. 2-27), encaixam crono-
logicamente com os eventos Heinrich números 2 e 3 respectivamente, enquanto que a pedogé-
nese registada no conjunto ls se ajusta com os interestadiais relativos aos eventos Dansgaard-Oes-
chger números 3 e 4 (vide Angelucci, 2002a, com a bibliografia anterior).

Destaca-se assim, no caso do Abrigo do Lagar Velho, a sensibilidade do registo estratigrá-
fico e o seu aparente faseamento com as modificações climatéricas, possível graças a factores
geomorfológicos (posição do sítio e ausência de processos fluviais activos, subsequente ao
embutimento da Ribeira da Caranguejeira) e sedimentológicos (características sedimentares
dos materiais que se acumularam no enchimento e elevada taxa de sedimentação).

QUADRO 2-4
descrição breve intervalos 2σ (anos BC)

erosão na base do conjunto tc 29 944 - 27 592
início da sedimentação do conjunto tc > 26 991 - 25 435
sepultura e interface superior do conjunto gs 26 636 - 25 386
fim da pedogénese no conjunto ls > 24 492 - 24 229
início da sedimentação do conjunto ms > 24 541 - 24 199
curta fase de pedogénese no conjunto ms 24 156 - 23 696
topo do conjunto ms 24 140 - 23 522
início da sedimentação do us > 23 052 - 22 362
estruturas de cut-and-fill no conjunto us < 22 054 - 21 453

FIG. 2-27 – Relação entre a sucessão
estratigráfica do Abrigo do Lagar
Velho e os dados proxy
paleoclimáticos. As colunas
representam, da esquerda para a
direita: os conjuntos
geoarqueológicos; as fases de
pedogénese; os intervalos
cronológicos adscritos aos eventos
datados em anos de calendário (vide
Quadro 2-4 para a identificação dos
eventos); parte da curva isotópica do
Oxigénio da sondagem GRIP (vide
Angelucci, 2002, com a bibliografia
anterior - HE: posição aproximada dos
eventos Heinrich; DO: posição
aproximada do eventos Dansgaard-
Oeschger)

QUADRO 2-4 – Abrigo do Lagar Velho.
Eventos datados no registo estratigráfico;
datações em anos de calendário
calculados através de CALPAL (2001),
em age correspondence (pormenores em
Angelucci, 2002a)
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A Área de Geoarqueologia do CIPA

No âmbito do “projecto CIPA”, coordenado por José Mateus, foi aberto, em Março de
2001, um sector dedicado à Geoarqueologia, com vista a disponibilizar à comunidade cien-
tífica portuguesa a utilização dos instrumentos das Ciências da Terra no quadro da inves-
tigação arqueológica, numa perspectiva integrada e multidisciplinar.

A Área de Geoarqueologia foi criada mediante a obtenção de serviços do autor deste
artigo, até ao momento a única pessoa a integrar o grupo geoarqueológico do IPA. Mais
recentemente, iniciou-se uma colaboração a curto prazo, no âmbito de um projecto espe-
cífico, com Vera Aldeias (vide Caixa 2-16).

De facto, a actual Área de Geoarqueologia herda o núcleo desenvolvido no Laborató-
rio de Paleoecologia do Museu Nacional de Arqueologia por José Mateus, Fernando Real e
outros investigadores portugueses (vide Caixa 2-2 deste capítulo e Mateus, neste volume),
integrando e harmonizando as estruturas disponíveis.

Desde a sua criação, a Área de Geoarqueologia tem desenvolvido projectos internos
e externos, efectuando principalmente, até agora, trabalhos de campo e publicando alguns
resultados. Pese os actuais limites de recursos humanos, a Área de Geoarqueologia pre-
tende estar aberta a toda a comunidade científica e a sua estrutura consente encontrar a
forma adequada para organizar projectos, colaborações ou protocolos. Ao mesmo tempo,
está em curso a instalação de laboratórios de análise, a preparação de protocolos e o desen-
volvimento de actividades de divulgação e de formação, que vamos sintetizar nas próximas
páginas.

Actualmente, a Área de Geoarqueologia está a desenvolver projectos em diversos
campos. A participação nestes projectos pressupõe, normalmente, após a formulação e a
pesquisa bibliográfica, a realização de trabalhos de campo de duração entre poucos dias até
vários meses, a recolha de amostras, a eventual realização de análises de sedimentos e solos
ou a observação de lâminas finas no microscópio (vide Capítulo 3), assim como a compi-
lação de cartografia temática e a redacção de relatórios técnico-científicos e artigos. Desta
forma, realizaram-se cerca de 6 meses de trabalho de campo em 2001 e 5 meses em 2002
e recolheu-se uma centena de amostras. A listagem dos projectos encontra-se no Quadro 2-5
e na Fig. 2-28.

No que toca à divulgação e à publicação de resultados, a Área de Geoarqueologia tem
como prioridade a tarefa de difundir o conhecimento arqueológico e geoarqueológico atra-
vés da participação em congressos nacionais e internacionais, da realização de palestras e
conferências e da publicação dos resultados.

As actividades deste sector foram, até agora, apresentadas no International Working
Meeting on Micropedology (Gent, Bélgica, Julho de 2001 — Angelucci, 2003c), no 1o Semi-
nário dos Geomorfólogos Portugueses (Lisboa, Março de 2002 — Angelucci, 2002a) e na
1a Reunión Nacional de Geoarqueología (Almazán, Espanha, Setembro de 2002 — Ange-
lucci, no prelo; Angelucci et al., no prelo). Efectuaram-se também conferências públicas e
palestras no IPA, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e na Faculdade de Letras
da Universidade do Porto.

As actividades didácticas incluíram a realização, no âmbito do Curso Livre de Pós-Gra-
duação “Avecasta 2001”, do Módulo didáctico de “Geoarqueologia”, além da realização de
excursões científicas e didácticas no Abrigo do Lagar Velho, nas Grutas de Almonda e na
Sierra de Atapuerca (Espanha).

No que diz respeito à publicação de resultados científicos, durante os primeiros dois
anos de vida da Área foram entregues para a publicação 7 artigos (2 em revistas interna-
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cionais, 3 em outras revistas científicas, 1 capítulo de livro e 1 artigo de divulgação), 3 comu-
nicações para actas de congressos ou conferências e uma dezena de relatórios, 4 deles inte-
gradas na série “Trabalhos do CIPA”.

Entre os projectos de divulgação que ainda não foram alvo de publicação integral, há
a criação de protocolos para a recolha e a elaboração da informação geoarqueológica, como
os relativos à descrição de sedimentos e solos arqueológicos, à amostragem para análises
pedo-sedimentológicas de rotina e micromorfológicas.

Finalmente, uma das prioridades da Área de Geoarqueologia é a criação de infra-
estruturas. À data actual, só parte das instalações para os futuros laboratórios está operacio-
nal, enquanto outras estão em realização e com uma parte do equipamento já disponível.

Entre as infra-estruturas contam-se:
• um sector de “trabalhos de campo” apetrechado com as ferramentas para o reco-

nhecimento geomorfológico, a recolha de dados estratigráficos no campo e a recolha
de amostras;

• um laboratório micromorfológico para a observação e o estudo de lâminas finas, a
captação e o tratamento de imagem do microscópio, equipado com microscópio
petrográfico, lupa binocular, máquina fotográfica digital e computador.

• um laboratório de análise físico-química de sedimentos e solos, para a execução de
análises de rotina (granulometria, calcimetria, determinação da acidez do solo, deter-
minação do teor de matéria orgânica)

Está em projecto a criação, no futuro, de uma litoteca arqueológica (colecção de refe-
rência de matérias primas líticas), de uma fototeca geoarqueológica (colecção de imagens
de sítios, territórios, sedimentos e solos arqueológicos) e de uma colecção de referência de
lâminas finas de sedimentos, solos e materiais arqueológicos.
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QUADRO 2-5

nome do projecto tipo parceiros objecto referências

CG ES MM

Estudo geoarqueológico do Abrigo do
Lagar Velho e do Vale do Lapedo (Leiria)

Estudo geoarqueológico de algumas
grutas do Sistema Cársico de Almonda
(Torres Novas)

Processos de formação dos sítios
pré-históricos de Castanheiro do Vento,
Castelo Velho e Prazo (V. N. Foz Côa)

Estratigrafia do sítio medieval de Penedo
dos Mouros (Gouveia) e geomorfologia
do território envolvente

Análise geomorfológica do território dos
sítios pré-históricos da Serra de Portel

Análise estratigráfico da necrópole
de Monte de Têra (Pavia)

Estudo estratigráfico e geomorfológico
da anta de Monte do Lucas 6 (Alandroal)

Estratigrafia e processos de formação
do registo relacionado com a anta de
Vale de Rodrigo 3

Estratigrafia e contexto geomorfológico
do sítio pré-histórico do Penedo
do Lexim (Mafra)

Processos de formação do sito paleolítico
de Casal de Azemel - Batalha

IPA

IPA

PNTA

PNTA

PNTA

PNTA

PNTA

PNTA

PNTA

PNTA

F. Almeida, J. Zilhão

F. Almeida, J.P. Cunha-Ribeiro,
J. Zilhão, J. Correia

S. Oliveira Jorge, V. Oliveira
Jorge, S. Monteiro-Rodrigues

C. Tente, A. Martins

A.S. Antunes

L. Rocha

L. Rocha

Ph. Kalb, M. Höck

A.C. Sousa

J.P. Cunha-Ribeiro

sim

prog

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

prog

sim

sim

prog

sim

Angelucci, 2002; 2002a;
Angelucci et al., no prelo

em curso

em curso, artigo em
preparação

em curso

em curso

em curso

em curso

em curso

em curso

em curso, próxima
apresentação em
congresso internacional

FIG. 2-28 – Localização dos sítios em
estudo pela Área de Geoarqueologia
do IPA

PROJECTOS
da Área de Geoarqueologia do IPA

PNTA:

• Prazo (Freixo de Numão) (Neolítico - Bronze),

Sérgio Monteiro Rodrigues, Universidade do

Porto - 1 no mapa de localização (cortesia

Armando Lucena).

• Castelo Velho e Castanheiro do Vento, (Neolí-

tico - Bronze) Susana Oliveira Jorge e Vítor Oli-

veira Jorge, Universidade do Porto - 2.

• Anta 6 de Monte de Lucas (Neolítico - Calcolí-

tico), Leonor Rocha, IPA - 3.

• Penedo de Lexim (Calcolítico - Bronze), Ana

Catarina Sousa, C.M. Mafra - 6.

• Vale de Rodrigo 3 (Neolítico - Bronze), Philine

Kalb, Instituto Alemão, e Martin Höck, Univer-

sidade de Covilhã - 7.

• Penedo dos Mouros (Medieval), Catarina Tente,

IPA - 10.

• Monte de Têra (Idade do Ferro), Leonor Rocha,

IPA - 11.

• Casal de Azemel - Batalha (Paleolítico), João

Pedro Cunha-Ribeiro, Universidade de Lis-

boa - 12.

• Serra de Portel (Pré-História), Ana Sofia Antu-

nes, C.M. Portel, e Susana Correia (Ippar) - 18.

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS:

• Castelo da Lousa (época romana), EDIA e

Arkhaios - 8.

• Jogo da Pela - EPUL Martim Moniz, Lisboa, C.M.

Lisboa - 9.

• Barca do Xerez de Baixo (Epipaleolítico), EDIA e

STEA - 13.

• Belas Clube de Campo (Neolítico), Emérita - 15.

• Vale da Porta (Pré-História), Dryas Arqueolo-

gia - 16.

• Vale do Ança (Pré-História), Era Arqueologia - 17.

• Praça Lima e Brito, Arraiolos (Islâmico e Medie-

val), Arkhaios - 19.

PROJECTOS INTERNOS:

• Sistema Cársico da Nascente do Almonda (Pré-

-História) - 4.

• Gruta do Caldeirão (Paleolítico - Neolítico) - 5.

• Abrigo do Lagar Velho - Vale do Lapedo (Paleolí-

tico superior) - 14.

PROJECTOS INTERNACIONAIS:

• Atapuerca - el Mirador (Pré-História), Atapuerca

Research Team.

• Prehistòria i medi ambient de les conques dels

rius Francolí e Gaià (Pré-História), Universitat

Rovira i Virgili, Tarragona (Espanha)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Conclusão (do Capítulo) ou Início (da Geoarqueologia Portuguesa)?

Este contributo pretendia definir a Geoarqueologia, ilustrar brevemente algumas das
suas metodologias, exemplificar casos de estudo e frisar a contribuição da Geoarqueologia
no âmbito da Arqueologia. Como já se disse, o carácter da publicação e a “mocidade” de Área
de Geoarqueologia do IPA impedem a elaboração de uma publicação mais complexa e que
possa abranger as diversas aplicações geoarqueológicas.

Fazendo um primeiro balanço sumário das actividades desenvolvidas durante estes
dois anos, é evidente que a Área de Geoarqueologia preencheu um sector de estudos até
agora pouco desenvolvido no âmbito da Arqueologia portuguesa, como se nota pela quan-
tidade de projectos solicitados, que foi muito além das previsões iniciais. De outro lado, os
recursos humanos e a disponibilidade de tempo dos geoarqueólogos do IPA para com a
comunidade arqueológica portuguesa são, de momento, abundantemente aquém das neces-
sidades, pelo que parece oportuno reforçar a própria Área (que cobre parte das suas verbas
através de prestações de serviços) e continuar o processo de divulgação e de formação de
uma nova geração de geoarqueólogos portugueses.
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QUADRO 2-5 – Lista dos projectos realizados ou em curso pela Área de Geoarqueologia (não inclui os projectos não formalizados ou em
definição). LEGENDA: tipo de projecto: IPA - projectos coordenados de forma total ou parcial pelo IPA; PNTA - projectos no âmbito do
Concurso PNTA / Arqueologia Ambiental (4o Concurso CIPA, ano 2002); PS - prestações de serviços (anotações: 1. no âmbito do
projecto da minimização de impactes arqueológicos da barragem do Alqueva; 2. no âmbito do projecto da minimização de impactes
arqueológicos da Auto-estrada A14; 3. outros); INT - projectos internacionais; objecto: CG - reconstituição do contexto geomorfológico 
e da evolução do território; ES - análise estratigráfica, de sedimentos e solos; MM - estudo dos processos de formação e observação
micromorfológica (sim: em curso ou já terminada; prog: programada).

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Geoarqueologia do sítio epipaleolítico
de Barca de Xerez (Reguengos)

Estudo geoarqueológico dos sítios
paleolíticos de Vale da Porta
(Cantanhede)

Estudo geoarqueológico do Castelo
da Lousa (Mourão)

Geoarqueologia dos sítios pré-históricos
do Vale do Ançã (Cantanhede)

Estudo estratigráfico do sítio neolítico
de Belas Clube de Campo (Sintra)

Estudo geoarqueológico do sítio de Jogo
da Pela - EPUL Martim Moniz),

Observações geoarqueológicas sobre
as estruturas em fossa da Praça Limo
e Brito. Arraiolos

Escavação e estudo estratigráfico do sítio
Atapuerca - Cueva del Mirador (Burgos,
Espanha)

Projecto de investigação interdisciplinar
"Prehistòria i medi ambient de les
conques dels rius Francolí e Gaià"

PS (1)

PS (2)

PS (1)

PS (2)

PS (3)

PS (3)

PS (3)

INT

INT

EDIA (STEA)

Dryas Arqueologia

EDIA (ARKHAIOS)

Era Arqueologia

Emerita

Câmara Municipal de Lisboa

ARKHAIOS

Atapuerca Research Team

Universidade Rovira i Virgili
(Tarragona, Espanha)

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

prog

sim

em curso

Angelucci, 2002b

Angelucci, 2003

relatório final em
elaboração

Angelucci, 2003a

em curso

Angelucci e Aldeias,
2003

Vergès et al., 2002

Vergès et al., 1999;
Angelucci, no prelo;
Angelucci, 2003c

(Cont.)

nome do projecto tipo parceiros objecto referências

CG ES MM
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capítulo 3 | Introdução à micromorfologia
dos sedimentos e dos solos arqueológicos

❚ DIEGO E. ANGELUCCI ❚
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RESUMO Este capítulo pretende apresentar a
aplicação da Micromorfologia à investigação
arqueológica.
Esta técnica, derivada da Pedologia, consta da
análise de preparações microscópicas - as lâminas
delgadas - obtidas a partir de amostras de
sedimentos não consolidados ou solos. O estudo
micromorfológico de um depósito arqueológico
permite observar a origem dos seus componentes,
a sua organização estrutural e todas as
características de diagnóstico provenientes da
actuação de processos sedimentares, diagenéticos
ou pedogenéticos - naturais ou antrópicos, no seu
contexto original. É possível assim deduzir
informações úteis sobre os processos de formação
do depósito, como ilustrado pelos casos de estudo
apresentados no capítulo.

ABSTRACT The aim of this chapter is to show how
Micromorphology can be applied to archaeological
research.
This technique is derived from Soil Science and
consists of the microscopic analysis of thin sections
obtained from loose sediment or soil samples. The
micromorphological study of archaeological
deposits allows us to observe the nature of its
components, its structural organisation, and all
those features indicating the action of sedimentary,
diagenetic or pedogenetic processes - both natural
and human - in their original context. Thus it is
possible to deduce useful information on the
formation processes of the deposit, as shown by
some case studies presented in this chapter.

Introdução

A Arqueologia tem adquirido, nos últimos decénios, um corpus teórico e metodológico
diversificado, com vista a encontrar soluções perante a crescente complexidade das questões
postas pela investigação arqueológica actual.

Quem trabalha em Arqueologia é, ou deveria ser, um profissional especializado, que fre-
quentemente opera com o apoio de disciplinas científicas ou ferramentas metodológicas que
representam quer especializações próprias da Arqueologia, quer apetrechos cognitivos mutua-
dos de âmbitos externos ou marginais à Arqueologia. Muitas das anteriormente definidas
“ciências auxiliares” ou “ciências subsidiárias” estão a adquirir autonomia, graças à formali-
zação de fundamentos teóricos e metodológicos próprios, e constituem por vezes profissões
autónomas no âmbito do universo arqueológico.

Este volume ilustra alguns destes casos, entre os quais se inclui a Geoarqueologia. Na evo-
lução desta ainda jovem ciência, têm aparecido, ao lado das técnicas mais tradicionais (Estra-
tigrafia, Sedimentologia, etc. - vide Capítulo 2), métodos mais pormenorizados e específicos,
amiúde determinantes para a resolução de questões gerais e pontuais.

O leque é muito amplo e inclui a técnica da micromorfologia, cujos objectivos e poten-
cialidades serão expostas resumidamente nesta contribuição, a que se juntam algumas orien-
tações práticas para a recolha das amostras micromorfológicas, finalizando com referência a
alguns exemplos de aplicação desta metodologia em sítios arqueológicos.



A micromorfologia (ou micropedologia) ocupa-se do estudo de sedimentos em geral não
consolidados e de solos através de técnicas microscópicas, a saber: “Micromorphology is the
branch of soil science that is concerned with the description, interpretation and, to an increasing
extent, the measurement of components, features and fabrics in soils at a microscopic level, i.e.
beyond that which can readily be seen with the naked eye. It is fundamental to an understanding of
the processes involved in soil formation whether they be produced by the normal forces of nature or
artificially induced by the effect of man.” (Bullock et al., 1985, p. 9)

É uma metodologia derivada da Pedologia, que se desenvolveu a partir dos anos ‘70 do
século passado, com excepção de alguns estudos pioneiros. A sua utilização na Geologia do
Quaternário e na Geoarqueologia é ainda mais recente, enquanto que o uso do microscópio
óptico (a ferramenta mais vulgar na micromorfologia) tem sido rotina desde há vários decé-
nios em outros campos das Ciências da Terra, como na Mineralogia, na Petrografia ou na
Petrologia do Sedimentar.

A potencialidade da aproximação microscópica, claramente adicional e não substitutiva
dos métodos de terreno e de laboratório, reside na possibilidade de observar amostras íntegras
de sedimentos e de solo com ampliações até 500x no microscópio óptico, valor que pode ser
muito mais elevado quando se recorre a técnicas de microscopia electrónica. É assim possí-
vel averiguar a origem dos materiais que constituem o depósito - sejam eles orgânicos ou mine-
rais - a sua organização espacial, a estrutura do solo, a eventual presença de características deri-
vadas da actuação de determinados processos no passado ou na actualidade. Tudo isto possi-
bilita a recolha de informações sobre o ambiente e as condições de formação do depósito
arqueológico, sobre os agentes e os mecanismos responsáveis pela sua génese e sobre os pro-
cessos de modificação (quer naturais quer antrópicos).

O procedimento clássico da investigação micromorfológica consiste na observação de
uma preparação de microscópio — a lâmina delgada (ou lâmina fina) — ao microscópio
óptico. É um processo relativamente simples, influenciado porém por alguns factores cons-
trangedores que são, em particular, o custo elevado e o longo tempo de preparação das lâmi-
nas e de descrição no microscópio.

A lâmina delgada micromorfológica é obtida através da impregnação por resinas e do sub-
sequente corte a partir de uma amostra de sedimento íntegro (ou seja, não perturbado nem modi-
ficado de qualquer forma). A impregnação visa, obviamente, a consolidação do sedimento solto,
permitindo assim o seu corte até a uma espessura infra-milimétrica. De facto, as lâminas possuem
usualmente uma espessura entre 25 e 30 µm, podendo, para preparações especiais, ser mais finas
ou mais espessas. A fatia de terreno consolidado é em seguida colada sobre uma lâmina de vidro
e, geralmente, coberta por uma lamela mais fina, também de vidro. O tamanho da lâmina delgada
assim preparada é de comprimento variável, geralmente entre 6 e 15 cm (Fig. 3-5).

A observação micromorfológica tem um alcance notável na Arqueologia, pois permite a
observação de sedimento arqueológico no estado íntegro, ou seja, sem que haja destruição ou alte-
ração das relações espaciais entre os componentes (por exemplo, os artefactos) e o contexto sedi-
mentar e pedogenético, característica esta que é única no âmbito das ciências arqueológicas.

Outro aspecto relevante está na universalidade da técnica, que pode ser aplicada, aten-
dendo as particularidades caso a caso, a qualquer sítio ou depósito arqueológico, indepen-
dentemente da sua localização geográfica, do contexto ambiental passado e presente, da sua
idade ou da sua função.

É importante realçar que a observação micromorfológica constitui a fase final do percurso
de investigação geoarqueológica, pois este tipo de análise tem que ser necessariamente precedida
por uma atenta avaliação da organização do sítio, pela reconstituição das dinâmicas geomorfo-
lógicas e do contexto ambiental do território envolvente e pela descrição da evidência de campo.
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Todos estes pontos são fundamentais para que a aproximação micromorfológica não seja mera-
mente um artifício tecnicista desligado do registo arqueológico que está a ser examinado.

Do ponto de vista prático, para realizar um estudo micromorfológico é necessário, além
da disponibilidade de um especialista neste domínio, a disponibilidade de um laboratório de
corte de lâminas delgadas micromorfológicas. Mais complicada é a instalação ex novo de tal
tipo de laboratório, pelos problemas relativos ao funcionamento de rotina, ao manuseamento
de substâncias tóxicas e ao custo elevado das lâminas. Na Europa existem vários laboratórios
que preparam lâminas delgadas micromorfológicas, em regime de prestação de serviços, com
preços e qualidades diversificadas.

O que é preciso possuir, para uma iniciação à micromorfologia, é um microscópio óptico
petrográfico e um sistema para a captação de imagens e o seu armazenamento.

Recolher Amostras para a Micromorfologia 

Propriedades da Amostra Micromorfológica

O primeiro passo para obter lâminas finas a partir de um depósito arqueológico é reco-
lher amostras com características apropriadas. A amostragem tem que ser particularmente cui-
dadosa tanto na estratégia da selecção do perfil a amostrar como na recolha da amostra, de
forma a garantir que o material recolhido seja representativo, significativo, e analisável. 
É importante respeitar algumas condições básicas, às quais estão dedicadas as próximas pági-
nas, lembrando, contudo, que é usual ser a mesma pessoa que recolhe as amostras e as inves-
tiga. Não incluímos indicações sobre a estratégia de amostragem, que depende de questões
arqueológicas e de parâmetros económicos.

Uma amostra micromorfológica tem que ser
(Fig. 3-4):

• íntegra, de maneira a conservar, sem modifi-
cações ou deformações, a estrutura do terreno,
a sua organização, as relações originais entre os
componentes, etc.;

• localizada univocamente no espaço;
• relacionada de forma inequívoca com a estrati-

ficação ou com as estruturas do sítio;
• orientada para cima e, possivelmente, com

indicação do N;
• de tamanho apropriado: bastante grande para

optimizar a área útil de observação ao micros-
cópio, sendo que as lâminas delgadas arqueo-
lógicas são maiores que as petrográficas (em
micromorfologia, size matters!), mas, ao outro
lado, bastante reduzida para não gastar muita
resina durante a impregnação (ex. 10 cm x
6 cm x 6 cm);

• de forma regular, possivelmente em forma de
paralelepípedo, para ajudar ao processo de
armazenamento e impregnação;

• sem tratamento químico de qualquer tipo.
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FIG. 3-1 – Recolha de amostras micromorfológicas,
fases preliminares. As partes de depósito
arqueológico a amostrar foram isoladas do
sedimento circundante para a subsequente
aplicação das ligaduras de gesso. La Cativera
(Tarragona, Espanha), corte X1.



O número total das amostras não deve ser excessivo, pois a preparação de lâminas é cara
e a observação no microscópio muito demorada, pelo que é aconselhável evitar amostragens
desnecessárias. Muitas vezes, os objectivos podem ser alcançados com uma cuidadosa des-
crição de campo ou considerando outras fontes de informação alternativa.

Extracção da Amostra

Após a selecção do perfil ou superfície a amostrar, o procedimento consiste simplesmente
na extracção de um “tijolo” de sedimento íntegro a partir de uma superfície de escavação ou
de um corte, podendo-se usar três métodos em alternativa.

Utilização das “Kubiena tins”. As “latas de Kubiena” são pequenas caixas de metal (nor-
malmente aço) com paredes delgadas e dois lados abertos que podem ser fechados com tam-
pas de plástico ou de metal. Estas caixas podem ser cravadas no terreno por pressão, tomando
a atenção de limpar o material circundante (com uma faca ou um colherim) durante a inser-
ção. Uma vez que a caixa esteja completamente fincada no terreno, insere-se um objecto
(faca ou colherim) por detrás dela de modo a extrai-la da superfície em amostragem (Courty
et al., 1989, p. 43 e Fig. 3-10). Após a remoção, a caixa é revestida a papel e empacotada, e os
lados vazios são tapados com tampas e etiquetados. O uso destas latas garante a integridade
e estandardização das amostras e o seu transporte, mas é praticamente impossível em depó-
sitos com muitas pedras, como são frequentemente os sedimentos de grutas e abrigos ou os
depósitos de vertente.

Utilização de gesso. Um método alternativo para sedimentos cascalhentos é o emprego de
ligaduras de gesso ou de gazes impregnadas com gesso, que podem ser adquiridas em qual-
quer farmácia. A porção de sedimento a amostrar é cuidadosamente isolada do terreno cir-
cundante (Fig. 3-1) e, uma vez livre, é revestida com as ligaduras húmidas (Fig. 3-2). A opera-
ção necessita de alguma habilidade, pois as ligaduras têm que estar no ponto exacto de humi-
dade e embebimento com a calda de gesso (suficientemente embebidas para ser moldáveis,
mas não tão molhadas para que possam secar rapidamente) e bem embrulhadas à volta da
amostra sem a danificar. Depois da secagem do gesso, a amostra pode ser retirada dando um
ligeiro golpe lateral (Fig. 3-3). Esta técnica pode-se empregar em todo tipo de material, com a
excepção de sedimentos molhados ou materiais muito soltos.
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FIG. 3-2 – Recolha de amostras micromorfológicas. Revestimento
do sedimento com ligaduras de gesso, após ter sido isolado 
do depósito envolvente, por Cristina Gameiro. Barca do Xerez
de Baixo (Reguengos de Monsaraz), Área 1, corte E, amostra
BX01. 

FIG. 3-3 – Amostras revestidas com ligaduras de gesso após a
sua extracção e antes de revestir o lado interno. Abrigo do
Lagar Velho (Leiria), amostras LV10, LV11 e LV12 (da
esquerda para a direita; a lâmina delgada derivada da
amostra LV12 está na Fig. 3.5).



Extracção simples. Em sedimentos resistentes (ex. ricos em argila, consolidados ou cimen-
tados), as amostras podem ser extraídas simplesmente escavando à volta da porção de terreno
a retirar e, uma vez completamente isoladas, removendo-as da superfície (Fig. 3-1 e Fig. 3-4a).
A técnica precisa de alguma experiência e cuidado para evitar a ruptura da amostra. Após a
extracção, a amostra é embrulhada em papel (Fig. 3-4b), nunca em folhas de alumínio ou plás-
tico, que, sendo impermeáveis, mantêm a humidade do terreno e podem provocar a ruptura
da amostra durante o transporte.

Identificação da Amostra, Registo e Tratamento Sucessivo

Cada amostra micromorfológica tem que ser etiquetada, obviamente, de forma clara e
resistente no tempo, com as seguintes indicações (Fig. 3-4b):

• nome e número, em dois ou mais lados;
• seta marcando o alto nos lados e as indicações de polaridade (alto, baixo) respectiva-

mente nos lados superiores e inferiores;
• possivelmente, uma referência de orientação, por exemplo o Norte (indicando se se trata

do N geográfico ou do N convencional da escavação);
• o traço da superfície onde se cortará a lâmina.

Cada amostra deverá ser numerada e registada na documentação do sítio, adicionando-
-se todas as observações úteis (ex. humidade, presença de bioturbação recente, posição estra-
tigráfica). Nos sítios onde se coordenam os achados, as amostras micromorfológicas podem
ser incluídas nas listas de materiais. Considerada a fragilidade das amostras e o tipo de pre-
paração que daí se obtém (uma lâmina delgada bem manufacturada pode durar dezenas de
anos e ser estudadas por várias pessoas), é importante que a numeração das amostras não
tenha sobreposições com outros materiais ou amostras do mesmo sítio ou de outro.

No IPA, as amostras micromorfológicas são marcadas com a sigla do sítio e o número
de ordem da amostra (ex. XY22) ou associando a sigla do sítio, o ano de recolha e o número
de ordem da amostra (ex. XY9503). Cada amostra está registada numa base de dados que
contém todas as informações úteis
(sítio, unidade amostrada, posição,
tamanho da amostra, número e orien-
tação das lâminas delgadas a cortar,
observações).

Cada vez que se fala no tema de
amostragem e amostras, é também
preciso lembrar umas “dicas” óbvias,
mas importantes e muitas vezes esque-
cidas. Primeiramente, o registo das
amostras tem que ser compreensível,
claro, exaustivo e unívoco, sendo que
podem ficar armazenadas durante
anos e preparadas por uma pessoa dife-
rente de quem as recolheu. Desenhar
esquemas e completá-los com fotos,
imagens polaroid, digitais ou de vídeo
durante a amostragem é sempre útil,
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FIG. 3-4 – Amostras micromorfológicas: (a, à esquerda) amostra após
extracção simples, antes de ser empacotada. Jogo da Pela - EPUL
Martim Moniz (Lisboa), amostra EMM06; (b, à direita) A mão de
Vera Aldeias segura uma amostra após extracção simples e
empacotamento, antes do transporte para o armazém. Notem-se as
indicações que identificam a amostra CdL5 (Castelo da Lousa,
Mourão).



tendo em conta que após a extracção da amostra a relação contextual com o sedimento já
não existe e que a continuação dos trabalhos irá provavelmente destruir o corte ou a super-
fície donde foi retirada a amostra.

As características próprias das amostras micromorfológicas implicam cuidados extras no
seu manuseamento e transporte, com vista a salvaguardar a sua integridade. É sempre con-
veniente, antes de manusear as amostras, secá-las ao ar para que percam a humidade natural
e não se verifiquem colapsos ou se formem fendas. A secagem tem que ser gradual e nunca
com exposição da amostra ao sol directo. O transporte para o laboratório ou para o armazém
deve evitar qualquer ruptura acidental, colocando por exemplo as amostras numa caixa forrada
com papel ou outro material macio entre elas e no contacto com as paredes do contentor usado
para o transporte.

O processo de secagem pode ser continuado em laboratório com técnicas diferentes: em
estufa, à temperatura de 40oC (a amostra é definitivamente seca quando o seu peso não muda
com o tempo), ou, alternativamente, com acetona líquida ou gasosa.

A impregnação da amostra é usualmente realizada com resinas (por exemplo, resina de
poliéster associada a estireno monómero), em condições de vácuo. Após a impregnação, corta-
-se uma “fatia” do bloco que é em seguida colocada sobre uma lâmina de vidro e gradualmente
rebaixada por abrasão até atingir a espessura desejada, obtendo assim a preparação apro-
priada à microscopia óptica de transmissão (Fig. 3-5).
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FIG. 3-5 – Lâminas delgadas de médio (à esquerda) e pequeno tamanho (à direita). Abrigo do Lagar Velho (Leiria), lâminas
LV12 e LV14.



A Descrição das Lâminas Finas Micromorfológicas: algumas Anotações

As normas de descrição das lâminas finas micromorfológicas estão instituídas interna-
cionalmente, permitindo assim um confronto contínuo dos dados recolhidos pelos investi-
gadores. A nível interpretativo existem ainda alguns problemas, especialmente no campo
arqueológico, que estão a ser resolvidos graças à criação de colecções de referência de lâminas
finas. Neste sentido, existe um projecto da União Europeia, já iniciado no último decénio do
século passado, que visa promover o intercâmbio de informações entre micromorfólogos
através da organização de cursos e de mesas redondas, estas últimas com periodicidade anual.

A primeira norma de descrição de lâminas delgadas micromorfológicas apareceu há
uma trintena de anos (Brewer, 1976). No decénio sucessivo, um amplo painel internacional
de micromorfólogos reuniu-se para normalizar uma codificação internacional, que foi editada
no Handbook for Soil Thin Section Description (Bullock et al., 1985 — actualmente está em ela-
boração a segunda edição). Esta norma não é aceite por todos os investigadores, já que há uma
codificação alternativa (FitzPatrick, 1985, 1993), existindo porém a possibilidade de transcre-
verem parcialmente as descrições entre as duas normas. No caso específico da micromorfo-
logia aplicada à Arqueologia, as primeiras tentativas de normalização foram publicadas por
M.-A. Courty, P. Goldberg e R. Macphail (1989).

A edição de normas de descrição correspondeu a um enorme esforço semântico para a
criação de uma nova terminologia (vide Jongerius e Rutherford, 1979) que permitisse dife-
renciar a descrição micromorfológica de outras normas descritivas, como as relativas ao reco-
nhecimento pedológico de campo ou à descrição de lâminas petrográficas. Foram também edi-
tadas traduções multilíngues (Stoops, 1986; Malucelli e Gardi, 1999), que são aqui utilizadas
para a terminologia portuguesa.

A observação micromorfológica é usualmente realizada em microscópio petrográfico
(Fig. 3-6) e baseia-se nas leis da microscopia óptica. A estandardização da espessura das lâmi-
nas permite a aplicação das leis da óptica mineralógica, diferenciando-se assim os materiais
analisados segundo as características ópticas e morfológicas. Devido à própria frequência da
emissão luminosa, o microscópio óptico permite apenas observar as partículas de tamanho
acima de 2 µm (1 µm — mícron — equivale a um milésimo de milímetro e é a unidade nor-
malmente utilizada na microscopia óptica). Este valor corresponde ao limite inferior da classe
granulométrica do silte, daí que se deduz que as partículas individuais que compõem as argi-
las não são visíveis no microscópio óptico. Existem, porém, técnicas ultramicroscópicas (como
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FIG. 3-6 – (a, à esquerda) O microscópio petrográfico actualmente em uso no IPA: modelo Jenapol do produtor Carl Zeiss.
(b, à direita) Pormenor do revólver (as objectivas visíveis são as: 3.2x, 10x, 20x e 50x) e do estativo rotativo do microscópio.



o SEM, eventualmente associado à microsonda electrónica) ou química (ex., espectrometria)
que permitem estudar as características da fracção mais fina.

De seguida, ilustram-se alguns dos conceitos básicos da norma descritiva do Handbook
for Soil Thin Section Description (Bullock et al., 1985).

Qualquer material de sedimento ou solo observado ao microscópio compõe-se de um
fundo matricial (groundmass - Fig. 3-7a) que exprime as características principais da massa
constituinte do terreno considerada no seu conjunto, no que diz respeito à textura, à homo-
geneidade, à cor, à limpidez ou à relação entre os componentes. Os componentes individuais
são normalmente separados em duas classes: componentes grosseiros e componentes finos,
sendo o limite entre as duas classes (limite g/f) usualmente posto a 2 µm, ou seja, ao limite
de resolução do microscópio óptico. Os componentes grosseiros são todos os elementos reco-
nhecíveis, de natureza mineral ou orgânica, dos quais se descreve a composição, o tamanho,
a triagem, a forma, a alteração, a distribuição e a orientação, distinguindo minerais (Fig. 3-7b
e Fig. 3-7c), fragmentos de rochas, resíduos inorgânicos de origem orgânica (Fig. 3-7d e
Fig. 3-7e), artefactos (vide abaixo), e componentes orgânicos. O material fino compõe-se pelas
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FIG. 3-7 – Anotações sobre as fotografias obtidas ao microscópio óptico. Todas as imagens foram obtidas com câmara digital JVC TK-
C1381 ligada a um microscópio petrográfico Olympus BH2 (propriedade da Área de Pré-história da Universidade Rovira i Virgili
de Tarragona, Espanha), através do software Micro Image 32™, sem qualquer tipo de tratamento digital posterior. As imagens são
obtidas sem a utilização de condensador e estão orientadas com o topo para acima (excepto quando expressamente indicado). 
As imagens com baixa ampliação estão ligeiramente desfocadas por causa da amplitude do campo de visão da objectiva 1x. Sob a
legenda, dão-se algumas indicações técnicas: sítio; número da lâmina delgada (TS); referência da imagem (ref.); largura da
imagem em milímetros (l); tipo de luz (PPL - luz plana polarizada, XPL - luz polarizada com nícois cruzados); eventuais indicações
suplementares.   (a) Exemplificação do fundo matricial constituinte do solo observado em lâmina delgada. A matriz é composta
por elementos minerais grosseiros (na sua maioria grãos de quartzo, feldspato e mica) embalados num material fino, argiloso, 
de cor castanha-amarelada, com manchas mais escuras devido ao enriquecimento em matéria orgânica. No fundo matricial,
destacam-se os poros (entre os quais o poro aplanado que atravessa diagonalmente toda a imagem) e alguns pedocarácteres, por
exemplo, o revestimento argiloso no poro aplanado e os nódulos de óxido ferro-manganesiano na parte baixa da imagem. Lugo 
di Grezzana; TS LG19; ref. LG1908; l = 2 mm; PPL   (b) Componente grosseiro da categoria dos minerais: grão de feldspato no
calibre das areias, sujeito a moderada meteorização. Calvatone; TS CLV6; ref. CLV63; l = 0.8 mm; XPL.   (c) Componente
grosseiro da categoria dos minerais, modificado por impacto antrópico: grão de quartzo no calibre da areia com subtil
revestimento opaco de óxido ferro-manganesiano ao longo do bordo. La Cativera; TS AC2B ; ref. ac215; l = 2 mm; PPL.  
(d) Componentes da categoria “resíduos inorgânicos de material orgânico”, derivados de acção antrópica indirecta: fitólitos (são 

os elementos mais ou menos alongados, transparentes, com contorno rectangular ou ovóide). Riparo Gaban (Trento, Itália); TS
GB05; ref. gb0512; l = 0.3 mm; PPL; micrografia realizada em colaboração com Giovanni Boschian (Universidade de Pisa, Itália).
(e) Componentes da categoria “resíduos inorgânicos de material orgânico”, derivados de acção antrópica indirecta: esferólitos.
Riparo Gaban (Trento, Itália); TS GB06 ; ref. gb0601; l = 0.3 mm; XPL; micrografia realizada em colaboração com Giovanni
Boschian (Universidade de Pisa, Itália).   (f) Exemplo da microestrutura do solo: o material da imagem está organizado com uma
agregação prismática (de escala maior que a imagem e que a própria lâmina), reconhecível pela presença de poros aplanados com
orientação vertical ou horizontal. Lugo di Grezzana; TS LG19; ref. lg1901; l = 8 mm; PPL.   (g) Exemplo de um pedocarácter:
enchimento de canal de origem biológica. Campoluzzo di Mezzo (Vicenza, Itália); TS CL05; ref. cl0505; l x; PPL.   (h) Exemplo 
de um pedocarácter: nódulo de óxido ferro-manganesiano. Lugo di Grezzana; TS LG05; ref. lg0507; l = 2 mm; PPL.

(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)



partículas não individualizáveis ao microscópio óptico e descreve-se em termos de “massa”,
observando-se a sua cor, limpidez e propriedades ópticas.

Uma característica específica do solo é a presença de uma organização estrutural inde-
pendente da organização deposicional original das partículas que o formam e cujo desenvol-
vimento está ligado à actuação dos processos pedogenéticos - é este um critério fundamental
para diferenciar um sedimento de um solo (vide Caixas 2-9 e 2-14 do Capítulo 2). Em micro-
morfologia emprega-se o conceito de microestrutura, que descreve a organização interna dos
componentes segundo dois parâmetros: a agregação, constituída pelos elementos estruturais
em que está organizado o fundo matricial (dos quais se observa a morfologia, o tamanho, a
compactação, etc.), e a porosidade, ou seja o conjunto de espaços vazios entre os agregados,
de que se anota o tipo, a forma ou a quantidade absoluta (Fig. 3-7f).

Entre os elementos de diagnóstico para a reconstituição dos processos pedogenéticos ou
diagenéticos que tiveram lugar num terreno, temos que lembrar os ditos pedocarácteres
(pedofeatures - Stoops, 1986), palavra que agrupa todos os elementos distintos do fundo matri-
cial, como áreas enriquecidas ou empobrecidas num qualquer elemento ou substância, excre-
mentos, revestimentos (Fig. 3-7a), enchimentos (Fig. 3-7g), nódulos (Fig. 3-7h) ou cristais.

A Micromorfologia em Arqueologia: alguns Exemplos

Apresentam-se aqui alguns exemplos de aplicações micromorfológicas em estudos de tipo
arqueológico. Os exemplos mencionados referem-se a sítios italianos e catalães (vide Fig. 2-1
do Capítulo 2), sendo que os estudos sobre amostras recolhidas em Portugal estão ainda em
curso e não publicados integralmente. As informações de carácter introdutivo sobre os sítios
estão aqui reduzidas ao mínimo, dedicando-se o texto à elucidação das questões arqueológi-
cas e à proposta de solução fornecida pela micromorfologia.

O Reconhecimento dos Artefactos Líticos em Pedra Lascada e das Áreas de Debitagem

A capacidade da micromorfologia em observar componentes microscópicos e analisar
depósitos arqueológicos sem que se alterem as suas relações espaciais e estruturais originais
permite a detecção da presença de eventuais produtos derivados do processo de talhe de arte-
factos líticos. Em particular, pode-se identificar a presença do microdebris produzido durante
a debitagem que, geralmente, fica conservado na mesma posição (ou nas imediações próximas)
do local onde se procedeu ao talhe e que, devido ao seu tamanho, se torna difícil de detectar
durante a escavação. É assim possível identificar as áreas de actividade onde teve lugar a debi-
tagem de artefactos líticos.

O problema principal diz respeito à possibilidade de reconhecimento dos artefactos líticos
em pedra lascada nas lâminas delgadas, pois não existe uma descrição codificada destes objec-
tos arqueológicos. O Handbook for Soil Thin Sections Description inclui entre os componentes gros-
seiros a categoria “artefactos”, que está porém integrada por: fragmentos de tijolo e de cerâmica
(vide, por exemplo, Fig. 3-10g e Fig. 3-10h), escórias de fundição, fragmentos de adubo, de cimento
ou de estuque (Bullock et al., 1985, p. 57 e p. 65). O principal texto de referência da micromorfo-
logia em Arqueologia reconhece que “Flint is easily recognised by its petrographical properties […].
In thin section, however, it is exceedingly difficult to distinguish natural from human worked fragments
of flint” (Courty et al., 1989, p. 115). No entanto, alguns autores identificam artefactos líticos em
lâmina delgada, ainda que sem especificar os critérios que os conduziram a esta atribuição.
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Mesmo assim, parece possível compilar uma série de características que, no seu conjunto,
permitam fundamentar a identificação de artefactos líticos em pedra lascada ao microscópio,
pelo menos em contextos cronológicos a partir do Paleolítico superior e caso sejam artefactos
produzidos em sílex — situação em que foi possível, até agora, uma identificação inequívoca.
Estes critérios são enunciados de seguida.

De acordo com a norma descritiva de Bullock et al. (1985), os artefactos líticos incluem-
-se na categoria dos “componentes grosseiros”. O seu tamanho é heterogéneo, desde cente-
nas de mícrones até à ordem de grandeza dos centímetros.

No que diz respeito à composição, só foram observados artefactos em sílex, embora o
leque de materiais usados para o talhe seja muito mais amplo. Um dos primeiros critérios que
parece útil para a identificação das peças é a aloctonia do tipo litológico empregado para a sua
produção em relação à situação geológica local do sítio arqueológico. Exemplos desta presença
discordante são os artefactos em sílex em abrigos sob rocha com substrato calcário ou de objec-
tos em quartzito em sedimentos de vertente ou eólico. Só num dos casos observados — o do
sítio neolítico de Lugo di Grezzana (vide abaixo) — o sílex está presente no sistema sedimen-
tar local, apresentando porém o sílex natural claras diferenças para com o sílex usado nos arte-
factos, nomeadamente na alteração (além doutras características ilustradas abaixo). No sítio de
Lugo, as peças talhadas estão compostas por sílex micro- ou criptocristalino que não patenteia
qualquer alteração ou meteorização (Fig. 3-8c e Fig. 3-8d), enquanto que os fragmentos natu-
rais podem apresentar alteração variável, até atingir graus significativos (Fig. 3-8e e Fig. 3-8f).
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FIG. 3-8 – Para as indicações gerais vide Fig. 3-7.   (a) Artefacto lítico composto por sílex microcistalino, muito provavelmente uma
lâmina microlítica cortada em sentido transversal relativamente ao seu eixo. Na micrografia, o lado superior corresponde à face
dorsal do objecto, como é visível pela presença de nervuras, enquanto que o lado inferior é a face ventral, caracterizada pelo
perfil côncavo regular e contínuo. Notem-se os grãos de quartzo embalados no material fino circundante ao artefacto. La
Cativera; TS AC2B; ref. ac203; l = 2 mm; PPL; imagem orientada obliquamente (as cores anómalas de interferência devem-se à
elevada espessura da lâmina delgada).   (b) Artefacto lítico caracterizado pela presença de uma densa rede de microfracturas com
perfil ondulado e curvilíneo. La Cativera; TS AC3B; ref. ac327; l = 2 mm; PPL.   (c) Artefacto lítico, provavelmente uma lâmina
microlítica cortada quase longitudinalmente. Notem-se: o delineamento do contorno; a ausência de alteração ao longo dos
bordos do objecto; a cor escura do material fino, devido à presença de matéria orgânica finamente distribuída; o revestimento
argiloso no poro em baixo, à esquerda da imagem. Lugo di Grezzana; TS LG04; ref. lg0407; l = 2 mm; PPL; orientação oblíqua.
(d) Mesma imagem da fig. 8c, mas em XPL, que permite averiguar a composição petrográfica do artefacto (sílex criptocristalino).
Lugo di Grezzana; TS LG04; ref. lg0408; l = 2 mm; XPL; orientação oblíqua.   (e) Pormenor do bordo de um fragmento de sílex
natural, caracterizado pela presença de uma faixa de alteração opaca ao longo do seu bordo exterior. Lugo di Grezzana; TS LG08;
ref. lg0809; l = 1 mm; PPL.   (f) Mesma imagem da fig. 8e, mas em XPL, o que permite averiguar a composição petrográfica do
objecto (sílex microcristalino). Lugo di Grezzana; TS LG08; ref. lg0810; l = 1 mm; XPL.   (g) Pormenor do bordo de artefacto
lítico, com limite exterior extremamente abrupto e sem qualquer alteração (ampliação do artefacto ilustrado na fig. 9f). Riparo
Dalmeri; TS RD24A; ref. RD24A04; l = 1 mm; PPL; orientação oblíqua.   (h) Mesma imagem da fig. 8g, mas em XPL; o
artefacto lítico revela-se como composto por sílex microcristalino. Riparo Dalmeri; TS RD24A; ref. RD24A05; l = 1 mm; XPL;
orientação oblíqua.
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Todos os artefactos descritos em lâmina fina não apresentam evidência de alteração (vide tam-
bém Figs. 3-8a, 3-8g, 3-8h e 3-9f), mas é evidente que o critério não pode ser generalizado, sendo
que em situações diferentes das analisadas ou em contextos cronológicos anteriores ao Paleo-
lítico superior os artefactos talhados poderão ter sofrido processos de alteração mais ou menos
intensos.

Em relação à forma (bidimensional) observada em lâmina delgada, os artefactos em
pedra lascada apresentam-se com aspecto tabular ou achatado (por exemplo, Fig. 3-8a e 
3-8c). Outros parâmetros morfológicos, como a presença de cristas ou nervuras num dos
lados do objecto (a face dorsal) e de ângulos muito agudos nas extremidades, permitem por
vezes caracterizar de forma clara o objecto, evidenciando assim uma morfologia que reflecte
aquela dos produtos de debitagem que qualquer arqueólogo pode reconhecer (um exemplo
é ilustrado na Fig. 3-8a).

Outros atributos morfológicos são típicos (Fig. 3-8 – excepto 3-8e e 3-8f – e Fig. 3-9f),
como: o baixo grau de rolamento, com formas angulosas ou muito angulosas; a superfície
lisa (em termos de surface roughness); o limite exterior muito abrupto e caracterizado por um
contraste significativo entre o objecto e a matriz adjacente; o delineamento direito ou mais
ou menos arqueado dos bordos externos (vide Bullock et al., 1985 e Stoops, 1986 para a ter-
minologia aqui utilizada).

Ocasionalmente observaram-se características adicionais, como a presença de uma
densa rede de microfracturas, por vezes com delineamento curvo (Fig. 3-8b), que pode estar
relacionada com o impacto térmico (combustão) dos artefactos. Outra característica obser-
vada ocasionalmente é a existência de subtis revestimentos de óxido ferro-manganesiano ao
longo do bordo exterior da peça. Esta evidência interpretou-se, em sítios do Paleolítico
superior e do Mesolítico, como derivada da utilização de óxidos amorfos para curtir a pele
(Bergadà, 1998), mas pode também estar relacionada com o aquecimento por temperatu-
ras superiores a 250 oC, que produz efeitos idênticos em grãos de quartzo (Wattez, 1992,
p. 213; Angelucci, 2002a - Fig. 3-7c).

O conjunto de características acima mencionadas permite identificar artefactos talhados
em sílex em contextos cronológicos relativamente recentes. Trata-se de uma primeira aproxi-
mação à questão, pois nas lâminas delgadas observam-se frequentemente objectos de difícil
interpretação e que não podem ser incluídos na categoria das peças líticas, já que não apre-
sentam o conjunto de características acima descrito. Contudo, o progresso da micromorfolo-
gia e o eventual desenvolvimento de trabalho experimental poderão ampliar os parâmetros uti-
lizados para o reconhecimento destes objectos e aplicá-los a outros tipos litológicos, permitindo
atingir a definição de critérios descritivos para a identificação de artefactos em pedra lascada,
de forma independente do factor litológico ou cronológico. 

A Função das Paleosuperfícies de Ocupação Antrópica: o Caso do Riparo Dalmeri
(Trento, Itália)

O Riparo Dalmeri localiza-se no Planalto dos Sette Comuni (Itália), um dos maciços de
natureza calcária que bordam o limite meridional dos Pré-Alpes italianos. Trata-se de um
abrigo sob rocha aberto em calcário margoso, virado para N e situado à altitude de 1240 m.

As escavações realizadas pelo Museu de Ciências Naturais de Trento nos anos ‘90 puse-
ram à luz do dia uma sucessão estratigráfica holocénica e tardiglacial, contendo esta última
evidência de uma fase de ocupação antrópica datada do Epigravettense (entre 11 000 e
11 500 anos BP). A análise da estratificação epigravettense revelou a existência de uma estru-
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tura de habitação de contorno circular, muito provavelmente uma cabana colocada no interior
do abrigo, com áreas funcionalmente diferenciadas (Dalmeri e Lanzinger, 1991; Bassetti e
Dalmeri, 1995; Bassetti et al., 2001).

Uma das questões principais do estudo geoarqueológico (Angelucci e Peresani, 1996,
2001; Angelucci, 1997b) era, além dos objectivos gerais (processos de formação, reconstitui-
ção paleoambiental, diferenciação dos aportes antrópicos e naturais), a caracterização de even-
tuais áreas de actividade na paleosuperfície epigravettense e a elucidação dos processos de
modificação e de degradação desta superfície. Em particular, durante a escavação identifica-
ram-se, no interior da estrutura habitacional, sectores “vazios” (Fig. 3-9a), ou seja sem a
presença de artefactos ou ecofactos, situação destoante quando comparada com a riqueza do
espólio arqueológico doutras unidades e sectores do sítio. Foi assim iniciado um projecto de
análise geoarqueológica da estratificação, que incluiu a observação de lâminas delgadas da paleo-
superfície e da restante sucessão.

A observação micromorfológica evidencia uma certa ubiquidade nos componentes naturais
que constituem a estratificação tardiglacial do Riparo Dalmeri, facto que foi interpretado como
devido à peculiaridade do microambiente e à relativa uniformidade do sistema sedimentar da
jazida. Todas as lâminas contêm fragmentos heterométricos de calcário proveniente do abrigo,
marcadamente maioritários (vide, por exemplo, Fig. 3-9e), aos quais se associam minerais como,
predominantemente, o quartzo, o feldspato e as micas, sobretudo no calibre do silte e da areia.

As unidades antropizadas são claramente reconhecíveis ao microscópio pela presença
mais ou menos sistemática de outros elementos, a saber: matéria orgânica dispersa no mate-
rial fino (ou seja, abaixo de 2 µm - Figs. 3-9b, 3-9c e 3-9f); carvões de tamanho variável; frag-
mentos heterométricos de ossos, por vezes impregnados por fosfatos amorfos (Figs. 3-9c e 
3-9d); ocasionais artefactos líticos (Fig. 3-9f). Os elementos antrópicos são frequentemente orga-
nizados em microcamadas de espessura milimétrica, mais ou menos deformadas (Fig. 3-9e).

As lâminas provenientes da superfície epigravettense (com a excepção da área “vazia”
acima mencionada) caracterizam-se pela elevada quantidade de componentes de origem
antrópica e de substância orgânica, que lhe confere uma cor em geral escura, revelando assim
a natureza eminentemente “cultural” deste sedimento. Pelo contrário, a microestrutura e os
pedocarácteres estão predominantemente ligados à actuação de processos de modificação
sin- e pós-deposicional, revelando amiúde uma estrutura granular (Fig. 3-9f) ou por vezes
laminar, uma desorganização estrutural (Fig. 3-9e) e a presença de pedocarácteres (como cap-
ping, link e revestimentos de dusty clay). Estas características indicam que, após a ocupação, a
superfície antrópica ficou exposta à acção do gelo, que não foi porém tão intensa ao ponto de
provocar o remeximento da estratificação e a desorganização da distribuição espacial.

A situação observada na área “vazia” é diferente daquela acima descrita. Nesta zona apa-
rece uma microsequência organizada e com características peculiares (Fig. 3-9b). A superfí-
cie superior apoia sobre um nível subtil e compacto, constituído por grãos minerais e raros
fragmentos de sílex e de carvão bem triados, no calibre do silte grosseiro e da areia fina, emba-
lados num material fino orgânico e, por vezes, impregnado por fosfatos (Fig. 3-9c e Fig. 3-9d).
Nesta unidade superior, os minerais alongados e os poros — muito escassos — estão orien-
tados paralelamente à superfície. Abaixo desta microcamada podem aparecer unidades que
manifestam a mesma composição, mas mostrando diferenças quanto a frequência relativa dos
diversos componentes (Fig. 3-9b), ou características análogas às unidades mais ricas de con-
tributos antrópicos, embora sem mostrar as mesmas modificações pós-deposicionais (Fig. 3-9c
e 3-9d - para mais informações vide Angelucci e Peresani, 1996).

Ora, a sequência observada nestas lâminas delgadas constitui um típico exemplo de
microfácies antrópica. A composição, a granulometria e a selecção destas microcamadas con-
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trastam de forma clara com as outras unidades observadas no abrigo. Outros pormenores,
como a compactação e os padrões de orientação, levam a pensar que o depósito que constitui
a massa sedimentar destas amostras da área “vazia” terá sido trazido intencionalmente do exte-
rior para o abrigo, provavelmente a partir de afloramentos de loess. A organização em níveis
diferenciados (Fig. 3-9b) faz lembrar os casos descritos em bibliografia de superfícies de ocu-
pação estruturadas, onde teve lugar a preparação prévia da área e o seu posterior revesti-
mento com tapetes ou esteiras (vide, por exemplo, Gé et al., 1993; Courty et al., 1994). As outras
unidades observadas em lâmina delgada reflectem, pelo contrário, dinâmicas de formação rela-
cionadas com o processamento de alimentos, com a acumulação de resíduos orgânicos e
inorgânicos (embora se observe uma relativa estabilidade da superfície, que indicaria também
um processo de remoção dos resíduos - Fig. 3-9c e 3-9d), com a debitagem e com a incorpo-
ração de matéria orgânica por pisoteio. A área vazia representaria portanto um sector da pale-
osuperfície intencionalmente afeiçoado e deixado livre (ou, pelo menos, periodicamente
limpo), permitindo interpretá-la como uma área de circulação ou de repouso no interior da
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FIG. 3-9 – Para as indicações gerais vide Fig. 3-7.  (a) Imagem da paleosuperfície epigravettense do Riparo Dalmeri.  
(b) Pormenor da “área vazia” da superfície epigravettense do Riparo Dalmeri. Note-se a organização em dois níveis, sendo o
superior muito fino, compacto, quase sem porosidade, e o inferior composto por material do calibre do silte, com os elementos
alongados ligeiramente orientados paralelamente à superfície superior. Riparo Dalmeri; TS RD19; ref. diapositivo RD19-05; l = 8 mm;
PPL.  (c) Pormenor da superfície epigravettense do Riparo Dalmeri. No ponto onde foi recolhida a presente amostra, a
superfície está bem preservada, compactada (provavelmente de forma intencional) e fortemente enriquecida em matéria
orgânica e fosfatos. O fragmento de osso no centro da imagem está parcialmente fosfatizado, como indicado pelas manchas
negras no seu interior. Riparo Dalmeri; TS RD15A; ref. RD15A03; l = 2 mm; PPL.  (d) Mesma imagem que na fig. 9c, mas em
XPL. Note-se a cor de interferência muito baixa do osso e o aspecto indiferenciado do material fino, devido à presença de
matéria orgânica e de fosfatos finamente dispersos. Riparo Dalmeri; TS RD15A; ref. RD15A04; l = 2 mm; XPL.  (e) Exemplo 
de modificações pós-deposicionais que afectaram a superfície epigravettense do Riparo Dalmeri aqui discretamente degradada 
e num mau estado de conservação. A imagem mostra dois tipos diferentes de sedimento, com componentes grosseiros
verticalizados (ver o artefacto lítico no lado esquerdo da imagem e os fragmentos de calcário no lado superior e no lado direito).
Estas características são ambas imputáveis à acção do gelo. Riparo Dalmeri; TS RD24A; ref. RD24A10; l = 2 mm; XPL.  
(f) Superfície epigravettense do Riparo Dalmeri. O sedimento, muito enriquecido em matéria orgânica, apresenta uma estrutura
complexa, principalmente microgranular, com elevada porosidade, resultando da acção conjunta do gelo, da bioturbação e do
pisoteio antrópico. O artefacto lítico no centro da imagem é o mesmo das imagens das fig. 8g e 8h. Riparo Dalmeri; TS RD24A;
ref. RD24A02; l = 8 mm; PPL; os círculos na parte central da imagem são pequenas bolhas de ar entre a lâmina delgada e a
lamela que a cobre; orientação obliqua.  (g) O sedimento da sucessão fluvial de la Cativera, organizado em microcamadas 
(no campo apresentam-se como uma laminação muito fina) distinguíveis por variações granulométricas e caracterizado pela
presença de crostas sedimentares (slaking crusts) no topo das micro-sequências individuais. A presença de poros de origem
biológica (como os canais respectivamente no ângulo no topo à direita e no lado esquerdo) indica a acção da bioturbação,
embora moderada, sendo que não conseguiu destruir a organização original do sedimento. La Cativera; TS AC2B; ref. ac208; 
l = 2 mm; PPL.  (h) Pormenor de um dos níveis arenosos da fig. 9g, que ilustra a composição das areias, formadas por
elementos rolados, de natureza poligénica e com elevada porosidade entre os grãos, devida ao empacotamento dos próprios
grãos na altura da acumulação sedimentar. La Cativera; TS AC2B; ref. ac202; l = 0.8 mm; PPL.
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estrutura de habitação. As propriedades físicas destas unidades, em particular a compactação
e a granulometria, terão proporcionado uma menor susceptibilidade aos processos de modi-
ficação pós-deposicional, permitindo a sua boa conservação, ulteriormente favorecida pelo
rápido enterramento da estratificação epigravettense.

A Visibilidade das Mudanças Climáticas Abruptas: o Dryas Recente de la Cativera
(Tarragona, Espanha)

A observação microscópica de sedimentos arqueológicos permite, além da determinação
de actividades antrópicas, averiguar a natureza das dinâmicas naturais e as características do
contexto climático e ambiental em que viveram as comunidades humanas do passado.

Para ilustrar este tema, apresenta-se um exemplo do registo sedimentar deixado pelo
Dryas Recente no abrigo de la Cativera. O evento do Dryas Recente é uma das mudanças cli-
máticas abruptas que tiveram lugar no final do Plistocénico e nem sempre a sua evidência
estratigráfica é clara na região Mediterrânea, talvez, como se pode inferir pelo exemplo for-
necido de seguida, por um mero problema de escala de observação.

O sítio de la Cativera situa-se na região costeira da Catalunha, na municipalidade de el
Catllar, perto de Tarragona. É um pequeno abrigo escavado em arenito calcário miocénico e
localizado no vale do Rio Gaià, à altitude de 65 m, numa zona com clima mediterrâneo.

O estudo do sítio, integrado num projecto de investigação regional sobre o povoamento
pré-histórico e as modificações paleoambientais (Vergès et al., 1999), está a ser conduzido por
uma equipa multidisciplinar dirigida por J.Ma. Vergès, da Universidade Rovira i Virgili (Tar-
ragona).

A sucessão do abrigo data do tardiglacial e Holocénico antigo e contém espólios arqueo-
lógicos do Epipaleolítico (camadas arqueológicas C e B) e do Mesolítico (camada A), em asso-
ciação com estruturas antrópicas (Verges e Zaragoza, 1999; Allué et al., 2000; Fontanals,
2001).

Do ponto de vista estratigráfico (Angelucci, 2002a), o preenchimento do abrigo é cons-
tituído, em termos gerais, por duas sequências sedimentares. A inferior é essencialmente flu-
vial (Figs. 3-9g e 3-9h) e devida à acção de deposição do Rio Gaià no tardiglacial, correspon-
dendo à porção inferior da camada C; a superior data do Holocénico antigo e foi acumulada
por processos de vertente e de degradação da parede e do tecto do abrigo (camadas B e A). Estes
dois conjuntos principais, estratigraficamente discordantes, estão separados por uma camada
de sedimento com características mistas, sem que seja observável no terreno qualquer super-
fície de erosão significativa, nem à sua base nem ao nível do seu tecto. Trata-se da camada
arqueológica C1, que representa cronologicamente parte do intervalo cronológico do Dryas
Recente (entre 10 660±120 BP e 10 370±100 BP - Vergès e Zaragoza, 1999).

As características micromorfológicas indicam que durante este intervalo de tempo tive-
ram lugar pelo menos dois eventos erosivos de intensidade moderada, com remoção de sedi-
mento aluvial do conjunto estratigráfico superior, a sua redeposição parcial no mesmo abrigo
e, ao mesmo tempo, a chegada dos primeiros aportes maciços da vertente. A evidência em
lâmina delgada é notável, sendo que, pela presença de crostas sedimentares (slaking crusts) na
sequência fluvial (Fig. 3-9g), deduz-se que o sedimento foi redepositado em fragmentos, por
vezes com polaridade invertida (Figs. 3-10a e 3-10b). Ao mesmo tempo, observam-se, nesta uni-
dade, pedocarácteres relacionados com processos de eluviação, de dissolução e, provavel-
mente, de moderada acção do gelo descontínuo, assim como uma diminuição significativa dos
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aportes antrópicos, comparativamente às situações reflectidas nas lâminas delgadas prove-
nientes das unidades sobre- e subjacentes.

À escala microscópica reconhece-se assim que a sequência fluvial tardiglacial foi truncada
pela activação dos processos de erosão, nomeadamente por mecanismos de escorrência super-
ficial e de movimentação em massa, que retomaram parcialmente os mesmos sedimentos.
Os processos de erosão continuaram durante o Dryas Recente e, correspondendo ao limite Plis-
tocénico - Holocénico, regista-se uma nova fase de erosão moderada. Paralelamente, os pedo-
carácteres indicam condições climáticas tendencialmente mais frias e com disponibilidade
hídrica no sistema (assim como o provável desaparecimento parcial da cobertura vegetal). Esta
situação só mudará a partir do início do Holocénico, quando aparecem as primeiras claras ten-
dências climáticas xéricas, ligadas à instauração de condições mediterrâneas. 

Este registo sedimentar foi interpretado, do ponto de vista morfodinâmico, como resul-
tante do encaixe do Rio Gaià, processo que levou à reactivação das vertentes para o reequilí-
brio do sistema de fundo de vale/encosta, tendo chegado ao equilíbrio só no Holocénico
médio. A oscilação climática do Dryas Recente ficou assim registada nas assinaturas sedi-
mentares e pedogenéticas do sítio, embora à escala microscópica, representando uma fase de
“crise” ambiental que coincide com uma significativa diminuição da presença antrópica no
abrigo.

O Impacte Antrópico na Paisagem: o Sítio Neolítico de Lugo di Grezzana (Verona, Itália)

Outra aplicação da micromorfologia reside na possibilidade de reconhecer traços do
impacte antrópico nos sedimentos arqueológicos, em particular relacionados com práticas agrí-
colas que usualmente deixam evidências pouco detectáveis. Como exemplo, podemos men-
cionar o caso do sítio pré-histórico de Lugo di Grezzana (Verona, Itália).

Lugo di Grezzana situa-se na Valpantena, um dos vales que drenam o planalto dos Mon-
tes Lessini, nos Pré-Alpes da região de Verona. A jazida localiza-se no sopé da encosta esquerda
do vale e, desde 1991, está a ser explorada por uma equipa dirigida por Annaluisa Pedrotti, da
Universidade de Trento. A investigação arqueológica pôs à luz do dia um extenso povoado do
Neolítico antigo, que integra estruturas de habitação e de produção, assim como ocupações do
Neolítico recente e do Calcolítico — estas últimas com carácter esporádico (vide, por exemplo,
Cavulli et al., 2002; Pedrotti, 2002).

Os sedimentos arqueológicos do Neolítico Antigo de Lugo estão enterrados numa espessa
sucessão de materiais de vertente, essencialmente soil sediment (sedimentos de solo) deriva-
dos da remoção das coberturas pedogenéticas existentes ao longo da encosta. O estudo estra-
tigráfico e micromorfológico do sítio (Angelucci, 2002b; Cavulli et al., 2002) mostram que o
início dos mecanismos de remoção e deposição na vertente, activos em diferentes momentos
do Holocénico médio e recente, se deve muito provavelmente ao impacto antrópico.

O conjunto estratigráfico sobre o qual apoiam as ocupações do Neolítico Antigo caracte-
riza-se pela presença de pedocarácteres que não se encontram nos conjuntos estratigráficos
sobrejacentes. Em particular, a observação micromorfológica evidencia a ocorrência de um
revestimento de argila laminada (Figs. 3-10c e 3-10d) e de um revestimento não triado (unsor-
ted) que parecem estar relacionados com a fase de pedogénese do Holocénico médio, contem-
porânea da ocupação neolítica antiga do sítio. Os dois pedocarácteres são respectivamente indi-
cativos de processos peculiares: o revestimento laminado indica que os processos de migração
das argilas no paleossolo atlântico foram periodicamente interrompidos e reactivados, enquanto
que o revestimento unsorted sugere a actuação de processos de lixiviação de elementos grosseiros
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(silte e areia, além da argila) consequentemente ao colapso da estrutura do solo. Ora, meca-
nismos deste tipo podem dever-se exclusivamente ao periódico desaparecimento do manto vege-
tal e à ausência de cobertura que pudesse proteger a superfície superior do solo da infiltração
maciça de água. Tais efeitos são normalmente imputados ou à acção do gelo ou ao impacto
antrópico. Considerada a localização do sítio, a sua cronologia e a ausência doutras evidências
de crioturbação, é possível descartar a hipótese que tais elementos pedogenéticos derivem da
acção do gelo, ficando assim apenas a hipótese que se devam à acção humana.

Estes tipos de pedocarácteres já foram descritos na bibliografia micromorfológica como
“agricutans” (vide, exemplo, Courty et al., 1989, p. 131) e a laminação das argilas que constituem
os revestimentos foi interpretada como devida à desflorestação periódica de áreas específicas,
talvez como resultado de práticas agrícolas como a do slash-and-burn, como já documentado
noutros sítios da Itália nordeste (Ottomano, 2000), ou de outras práticas que incluíam a
mobilização agrícola durante ciclos anuais.

Ao mesmo tempo, as primeiras coluviões que truncam e cobrem directamente as estru-
turas relativas às ocupações neolíticas antigas, além de derivarem da erosão de solos preexis-
tentes, contém pedorelicts (Brewer, 1976), ou seja fragmentos de solos resedimentados.

O quadro evidenciado pela micromorfologia, fornece assim a evidência de que os grupos
neolíticos que ocuparam o sítio de Lugo di Grezzana realizaram práticas agrícolas à superfí-
cie do paleossolo então exposto e sugerem que estas mesmas actividades antrópicas levaram
à desestabilização da encosta, com o início dos processos de erosão e a consequente destrui-
ção parcial e o enterramento das estruturas antrópicas neolíticas. A evidência estratigráfica e
as datações disponíveis colocam o início destes processos a aproximadamente 6500 BP
(Improta e Pessina, 1998), fornecendo assim uma das mais antigas provas de significativo
impacte antrópico na paisagem.

Elementos Arquitectónicos em Terra de Cronologia Romana: o Vicus de Bedriacum
(Cremona, Itália)

Os casos citados anteriormente referem-se a sítios pré-históricos, mas a técnica micro-
morfológica é aplicável a realidades arqueológicas de qualquer cronologia, frequentemente
com resultados muito significativos graças às melhores condições de conservação dos espó-
lios e dos depósitos arqueológicos.

Um exemplo pode ser fornecido pela observação microscópica de materiais de constru-
ção em terra (adobe), que, através da impregnação, podem ser observados no microscópio. 
O caso específico refere-se ao povoado romano de Bedriacum, situado na planície aluvial do Rio
Pó (Itália), que já está referido na Caixa 2-7 do Capítulo 2.

A análise geoarqueológica do sítio (Angelucci, 1996, 1997a), além de examinar as ques-
tões relativas à evolução do território e à sua reconstituição paleogeográfica e estratigráfica, rea-
lizou o estudo micromorfológico dalguns materiais de construção como adobe, estuques,
revestimentos e planos de pavimentos (Angelucci, no prelo). No caso dos materiais de adobe,
as dúvidas arqueológicas relacionavam-se com a proveniência local ou não da matéria-prima
utilizada para a sua produção, com o eventual tratamento prévio à utilização, e com a técnica
de preparação dos elementos construtivos.

Para a questão da proveniência da matéria-prima, recolheram-se amostras de referência
dos sedimentos e dos solos contemporâneos da ocupação romana nas imediações do sítio. 
A comparação dos componentes mineralógicos e petrográficos dos sedimentos locais e do
adobe mostra que o terreno utilizado é, de facto, de proveniência local e que, pelo menos nos
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casos observados, foi utilizado sem qualquer processo de selecção (crivagem nem decantação
- Figs. 3-10e e 3-10f), pois a granulometria e o grau de triagem textural são iguais às do sedi-
mento local (enquanto que os materiais usados para a preparação de pavimentos e revesti-
mentos em terra revelam uma cuidadosa selecção granulométrica). Na preparação da massa
para o adobe adicionaram-se elementos carbonatados de origem exótica (provavelmente már-
more triturado dos Pré-Alpes) e fragmentos de chamota (cerâmica moída - Figs. 3-10g e 3-10h).
Além disso, a morfologia da porosidade presente no adobe demonstra também a utilização de
elementos orgânicos, como a palha (Fig. 3-10e), fragmentos de cana e de restos de conchas. 
A massa assim formada não foi sujeita a um manuseamento prolongado, sendo que a homo-
geneidade do conjunto é escassa. Sobretudo, a organização estrutural não evidencia orientação
preferencial ou compactação (Fig. 3-10e), levando assim a interpretar o elemento estrutural ana-
lisado como um bloco de adobe do tipo conhecido tecnicamente como torchis (Adam, 1984).

Neste caso, a observação micromorfológica permite fornecer assim informações que
não teriam sido possíveis de deduzir doutra forma: a proveniência local da matéria-prima, a
ausência de selecção ou preparação, a utilização de desengordurantes minerais e ligantes
orgânicos, a técnica de colocação do material dos muros, que foi edificado em blocos de adobe
e não como pisée.
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FIG. 3-10 – Para as indicações gerais vide Fig. 3-7.  (a) Pormenor do limite inferior da camada arqueológica C1, onde se reconhecem,
no fundo matricial, fragmentos redepositados de sedimento fluvial, um dos quais (no ângulo do topo direito) mostra polaridade
invertida (comparar este fragmento com o sedimento fluvial in situ na fig. 9g). La Cativera; TS AC4; ref. ac408; l = 8 mm; PPL.
(b) Pormenor de um dos fragmentos de sedimento fluvial da fig. 10a. La Cativera; TS AC4; ref. ac410; l = 2 mm; PPL.  
(c) Revestimento complexo no interior de um poro de origem biológica (muito provavelmente um canal cortado em sentido
transversal). O pedocarácter compõe-se de duas gerações diferentes de revestimentos, uma (a exterior) de argila microlaminada
do tipo dusty clay e a outra (a interior) de argila inter-estratificada com silte e ocasionais grãos de areia muito fina. Lugo di
Grezzana; TS LG04; ref. LG0403; l = 2 mm; PPL; orientação oblíqua.  (d) Pormenor do revestimento da fig. 10c. Lugo di
Grezzana; TS LG04; ref. LG0405; l 20x; PPL; orientação lateral.  (e) Aspecto geral da massa constituinte um elemento estrutural
de adobe. Os componentes são heterogéneos do ponto de vista dimensional, indicando uma selecção escassa, não havendo
qualquer forma de orientação preferencial. A porosidade é relativamente elevada, sugerindo a ausência 
de compressões orientadas no momento da produção do adobe. Alguns dos poros (um em baixo à esquerda e outro no lado
superior) são pseudomórficos de material orgânico, provavelmente palha. Calvatone - Bedriacum; TS CLV3; ref. CLV31; l = 8 mm;
PPL.  (f) Mesma imagem da fig. 10e, mas em XPL, o que permite averiguar a presença de um enriquecimento 
pós-deposicional de carbonato de cálcio, indicado pelos revestimentos calcíticos nos poros e pela presença de micrita (calcita
cristalizada com cristais de tamanho na ordem dos mícrones) dispersa na massa. Calvatone - Bedriacum; TS CLV3; ref. CLV32; 
l = 8 mm; XPL.  (g) Fragmento de cerâmica na massa utilizada para a produção de adobe (chamota). Note-se a cor vermelha
intensa, homogénea do material fino. Calvatone - Bedriacum; TS CLV8; ref. CLV81; l = 2 mm; PPL; orientação oblíqua.  
(h) Mesma imagem que na fig. 10g, mas em XPL. O material fino do fragmento cerâmico apresenta-se aqui indiferenciado
(como é bem visível comparando com o fundo matricial circundante), o que, juntamente com a cor observada em PPL, indica
uma completa separação do óxido de Ferro devido ao processo de cozedura da cerâmica. Calvatone - Bedriacum; TS CLV8; 
ref. CLV82; l = 2 mm; XPL; orientação oblíqua.

(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)



Micromorfologia em Portugal

Até hoje, a utilização da micromorfologia em contextos arqueológicos em Portugal tem
sido esporádica. Os poucos casos de estudos micromorfológicos em Portugal relacionam-se
com projectos de investigação onde participaram cientistas estrangeiros e, de momento, o
único investigador português que tem aplicado de forma mais ou menos sistemática esta téc-
nica em Arqueologia ou em Geologia do Quaternário tem sido J. Meireles (vide V. Aldeias,
Caixa 2-2 no Capítulo 2).

Uma das tarefas da Área de Geoarqueologia consiste na instalação de um laboratório de
observação micromorfológica, com vista a desenvolver e promover a utilização desta técnica. Até
hoje, não foi possível publicar dados sistemáticos sobre sítios portugueses, devido à falta de
recursos humanos na área, à fase de instalação do laboratório e à morosidade, em termos de tem-
pos técnicos, específica da análise micromorfológica precisa. De facto, o laboratório de micro-
morfologia entrou em fase operacional só no Outono de 2002 e, até à data, ainda não foi con-
cluído o apetrechamento necessário à unidade, que se espera poder concretizar até final de 2003.

Ainda assim, a micromorfologia já é um dos instrumentos metodológicos em aplicação
em projectos de investigação em curso nos sítios portugueses, nos âmbitos já descritos no
Capítulo 2. Para alguns destes projectos estão já disponíveis lâminas delgadas, nomeada-
mente provenientes dos sítios do Abrigo do Lagar Velho, da Lapa dos Coelhos, de Barca de
Xerez de Baixo e de Casal de Azemel - Batalha (estes últimos dois sítios envolvendo a colabo-
ração com Vera Aldeias). Em outros projectos, as amostras forma já recolhidas, estando à
espera de serem preparadas as lâminas delgadas.
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