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RESUMO O Laboratório de Paleoecologia e
Arqueobotânica, actualmente instalado no IPA,
tem uma história longa desde o seu início em
1982 no Museu Nacional de Arqueologia. A sua
articulação com a Universidade de Lisboa, e com
redes nacionais e europeias de investigação nos
domínios da Ecologia Histórica da Paisagem,
Arqueologia Ambiental, Paleoetnobotânica, e
Paleoclimatologia, foram permitindo o
desenvolvimento de várias linhas de investigação 
e infraestruturas documentais – que aqui se
documentam de forma extensiva e sucinta.
Procura-se o antigo território das nossas sociedades
humanas do passado na matriz das estratigrafias
arqueológicas, nas imagens de milhões de
partículas arquivadas na sequência contínua das
películas de lodo e turfa, na essência ainda viva 
de um território histórico de hoje. Toda esta
actividade se articula em sete vertentes ou linhas
de trabalho, a saber: 1) Arquivos Naturais da
Memória Ecológica, onde se explora o
extraordinário potencial informativo em termos
paleoambientais dos depósitos dos lagos e
turfeiras; 2) Arquivos Orgânicos do Espaço
Doméstico e Adjacente, que diz respeito ao estudo
arqueobotânico dos poços, cisternas, açudes,
lixeiras, latrinas e esgotos, e outros depósitos em
meio húmido preservados nos centros históricos
das cidades e nos monumentos; 3) Palinologia de
Argilas Arqueológicas, que envolve o estudo do
pólen fóssil conservado nos sedimentos
arqueológicos; 4) Antracologia Arqueológica, onde
se estudam os recursos lenhosos (madeiras)
conservados sob a forma de carvão nas ruínas 
dos edifícios, povoados, ou nas lareiras e fornos; 
5) Eco-fisiografia dos territórios históricos de hoje,
onde se registam e integram as unidades de
paisagem de carácter permanente - socialmente
estruturantes a longo termo - através das técnicas
dos SIG (sistemas de informação geográfica); 
6) Paleoecologia Experimental, onde
actualisticamente se modelizam os processos de
formação do registo paleoambiental; e finalmente,
7) a Arqueologia Virtual, onde são desenvolvidas as
novas tecnologias de restituição virtual dos
espaços e ambientes do passado, com vista à
valorização contextual e viva dos monumentos,

ABSTRACT The Laboratory of Palaeoecology and
Archaeobotany, now part of the Portuguese
Institute of Archaeology, was informally established
20 years ago within the National Museum of
Archaeology, here in Lisbon. Our lab developed in
close coordination with the University of Lisbon
and within the framework of several national and
european research consortia involved in studies of
Landscape Palaeoecology, Environmental
Archaeology, Palaeoethnobotany, and
Palaeoclimatology. This network of links enabled us
to develop several research directions and scientific
infrastructures which are described here.
We study the ancient human territory as revealed in
archaeological sediments, in the countless particles
preserved in the annual layers of lacustrine peats
and muds, in the framework of the present
landscape itself, with its surviving - but historical -
entities. We have seven research programmes: 1)
Natural Archives of the Environmental Memory,
explores the scientific potential of lake and
peatmire deposits for reconstructing our past
environment; 2) Organic Archives of Domestic and
Adjacent Space, concerns the archaeobotanical study
of deposits from wells, cisterns, dams, garbage-pits,
sewers, and other anthropogenic humid-soil
deposits preserved in historical centres of towns
and monuments; 3) Pollen Analysis of Archaeological
Clays, investigates the pollen content of
archaeological sediments; 4) Archaeological Charcoal
Analysis, studies the wood preserved as charcoal in
ancient settlements, buildings, fireplaces and
furnaces; 5) Present-day Eco-physiography of the
Historical Landscape - “Landscape Archaeology” –
concerns the field description and cartographic
survey of socially determinant Landscape Units of
permanent character, by using Remote Sensing
and GIS (geographic information system)
techniques; 6) Experimental Palaeoecology,
investigates and models the formation processes 
of the palaeoecological  record in the present-day
landscape; and finally, 7) Virtual Archaeology, where
using the new technologies of computer three-
dimensional simulation and modelling we aim 
to reconstruct ancient territories, settlements, and
their environments. This last programme aims to
promote the appreciation and cultural potential of
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Introdução

Num primeiro reconhecimento o Laboratório de Paleoecologia e Arqueobotânica do IPA
é responsável pela identificação, estudo, e valorização dos vestígios de origem vegetal de natu-
reza arqueológica, contextualizando-os ecológica e territorialmente com modelos actualistas,
procurando a sua integração espacial pelas técnicas dos Sistemas de Informação Geográfica
e da tele-detecção, e finalmente recorrendo às técnicas de modelação numérica tridimensio-
nal para a restituição e visualização espacial de territórios antigos.

O presente artigo procura fazer um retrato conciso das direcções de pesquisa, dos resul-
tados e das perspectivas deste núcleo do IPA, hoje integrado no programa CIPA (vide Intro-
dução). Para além dos autores, participam na montagem desta unidade Patrícia Mendes, José
Paulo Ruas, e Randi Danielsen (vide Fig. 4-44). Outros colaboradores deram o seu contributo,
previamente a 1999, o que se torna patente na lista de autores do Anexo II. Salientamos os
nomes de Carlos Manuel Pimenta, Sara Duarte, Francesco Picasso, Chris Nansen, Helena San-
tos, e Miguel Repas.  

O Território Antigo

O TERRITÓRIO ANTIGO constitui o objecto central deste laboratório. Território dos
homens, é claro, mas partilhado por milhares de outras populações biológicas, domésticas e
selvagens, espacialmente estruturado por centenas de tipos de fisiografias de paisagem natu-
rais e artificiais (biótopos). A natureza “cultural” desta macro-entidade é o objectivo central da
Arqueologia. Embora modelado no mineral, vegetal, animal, o território é um artefacto por
excelência, afeiçoado por milhões de gestos humanos, que se tendem a auto-replicar na sus-
tentabilidade do corpo social e do ecossistema, mas que afinal acabam por adquirir novos
padrões funcionais e espaciais no devir da história e da evolução.  

A paleoecologia arqueológica, ou ecologia histórica da paisagem humanizada, procura
reconstituir os protagonistas ecológicos (leia-se económicos) do Território na sua produtividade
(estrutura, função) e organização espacial. Preocupa-se com a sincronia, mas igualmente com
a diacronia — interpretar a mudança ecológica, no espaço e no tempo, a partir dos padrões pre-
servados nos conjuntos de micro e macro-fósseis vegetais. Revela-se o papel do homem como
modelador-construtor das paisagens, mas igualmente o papel da mudança do clima, do desen-
volvimento auto-genético da maturação natural dos ecossistemas (competição), da inércia
condicionadora da fisiografia do biótopo. A compreensão dos fenómenos eco-territoriais do
passado e das suas condicionantes e consequências sociais permite-nos simultaneamente con-
textualizar os nossos monumentos e adquirir uma melhor preparação para lidar com um
futuro de desertificação ecológica, descaracterização cultural, e de mudança global. 

106
PALEOECOLOGIA HUMANA E ARQUEOCIÊNCIAS. UM PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR PARA A ARQUEOLOGIA SOB A TUTELA DA CULTURA

numa perspectiva de divulgação e formação. 
De uma forma sucinta são ainda referidas as
infraestruturas documentais do Laboratório
(Palinoteca, Carpoteca, Colecção de Madeiras,
Herbário de referência), e os seus programas 
de catalogação foto-descritiva e de multimédia. 

our ancient monuments in their past functional
contexts. We also describe the infrastructures of the
Laboratory in what concerns the reference
collections of pollen, seeds, wood and its associated
herbarium, as well as their related photo-descriptive
catalogues and multimedia programmes.



A tradicional (e institucional) oposição entre ciências “sociais” e “naturais” tem vindo a
causar dificuldades ao estudo integrado do território humano simultaneamente como artefacto
e ecossistema. Caberá precisamente à Arqueologia contribuir para este objectivo dado que Cul-
tura Material é antes de mais Estrutura, Organização e Função do espaço dos homens. 

Neste sentido recorremos ao conceito de “eco-transformação” na explicação da organi-
zação espacial do território: o desvio, em termos estruturais, informacionais e energéticos, do
ecossistema artefactuado relativamente ao ecossistema original, não actuado. Reflecte o “grau
de artefactualização”, ou seja, de impacte humano “inscrito de forma espacialmente organi-
zada”, nos biótopos e biocenoses. Considerar este “factor ecológico”, ou “atributo cultural”,
implica reconhecer um conjunto diversificado de variáveis do meio afectadas, traduzindo-se
espacialmente num sistema zonado de paisagem, onde padrões de decrescente impacte
humano se exprimem de forma discreta (não-contínua) (Mateus, 1990).

A natureza discreta da distribuição desta “eco-transformação” evoca naturalmente uma
tipologia de partição do território, sugerida pelo saber tradicional. Neste modelo de zonação
“eco-territorial” reconhecem-se cinco unidades eco-produtivas:

1. Território doméstico (da casa) – zona de máximo impacte, constituída por habitats
“artificiais” onde os subsistemas abióticos (clima, hidrótopo, geoforma, solo) estão pro-
fundamente transformados e onde ocorre uma redução drástica da biocenose e seu
confinamento a biótopos artificiais (vasos, canteiros, estábulos); 

2. Território adjacente (da horta) – zona de elevado impacte, associado à agricultura
intensiva, com um elevado índice de eco-transformação do biótopo (terraplanagens,
construção de muros e cercas, sistema de rega e aplicação de nutrientes) e da bioce-
nose (redução artificial drástica das populações não-culturais – daninhas e “infestan-
tes”); 

3. Território próximo (do campo) – zona de forte impacte, associado à agricultura exten-
siva, zona das searas e pastagens, com uma transformação moderada do biótopo, e
extensiva (menos intensiva) da biocenose original; 

4. Território periférico (do monte) – zona de impacte menos acentuado, correspondendo
aos matos de carácter seminatural onde a transformação do biótopo e da biocenose é
limitada, caracterizada essencialmente pela expansão (artefactualmente induzida) de
comunidades secundárias de maior produtividade líquida, exploradas e mantidas em
regime de pastoreio e fogo (semi)controlado; 

5. Território remoto (da mata) – zona de menor impacte, caracterizada pelos ecossiste-
mas perto da situação “clímax” ou “pré-clímax” (tipicamente a floresta natural, os mata-
gais palustres ou “secos”, os caniçais naturais,...). É ainda um território produtivo
(fauna e flora selvagem comestível, madeira, folhada para estrume,...).

Sublinha-se assim a ideia de que os territórios de hoje, como os de outrora, não são cul-
turalmente homogéneos, mas centrípetamente zonados. Embora este esquema se constitua
como uma generalização de um território de tipo “rural tradicional”, serve também uma ideia
evolutiva (Mateus, 1990). De facto, reconhecemos nesta zonação espacial os traços da própria
macro-zonação temporal da evolução das sociedades humanas: 

• Território Remoto único (R) característico do Paleolítico; 
• O par Remoto-Periférico (RP) característico do Mesolítico; 
• O trio Remoto-Periférico-Próximo (RPP) dominante durante o Neolítico; 
• O quarteto Remoto-Periférico-Próximo-Adjacente (RPPA) típico da Idade do Bronze; 
• Finalmente, a emergência do quinteto Remoto-Periférico-Próximo-Adjacente-Domés-

tico (RPPAD) com o advento das sociedades histórico-urbanas.
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As Unidades de Paisagem e os seus Registos 

Abaixo desta macro-zonação encontramos unidades de paisagem (selvagem, rural,
urbana), no sentido ecossistémico amplo, ou seja o de “biogeocenoses culturais” onde se
integram biótopo (edafótopo, climátopo, hidrótopo), biocenose (fitocenose, zoocenose), e cul-
tural material (Sukachev, 1945; Duvigneaud, 1974; Mateus, 1990). 

Todo o registo arqueológico contribui para o reconhecimento destas unidades de paisa-
gem no espaço e no tempo mas é sobretudo a vegetação, com a sua biomassa dominante, diver-
sidade, e especificidade de biótopo, que conjuntamente com a sua natureza diaspórica, reflecte
de forma mais expressiva estas unidades, assumindo um papel diagnosticante central nos
ensaios actuais de cartografia ecológica e de uso-da-terra.

O registo vegetal do Território Antigo (o conjunto arqueobotânico), enquanto associa-
ção de fósseis vegetais no mesmo envelope matricial, surge-nos sob duas formas: 1) O
registo de reflexo (diasporocenótico), que é produzido de forma repetida pelas plantas, ao
longo da sua vida; e o registo de morte (tanatocenótico) que ocorre com a sua morte. O pri-
meiro registo (diasporocenótico) refere-se ao conjunto de diásporas vegetais (esporos,
pólen, sementes, ou talvez as próprias folhas das espécies caducifólias) que é transportado
pelo vento, pela água, pelos animais, visando a propagação e reprodução (diáspora). São em
geral estruturas muito resistentes, adaptadas a percorrer grandes distâncias, e produzidas
em grandes quantidades, dando origem a “imagens” reveladoras de quem as produz. De
facto são múltiplas “imagem-réplicas” (Mateus, 1996) fossilizáveis simultaneamente em
diferentes contextos de recepção contínua (arquivos) no território. O registo tanatocenótico,
por seu lado, fabrica “imagens-originais”, em geral únicas e menos representativas da
diversidade das unidades de paisagem. É constituído pelas estruturas vegetais mortas
(madeiras, raízes, frutos, folhas) fossilizadas em eventos singulares (contextos de catástrofe,
de mumificação, de lixeira). Pode constituir um registo autóctone (preservado localmente),
ou alóctone (selado após transporte). 

Os Fósseis Vegetais (Diásporas e Fitoclastos) 

No centro das atenções está o pólen (Fig. 4-1), uma estrutura de grande complexidade
morfológica, estrutural e química, representando bem “a outra face” dos seres vegetais – o
“(micro)gametófito” contrapondo-se na alternância de gerações ao “esporófito”, geralmente
mais visível, objecto tradicional da botânica. O pólen é uma das estruturas mais perenes do
mundo vivo graças à inércia química da sua parede — a exina — onde a esporopolenina lhe
assegura uma quase indestrutibilidade em meio anaeróbio. Esta característica, aliada ao facto
de ser uma estrutura produzida anualmente em cada paisagem em números astronómicos (da
ordem do milhão de grãos por flor) faz do pólen o fóssil mais comum do “registo geológico”.
A sua capacidade de dispersão na atmosfera e hidrosfera, a sua resistência, a sua quase omni-
presença, quando em presença de territórios onde ocorram lagos e pântanos permanentes —
bacias de microestratificação anual de películas de turfa e lodo — permitem com realismo a
analogia da “imagem polínica das antigas paisagens”, obtida assim através de uma espécie de
máquina fotográfica do tempo (vide Fig. 4-7). 

As “imagens da paisagem” na superfície da turfa, do lodo, dos solos, que o tempo fossi-
liza, são enriquecidas por outros microfósseis (Fig. 4-2) — micro-estruturas resistentes de fun-
gos, algas, e invertebrados — frequentes nos sedimentos arqueológicos e palustres, e que nos
falam sobretudo das condições dos locais de fossilização onde habitaram.   
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Os frutos e sobretudo as sementes (Fig. 4-3) com os seus pericarpos resistentes, para pro-
tecção quando da dispersão pelo vento, a água ou o transporte animal, permitem maior deta-
lhe na reconstituição, acrescentando maior precisão taxonómica, ao conjunto fóssil. O seu
papel na alimentação humana, na cadeia de actividades de recolecção, colheita, armazena-
mento, processamento, consumo, justificam uma atenção privilegiada.  

Finalmente, os próprios tecidos lenhosos, as madeiras (Fig. 4-4), conservadas em meio
palustre anaeróbio, ou pela carbonização nas fogueiras e fogos acidentais, constituem uma
importante fonte de informação, particularmente da utilização dos recursos vegetais. 
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O Pólen

> Os grãos de pólen possuem paredes
resistentes de complexa estrutura e escul-
tura. São características como a forma, a
dimensão, o número e tipo de aberturas, a
estrutura e estratificação da parede (exina),
a esculturação dos elementos estruturais,
que possuem valor diagnosticante e são
assim usadas para a identificação das espé-
cies vegetais.

FIG. 4-1 – O Pólen. Exemplo de um grão de pólen (Cistus populifolius – esteva) e algumas características da sua parede (exina).

Grão de pólen de Cistus
populifolius.L.
MICROFOTOGRAFIAS MEV: 
P.F. QUEIROZ

Abertura composta
(pólen colporado)

Abertura da camada
externa da exina 

(ecto-colpo)

Abertura da camada
interna da exina 

(endo-poro)

Detalhe da
ornamentação
(pólen reticulado)

Estrutura da parede
(exina) vista em corte

Camada externa (sexina)

Camada interna (nexina)

Columelas

Semi-tecto
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Microfósseis não Polínicos

> Para além de grãos de pólen e esporos, outras
estruturas biológicas (vegetais e animais) que fossili-
zam nas turfeiras são objecto de estudo paleoecoló-
gico. São esporos e outras micro-estruturas de parede
resistente de algas e de fungos, são restos dos exoes-
queletos e estruturas enquistadas de animais inverte-
brados. 

Restos de algas aquáticas testemunham antigas
situações de alagamento; esporos de fungos coprófi-
los, vivendo em excrementos de animais domésticos,
bem como ovos e restos de invertebrados parasitas,
indicam a presença de pastagens nas imediações dos
locais amostrados.

Alguns destes microfósseis de estrutura e morfo-
logia características têm ainda uma origem taxonó-
mica desconhecida, pelo que se utilizam na sua iden-
tificação e quantificação códigos numéricos e “alcu-
nhas”.

FIG. 4-2 – Microfósseis não polínicos. Alguns exemplos de esporos de algas, esporos de fungos e micro-estruturas de origem
animal.

Fungos
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(x1500)
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(x1000)
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Microfósseis
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de Baixo.
MICROFOTOGRAFIAS 
MO: J.E. MATEUS
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Frutos e Sementes

> As sementes carbonizadas conservadas em silos e
outras estruturas arqueológicas constituem uma
importante fonte de informação acerca da exploração
dos recursos vegetais, nomeadamente do uso de plan-
tas selvagens e cultivadas na alimentação das antigas
populações, e ainda sobre o coberto vegetal das proxi-
midades dos sítios, donde se destacam com mais
notoriedade as comunidades ruderais e de daninhas
de culturas.

FIG. 4-3 – Frutos e sementes carbonizados, conservados em sítios arqueológicos. Alguns exemplos.

1. Trigo, Alcáçova de Santarém,
Idade do Ferro;

2. Favinhas, Penedo dos
Mouros, Medieval; 

3. Grainhas de uva, Conv. 
S. Francisco de Santarém,
Islâmico;

4. Bolota, Malhada, Calcolítico;

5. Papoila, Conv. S. Francisco
de Santarém, Islâmico; 

6. Azeitona, Castelo de
Mértola, Islâmico; 

7. Cevada, Gruta da Avecasta,
Idade do Bronze Inicial.
FOTOS: J.P. RUAS E P.F. QUEIROZ
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Madeira e Carvão

> Os tecidos lenhosos conservados em meio
palustre ou pela carbonização parcial em larei-
ras e outras estruturas de combustão huma-
nas, ou ainda em fogos naturais, constituem
uma fonte importante de informação paleo-
ecológica e arqueobotânica. 

A identificação da flora lenhosa utilizada
pelas antigas populações, para além de docu-
mentar a utilização no passado destes recursos
vegetais, é também elucidativa da ocorrência
de espécies de árvores e arbustos no território
antigo.

Note-se que, em geral, o alcance taxonó-
mico da análise paleoxilológica e mesmo antra-
cológica permite completar os registos palino-
lógicos, onde chegar à identificação da espécie
botânica torna-se por vezes difícil.

FIG. 4-4 – Madeiras e carvões.

Anatomia da madeira de pinheiro bravo 
(Pinus pinaster). Bloco de lenho; Estrutura
microscópica da madeira (em bloco e segundo as
três secções de diagnóstico – transversal, tangencial
e radial): 
I – traqueído de Outono;
II – traqueído de Primavera; 
III – Células de parênquima do raio. 
DESENHOS ESQUEMÁTICOS: TOMÁS MATEUS.

Carvalho cerquinho, fragmento de madeira
carbonizada. Outeiro dos Castelos de Beijós, Idade
do Bronze Final. FOTO: J.P. RUAS



Sete Linhas de Trabalho

Os lagos, pântanos e turfeiras (vide Fig. 4-6 e 4-7), constituem por excelência os
“arquivos naturais da memória ecológica” dada a sua capacidade contínua de captação e
arquivo do registo de reflexo. O estudo deste registo é particularmente indicado para a
reconstituição do território na sua macro-escala e diversidade eco-produtiva — principal
objectivo do programa ARQUIVOS NATURAIS DA MEMÓRIA ECOLÓGICA que visitaremos
mais à frente. 

A contínua sedimentação e alagamento caracterizam estas bacias naturais, localizadas
em geral fora dos povoados (em território remoto, periférico, ou próximo). No entanto
estas mesmas circunstâncias podem ocorrer artificialmente nos espaços domésticos e adja-
centes, sob a forma de poços, açudes, valas de drenagem, aquedutos, esgotos, vazadouros.
Estes ARQUIVOS ORGÂNICOS DO ESPAÇO DOMÉSTICO E ADJACENTE dão corpo à segunda
linha de trabalho deste laboratório. 

Para além destes 2 tipos de contextos, onde poderemos falar de verdadeiras séries
temporais de conjuntos arqueobotânicos bem conservados, a evidência torna-se em geral
fragmentária e muito descontínua. A preservação da matéria orgânica morta torna-se
impossível ao ar livre, em solos arejados (aeróbios), ou sujeitos a processos de oxidação.
O problema essencial é o da bio-degradação, promovida por bactérias, fungos, e micro-
invertebrados. Outro aspecto chave é o da falta de um mecanismo de incorporação con-
tínua dos conjuntos em “envelopes matriciais” mais ou menos estanques. Note-se que a
deposição de películas de argila, por processos recorrentes de coluvionamento ou acu-
mulação antrópica pode propiciar condições de preservação algo semelhantes às que
ocorrem em meio húmido — veja-se a linha de acção PALINOLOGIA DE ARGILAS
ARQUEOLÓGICAS. 

A carbonização intencional ou involuntária de madeiras, frutos, e sementes, constitui
o grande vector de produção do registo vegetal nos sítios arqueológicos, propiciando mui-
tas vezes a única fonte de informação neste domínio. De facto não é possível consumir car-
bono puro pelo que a bio-degradação não ocorre pura e simplesmente. A interpretação des-
tes conjuntos antracológicos é complexa e mais ou menos limitada, dependendo do tipo de
contexto em questão, como se referirá na apresentação desta linha de pesquisa – ANTRA-
COLOGIA ARQUEOLÓGICA.

Cada uma destas linhas de pesquisa participa de forma complementar para se com-
preender a organização do Território Antigo, dos seus recursos, das suas actividades, con-
tribuindo com o seu “ponto de vista” próprio, espacialmente condicionado. O grande desa-
fio é integrar os resultados no território concreto — esse macro-artefacto singular de natu-
reza histórico-arqueológica — e não apenas evocar tipos teóricos de paisagens. Esta orien-
tação implica uma abordagem directa ao território de hoje. Nele encontramos enraizadas as
entidades eco-fisográficas (biogeocenóticas) de tempo longo, que embora “ainda vivas”
assumem carácter secular e milenar, funcionando como pontos de ancoragem pluritem-
poral do desenvolvimento do território. Esta linha, que designamos por ECO-FISIOGRAFIA
DOS TERRITÓRIOS HISTÓRICOS DE HOJE, suporta-se das técnicas dos Sistemas de Infor-
mação Geográfica (SIG), da tele-detecção, e da ortofotogrametria. O objectivo é essencial-
mente espacializar (mapear) e quantificar. 

É em estreita associação com este contexto cartográfico que se desenvolvem estudos de
natureza actualista — a PALEOECOLOGIA EXPERIMENTAL. Aqui se procura “experimentar”
o potencial informativo e fossilífero das unidades de paisagem (hortas, campos, charnecas,
matas…), aspecto que se refere aos processos de formação do registo arqueobotânico. No
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essencial avaliam-se as capacidades e constrangimentos da produção e dispersão do pólen,
das sementes, das outras estruturas vegetais (diásporas e fitoclastos), a sua deposição e
incorporação nos sedimentos, a sua decomposição parcial pelos processos de diagénese
pedológica. 

Enfim, procura-se calibrar as técnicas de reconstituição paleoambiental, e compreen-
der a tafonomia específica dos arquivos arqueobotânicos naturais e artificiais. 

Finalmente os esforços da remontagem. Dada a natureza vestigial, ou imagética dos
seus materiais e resultados, esta arqueologia do território não tem a vocação museográfica
tradicional, centrada nas colecções dos utensílios móveis. Procura-se agora contextualizar
a ruína para além do seu esqueleto de pedra e barro, completá-la, revesti-la de protagonis-
tas orgânicos, entendê-la na sua funcionalidade do dia-a-dia, envolvê-la de reflexos e arti-
culações com o espaço que a cerca, compõe, constringe. 

Este espaço-território, de dentro e de fora, é assim também entendido como forma e
drama. É uma geometria da terra e dos protagonistas arquitectónicos e biológicos que a enci-
mam, é uma arrumação de “actores” históricos. Esta preocupação suscita o interesse dos
programas de restituição virtual por computador, utilizando as técnicas de modelação 3D,
que aqui se desenvolvem no âmbito da ARQUEOLOGIA VIRTUAL.

Momentos da Progressão da Pesquisa

Outra forma sugestiva de descrever o envolvimento científico do laboratório é con-
siderarmos a progressão, hierárquica e sequencial, de objectivos e estratégias para a
construção da nossa ciência (vide Fig. 4-5). Podemos aqui reconhecer 8 momentos dis-
tintos:

1) tipologia – descrição e catalogação de morfotipos de estruturas botânicas, com base
em caracteres de diagnóstico, discriminativos das espécies botânicas.

2) amostragem – prospecção, identificação e avaliação das matrizes sedimentares fos-
silíferas, e elaboração de estratégias de subamostragem. 

3) análise arqueobotânica – descrição (identificação e quantificação) dos conjuntos fós-
seis vegetais – associações de fito-diásporas e fitoclastos.

4) análise estatística – exploração estatística das séries de dados paleobotânicos com
vista a evidenciar padrões recorrentes.

5) enquadramento eco-fisiográfico – descrição do substrato eco-fisiográfico dos territó-
rios concretos em estudo, avaliando recursos e habitats potenciais.

6) calibração experimental – compreender a génese das imagens do território investi-
gando experimentalmente os padrões de produção, dispersão, deposição, incorpo-
ração e fossilização dos restos vegetais fossilizáveis do presente, na sua condicio-
nante eco-fisográfica

7) reconstituição – descrição do território antigo enquanto espaço ecológico e econó-
mico por integração dos resultados e modelos do presente e do passado

8) restituição – dar corpo a uma imagem viva e expressiva do passado, culturalmente
actuante.  
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FIG. 4-5 – Esquema de articulação das sete linhas de trabalho, na progressão dos momentos de pesquisa.



Linha 1 – Arquivos Naturais da Memória Ecológica (Turfeiras e Lagos)

Um contexto único; um testemunho independente

Esta linha de acção assenta no estudo do registo de fito-diásporas, ou seja na análise
polínica (pólen e esporos) e carpológica (sementes) das séries sedimentares recolhidas nas
turfeiras e fundos de lagos. Complementarmente estudam-se as folhas, as madeiras e
outros tecidos vegetais, e ainda os micro e macro fósseis com outras origens (fungos, algas,
invertebrados…) (vide Fig. 4-1 a 4-4).

Nos ecossistemas permanentemente alagados as condições de falta de ar e de oxigénio,
adversas à presença dos agentes da bio-decomposição, permitem a preservação continuada
das estruturas biológicas aí depositadas. Nestes “arquivos naturais da memória ecológica dos
territórios”, nos seus depósitos microestratificados de turfas e lodos orgânicos, mumifica
a vegetação do pântano conjuntamente com outras comunidades palustres de origem ani-
mal; mumifica ainda parte da biocenose envolvente, sobretudo as estruturas vegetais de
maior resistência e capacidade de dispersão (vide Fig. 4-7).  

A prevalência da série  

A investigação incide no estudo sequencial das películas de sedimento organo-gené-
tico conservadas nestas bacias (vide Fig. 4-8 a 4-13). São seleccionadas as sequências sedi-
mentares mais profundas, contínuas, homogéneas, e de melhor preservação microestrati-
gráfica. Pretende-se acima de tudo obter séries de imagens ao longo do tempo.

Uma arqueologia da paisagem feita apenas de instantâneos lida irremediavelmente
com palimpsestos de difícil interpretação. A série constitui o conceito chave em paleoeco-
logia, embora rara na arqueologia dos sítios. Séries temporais obtidas em perfis sedi-
mentares microestratificados fazem destacar unidades de paisagem (funcional e ecologi-
camente distintas) pelo desvio da expressão quantitativa dos seus fósseis. Note-se ainda que
as séries espaciais (de amostras sincrónicas através do território) têm a mesma potencia-
lidade discriminativa evidenciando o que é distinto em termos estacionais (distribuição
espacial).

Uma imagem paleo-territorial “fixada” na superfície de uma turfeira ou fundo de lago,
deve ser complementada por outras obtidas em bacias vizinhas, se possível de eco-fisiografia
diferente – o mesmo objecto vislumbrado simultaneamente por dois (ou mais) “pontos de
vista”, adquire estereoscopia, espacialidade (Fig. 4-15). 

É talvez pertinente referir que a perspectiva arqueológica e territorial da Paleoecologia
aqui desenvolvida, contrastando com o que se passa na Europa do Sul (onde prevalece uma
Paleoecologia de inspiração geológica), se alimenta dos conceitos e estratégias da “Regional
Quaternary Plant Ecology” da escola norte europeia, esta aproximando-se da Ecologia da Pai-
sagem. Privilegia uma integração à escala da região dos registos do passado e do presente
tendo por paradigma a complementaridade de pontos de vista, obtidos em redes de bacias
de captação de registos, e aspirando a permitir reconstituições de natureza (semi)quantita-
tiva. Seguem-se aqui os conceitos de Roel Janssen (Universidade de Utreque — Holanda),
de John Birks (Universidade de Bergen — Noruega), de Björn Berglund (Universidade de
Lund — Suécia). 
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Lagoas e Turfeiras
Contextos privilegiados para uma arqueologia
ecológica dos territórios antigos

> Portugal com o seu clima medi-
terrâneo é relativamente modesto na
ocorrência de turfeiras. O período esti-
val sem chuva faz secar muitas das
zonas húmidas. Este fenómeno
impede a acumulação de turfa ou lodo
orgânico, devido à rápida decomposi-
ção por oxidação, e confere grande ins-
tabilidade ecológica.

Ao contrário dos pântanos ombro-
génicos (de ombro=chuva) da Europa
do Norte, os pântanos em Portugal
não têm uma origem climática mas
antes resultam de situações locais de
deficiente drenagem (pântanos minerotróficos topogénicos). Esta geogénese palustre das águas superficiais
confinadas é em geral uma característica das paisagens de modelação geodinâmica recente (Quaterná-
rio Recente), e prende-se à existência de estruturas sedimentares e erosivas de origem glaciar, peri-gla-
ciar, fluvial, fluvio-marinha, marinha, ou dunar. 

As lagoas e turfeiras que ocorrem nas altas montanhas (A) são o resultado da conjugação de condições
hiperhúmidas e da existência de depressões fechadas, quer modeladas nas rochas pelos glaciares de topo,
quer ainda em vales bloqueados por moreias ou por depósitos grosseiros de solifluxão. 

No litoral, sobretudo no litoral de substrato arenoso, a paludificação está em geral associada aos cur-
sos de água, e constitui uma consequência indirecta das transgressões e regressões do mar. Os pântanos
perimarinhos (C) surgem no seio de bacias originalmente mais amplas que hoje em dia, profundamente
escavadas pelas águas continentais, quando o nível do mar se encontrava muito abaixo do actual, há 20/30
mil anos, durante os estádios mais frios da última glaciação. Com a progressiva subida do nível do mar
estas bacias foram sendo parcialmente colmatadas pelo assoreamento fluvial, pelo envasamento fluvio-
marinho, ou pela intrusão de areias da plataforma continental. Por vezes isolam-
se locais protegidos da bacia, onde não ocorre sedimentação mineroclástica
(devido ao hidrodinamismo reduzido), mas onde se acumulam águas paradas.

O estacionamento do aquífero litoral doce é em si mesmo o resultado da
proximidade do nível hidrológico de base – o mar – onde a energia potencial das
águas se anula naturalmente. A paludificação ocorre quando simultaneamente
à ausência de infiltração “vertical” ocorre bloqueamento “lateral” da drenagem
pela existência de barragens naturais (barras litorais, cordões dunares, ou levées

e leques de inundação junto de canais fluviais principais). Resultam respecti-
vamente três tipos distintos de pântanos “perimarinhos”: lagoas vestibulares,
terminando ribeiras endorreicas (Cc), lagoas interdunares, em depressões de
campos de dunas costeiras (Ca); e pântanos fluviais de retaguarda, sobretudo
em locais de confluência de vales tributários de hidrodinamismo modesto (Cb).

A estes três tipos de pântanos litorais junta-se um quarto tipo, desta vez fora
da influência directa do mar – as lagoas interfluviais costeiras (B). Surgem em
plataformas aplanadas, normalmente organizadas numa escadaria gigante que
desce para o mar, que em parte as modelou por abrasão há centenas de milé-
nios, posteriormente cobertas pelas dunas do vasto deserto dunar frio dos
períodos pleniglaciais. A quase ausência de um sistema organizado de drena-
gem, a presença da areia superficial não consolidada (constituindo um grande
reservatório para a água das chuvas), e ainda a presença do substrato imper-
meável (de argilas e arenitos do Terciário), explicam a paludificação permanente
destas pequenas lagoas. 

FIG. 4-6 – Lagoas e turfeiras em Portugal.

DESENHO: J.E.MATEUS

Áreas potenciais para a ocorrência
de turfeiras em Portugal
DESENHO: P.F.QUEIROZ
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Uma Máquina Fotográfica 
do tempo e do espaço

> A capacidade de arquivo de informação das turfeiras e
lagoas assemelha-se à de uma câmara fotográfica. 

Como na câmara, aqui existe uma película que é
impressionada e se vai arquivando ano após ano, ao abrigo
de impressões contaminadoras posteriores. 

Esta película (com espessuras da ordem do milímetro)
é formada pela biomassa semi-decomposta da vegetação
anual palustre sob a forma de turfa, ou limo orgânico recém
formado. Uma película, um “envelope matricial”, já de si
fossilífero, que irá ainda incorporar (ser impressionada
por) milhões e milhões de partículas provenientes da pai-
sagem envolvente! Não são fotões, mas antes grãos de
pólen, sementes, macrorrestos vegetais, estruturas de algas
e fungos, restos de invertebrados, poeiras minerais aéreo ou
hidro-transportadas, etc., etc.... Embora possa ter lugar uma
certa diagénese (eventualmente uma ligeira mobilização
mecânica e compactação), a preservação das estruturas
depostas e da individualidade temporal da película de depo-
sição é em geral óptima nos depósitos microestratificados
das turfeiras lagunares, boa nas turfeiras fluviais.

Como sucede com uma câmara escura que se dispõe
estrategicamente face à paisagem, tomando vistas e focando
com o auxílio de lentes, a turfeira constitui uma bacia de
captação que “enquadra e foca” o território envolvente. 

O enquadramento paisagístico resulta da sua localiza-
ção central face a um sistema concêntrico de anéis de vege-
tação distintos, dispostos ao longo da topo-sequência “cume

– baixa”. Esta organi-
zação ecológica espa-
cial em redor das bai-
xas palustres dá origem a uma filtragem diferencial das
fito-partículas pelos agentes de transporte que actuam
previamente à incorporação e fossilização na turfeira, o
que resulta no que poderemos chamar um sistema de
focagem, discriminativo de componentes de dispersão. 

Para além da óptima preservação de restos orgânicos
microestratificados em “envelopes matriciais” de reso-
lução frequentemente anual, as turfeiras constituem
sumidoros gigantes da paisagem envolvente de quilóme-
tros em redor. A “mumificação” anual da paisagem não
é apenas o reflexo da eficiência dos agentes de trans-
porte do pólen e das sementes, a partir do coberto vege-
tal. É também o resultado da drenagem e erosão super-
ficial dos cabeços e vertentes circundantes, fazendo acu-
mular não só mais fitoclastos mas igualmente nutrien-
tes, substâncias químicas diversas e sedimentos.

FIG. 4-7 – Lagoas e turfeiras: arquivos naturais da memória ecológica; “máquinas fotográficas” do tempo e do espaço antigos.

Lagoa da Murta. FOTO: J.E.MATEUS

Lagoa da Murta. FOTO AÉREA: IGC, VOO SINES, 1988

Perfil de turfa onde é bem visível a
microestratificação da matriz e dos
restos vegetais (Lagoa Travessa). 
FOTO: J.E.MATEUS
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Sondagem e amostragem
Reconhecimento lito-estratigráfico 

> Os trabalhos de Paleoecologia começam no terreno

com a leitura geomorfológica da região, em grande

parte suportada pela interpretação de fotografia aérea.

São escrutinadas as baixas fluviais e lagunares dando

atenção à existência de sub-áreas permanentemente

paludificadas, longe do hidrodinamismo dos canais de

escorrência da rede hidrográfica.

O estudo dos depósitos inicia-se pela prospecção
lito-estratigráfica das baixas por elaboração de transec-

tos de sondagem. Esta prospecção visa detectar e selec-

cionar as sequências organo-sedimentares mais pro-

fundas e completas, e de microestratigrafia mais pre-
servada. Cada sequência, quer esteja no centro da bacia

ou junto à margem, possui um potencial informativo diferente dado que filtra de forma distinta os

factores de deposição de grãos de pólen, sementes, e outros fitoclastos. Cada sequência no seu par-

ticularismo é assim complementar, sendo a estratégia óptima a realização de estudos regionais com

base numa rede de perfis amostrados, em situações geomórficas distintas, no seio da mesma bacia

hidrológica ou bacias vizinhas. 

A amostragem completa das sequências seleccionadas é realizada com amostradores de tipo “pis-

tão”, como seja a sonda “DACHNOWSKY” de pistão móvel, ou o sistema “LIVINGSTONE”, de pistão

fixo. O objectivo é a obtenção de uma coluna completa não perturbada do perfil sedimentar. 

Parte dos transectos de sondagem e amostragem são topografados. Os cores recolhidos, sob a

forma de secções em duas meias canas “PVC”, seladas com película plástica e devidamente etique-

tadas, são arquivados no laboratório, preferencialmente congelados.

No laboratório as secções são abertas e seccionadas longitudinalmente em dois semicilindros

iguais. Um destina-se aos estudos de palinologia, o outro aos estudos de macrorrestos e à datação.

A abertura das secções permite

a descrição macroscópica das

unidades lito-estratigráficas, o

doseamento aproximado dos

principais componentes sedi-

mentares.

As semi-secções de palino-

logia são sub-amostradas todos

os 5, ou 2.5 ou 1 centímetros,

(excepcionalmente todos os

milímetros) dependendo dos

objectivos em causa. A resolu-

ção temporal entre amostras

depende deste distanciamento

e obviamente da taxa anual de

acumulação sedimentar em

cada bacia (da ordem de 1 mm

por ano). 

FIG. 4-8 – Prospecção de campo, sondagem e amostragem de sedimentos orgânicos.

Fotografia aérea de falsa cor, voo ACEL, 1995

Sondagens na Lagoa do Saloio,
Nazaré. FOTOS: J.P.RUAS E J.E.MATEUS
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Sondagem mecânica
Programa de colaboração – IPA – IGM

> As longas sequências sedimentares dos sis-
temas fluviais caracterizam-se pela ocorrência
de grandes acumulações de sedimentos mine-
rogénicos, sedimentados em regime fluvial de
maior energia — areias, siltes e argilas — por
vezes alternando com depósitos orgânicos —
turfas e lodos orgânicos — depositados em
situação de quebra energética da descarga flu-
vial. 

Nestas situações, a presença de camadas
superficiais de argilas e areias torna impossível
a utilização dos tradicionais meios ligeiros de
sondagem e amostragem. 

Nestes contextos, através de um programa
de colaboração com a Divisão de Sondagens do
Instituto Geológico e Mineiro, da responsabili-
dade de Carlos Silva Lopes, têm sido utilizados
com grande sucesso sistemas de sondagem
mecânica com recuperação total do sedimento.

FIG. 4-9 – Sondagem mecânicas das longas sequências dos sistemas fluviais. 

Sondagem da sequência sedimentar de
Valado de Frades, Nazaré. 
Os cerca de 20 metros de sedimentos
presentes no sistema fluvial de Valado 
de Frades foram amostrados com o
equipamento de sondagem WIRTHBO do
Instituto Geológico e Mineiro, com recolha
integral do sedimento em tubos de plástico
(Coreline). FOTOS: J.E.MATEUS
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Sedimentos orgânicos
Turfas e lodos

> Para além do conteúdo fossilífero das
turfas e lodos, a sua matriz sedimentar é
em si mesma uma importante fonte de
informação das condições de deposição no
seio das bacias.

Em condições de terrestrialização das
turfeiras ocorre sedentação – acumulação
autóctone de turfas, depósitos formados
por restos orgânicos de maiores dimensões
(folhas, raízes,...).

Em sistemas paludificados com eleva-
dos níveis freáticos, nos lagos e lagoas,
sedimentam lodos orgânicos compostos
por matéria orgânica muito fina, semi-
decomposta, hidro-transportada. 

Nos pântanos telmáticos ocorrem situa-
ções intermédias, sendo o sedimento acu-
mulado uma mistura de turfas e lodos com
maior ou menor proporção dos diferentes
componentes orgânicos.

A variação do tipo de sedimento orgâ-
nico ao longo do perfil testemunha as dife-
rentes fases de desenvolvimento palustre
do sítio, ilustrando a sua história paleohi-
drológica.

FIG. 4-10 – Sedimentos orgânicos.

Diferentes tipos de sedimentos orgânicos observados ao
microscópio óptico. Note-se a diferença da dimensão dos
restos vegetais nas turfas e nos lodos orgânicos. 
MICROFOTOGRAFIAS MO: J.E.MATEUS

1. Turfa de esfágno.
Serra da Estrela

2. Turfa de
monocotiledóneas.
Lagoa da Casa, Fernão
Ferro

3. Lodo orgânico com
restos de madeiras.
Figueira de Baixo,
Carvalhal
FOTOS: J.P.RUAS E J.E.MATEUS

1 2 3 
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Datação dos sedimentos orgânicos
Turfas e lodos

> Dada a sua natureza orgânica o sedimento é
directamente datável pelo método do radiocar-
bono. A selecção dos pontos do perfil a datar
ocorre em geral após a realização do diagrama
polínico com vista a optimizar a sua cronologia.
A datação incide sobre o sedimento orgânico
bruto, sem tratamento prévio, e implica em geral
cerca de 50 g. de turfa ou limo orgânico. As datas
assim obtidas são médias de um “pacote” de
vários anos consecutivos (independentemente do
desvio padrão característico do método) já que
estas amostras cobrem uma certa espessura de
sedimento (frequentemente 5 cm). Os novos
métodos de datação que utilizam o acelerador de
partículas (método AMS) permitem reduzir a
quantidade de material datável a fracções míni-
mas, da ordem do peso de uma semente ou de
um “punhado” de grãos de pólen. Esta técnica
torna-se vivamente aconselhável quando se

datam sedimentos com componentes orgânicos
não sincrónicos (ex. contaminações por raízes
mais recentes, matéria orgânica de redeposição
herdada de solos erosionados da bacia de capta-
ção, etc...).

Para os últimos dois séculos onde a datação
pelo radiocarbono se torna ineficaz, tem-se recor-
rido a outros radio-isótopos como o chumbo
(210Pb) ou o césio (137Cs); O primeiro (com uma
semi-vida de 22.26 anos) permite um alcance de
cerca de 150 anos, o segundo (de origem artificial)
é aplicável nos últimos 50 anos.

FIG. 4-11 – Métodos de datação dos sedimentos orgânicos (turfas e lodos).

Resultados da datação pelo 210Pb do core superficial da
lagoa da Casa, Fernão Ferro/Setúbal

semente de
Potamogeton recolhida
no sedimento

bloco de sedimento
orgânico “bruto”

Resultado de uma datação de radiocarbono. Curva de
calibração da data obtida
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Identificação e contagem 
Micro e macrofósseis 

> Após o tratamento laboratorial (extracção e concentração), as amostras de microfósseis
(pólen, esporos e microfósseis não polínicos) são montadas em preparações de microscópio defi-
nitivas usando-se o óleo de silicone como meio de montagem, sob lamela grande selada com
parafina. A identificação ao microscópio é feita a grandes ampliações (objectivas de imersão),
recorrendo-se frequentemente à rotação dos microfósseis, conseguida através da pressão loca-
lizada de uma agulha fina na superfície da lamela. As preparações são percorridas em fiadas
paralelas, onde sistematicamente se identificam e contam todos os microfósseis observados
(com excepção dos irreconhecíveis por degradação acentuada), geralmente entre mil e três mil.
Os microfósseis desconhecidos são codificados e integrados num catálogo microfotográfico. 

No LPA foi desenvolvido um pequeno programa de computador — programa FOLHA —
que facilita e acelera a entrada dos dados das contagens, para além de proceder ao tratamento
estatístico sumário dos resultados e ao seu armazenamento. 

A contagem dos macrofósseis é realizada à lupa binocular em cada fracção granulométrica,
após crivagem das turfas. A fracção mais pequena destes macrorrestos é identificada ao
microscópio óptico. 

A identificação dos micro e macrofósseis envolve a consulta sistemática das colecções de
referência – palinoteca (grãos de pólen actuais artificialmente fossilizados); carpoteca (frutos e
sementes actuais) e xiloteca (madeiras actuais e cortes histológicos), das monografias descri-
tivas da morfologia polínica, morfologia de sementes, e anatomia de madeiras, e dos respec-
tivos catálogos microfotográficos. A resolução taxonómica obtida depende estritamente do
volume desta estrutura documental e da experiência do analista. 

Existe uma distinção importante entre tipo polínico (entidade da morfologia polínica que
agrega grãos de pólen com características comuns e distintivas) e taxon botânico. Nem sem-
pre a correlação espécie botânica – tipo polínico é biunívoca, havendo tipos com grande ampli-
tude taxonómica (ao nível do grupo de espécies, do género ou da (sub)família,), ou eventual-
mente o contrário (diferentes tipos polínicos patenteados pela mesma espécie). Trata-se de uma
correlação que evolui paralelamente ao desenvolvimento da morfologia polínica e das técni-
cas de observação. 

FIG. 4-12 – Identificação e contagem ao microscópio de micro e macrofósseis.

Preparações de microscópio com
concentrações polínicas fósseis. 
FOTO: J.E.MATEUS

Identificação e contagem ao
microscópio óptico. Em fundo 
o computador com o programa
“folha”. FOTO: J.P.RUAS

Triagem, identificação e
contagem de macrorrestos sob
observação à lupa binocular. 
FOTO: J.E.MATEUS
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Diagramas polínicos

> Os resultados da análise polínica reportando-se a sequências temporais são em geral apresentados
sob a forma de diagramas. Os diagramas polínicos são gráficos constituídos pela justaposição de cur-
vas de frequências de cada tipo polínico ao longo do eixo profundidade ou tempo (ordenada). Podem
ser curvas de valores percentuais (com base num somatório total ou parcial de pólen), ou de concen-
tração absoluta (número de grãos de pólen por unidade de volume ou peso de matriz sedimentar). 

A ocorrência de diferentes padrões de chuva polínica (local e regional) introduzem a necessidade
de construção de dois sub-diagramas polínicos — local e regional — agregando respectivamente os
tipos polínicos adscritos à vegetação palustre e aquática das turfeiras, e à vegetação dos solos “secos”
da paisagem envolvente. No caso típico de uma turfeira com cerca de 300 metros de diâmetro, esta flora
polínica da vegetação “seca” envolvente estará representada quase exclusivamente por uma deposição
de tipo regional, constituída por grãos de pólen que subiram verticalmente centenas de metros no seio
da atmosfera, aí posteriormente homogeneizados e depois “chovidos”, reconstituindo assim um con-
junto verdadeiramente representativo de uma área de diversos quilómetros em redor da turfeira. 

Por analogia com as zonas ecológicas ou biogeográficas que organizam e dão sentido à des-
continuidade da paisagem, os diagramas polínicos são zonados em faixas horizontais dividindo a
ordenada tempo/profundidade em parcelas. Cada zona polínica incluirá espectros polínicos contí-
guos com um conteúdo polínico homogéneo, separados por limites representativos de momentos
de maior descontinuidade e mudança patenteada nas curvas polínicas (“zona de conjunto-polínico”).
Zonas polínicas são entidades estáticas. A história da vegetação e a evolução ecológica diz respeito
à mudança, à sequência de eventos ecológicos e de vegetação mais ou menos associados, deduzi-
dos a partir do comportamento das curvas polínicas. Por vezes a mudança é muito rápida e marcada.
Neste caso a história da vegetação não se esgota na descrição da sequência de zonas de conjunto-
polínico, ou seja no desfilar ao longo do tempo de paisagens mais ou menos em equilíbrio com os
factores do meio (paisagens clímax). Sob forte pressão das sociedades humanas ou na faixa litoral
de grande dinamismo a história da paisagem é uma sequência por vezes desenfreada de “catástro-
fes” ecológicas de escala e extensão diversas e que em termos polínicos se patenteia por curvas de
comportamento drástico e localizado. Daí a necessidade de se completar a zonação de conjunto-polí-
nico, mais adaptável à paisagem estável, com uma zonação polínica com base em padrões de com-
portamento (“zonas de comportamento”), isolando máximos, mínimos, ou “picos” de ocorrência
específica nas curvas polínicas seleccionadas. 

FIG. 4-13 – Diagramas polínicos. Sub-diagramas locais e regionais; zonação dos diagramas.

Curvas seleccionadas do diagrama polínico do Vale da Carregueira. DESENHO: P.F.QUEIROZ

SUB-DIAGRAMA REGIONAL. Inclui os tipos polínicos
de taxa não higrófilos, de solos secos, assumidos como
representativos da vegetação da envolvente regional

SUB-DIAGRAMA LOCAL. Inclui os tipos
polínicos de taxa higrófilos assumidos como
representativos das comunidades palustres locais



Diagnosticar, localizar, quantificar 
Que comunidades? 

Os conjuntos arqueobotânicos transportados (alóctones) reflectem em geral várias
unidades de paisagem, e não apenas uma, já que constituem uma mistura produzida por
diversos vectores de dispersão, humanos e naturais, com origem em sítios e ecologias dis-
tintas. Deduzir os tipos de biocenoses reflectidas nos conjuntos, a sua localização, a sua
importância relativa no território implica integrar informação arqueobotânica de arquivos
complementares, e recorrer a modelos actualistas, como veremos em seguida.

Uma das entidades primordiais da arqueologia ecológica do território antigo é a enti-
dade de paleovegetação. Por analogia com a associação vegetal, a entidade de paleovegetação
dirá respeito a um conjunto de plantas (selvagens e/ou domésticas) ocorrendo simultanea-
mente no espaço e no tempo, e partilhando o mesmo conjunto de condicionantes ecológi-
cos e culturais (leia-se “históricos”) (vide Fig. 4-14). 

A descrição destas entidades (indivíduos concretos históricos e entidades-conceito) pre-
tende ter uma base de objectividade, através do reconhecimento de similaridades de com-
portamento de tipos polínicos e macropaleobotânicos a dois níveis complementares: o estra-
tigráfico e o topográfico. Falamos de “comportamento” (padrões dinâmicos) quando natu-
ralmente em presença de séries temporais e espaciais (vide Fig. 4-13). 

A análise de correlação de curvas polínicas (e de outros micro e macrofósseis), pondo
em evidência similaridades de ocorrência e de comportamento ao longo da diacronia dos
perfis e ao longo da sincronia dos transectos actuais e arqueológicos, permite assim uma
primeira arrumação significativa das curvas de frequência em dois tipos de grupos recor-
rentes – grupos polínicos estratigráficos e grupos polínicos topográficos. Estes grupos de
afinidade, cuja recorrência é testada pela análise numérica, são os primeiros protótipos das
unidades de vegetação do passado. 

Subindo na inferência, e tendo em consideração não já os fósseis vegetais mas, de uma
forma já interpretativa, as plantas que os produziram, o reconhecimento das unidades de
vegetação antiga pelo agrupamento das curvas polínicas poderá partir actualisticamente de
uma base de ecologia vegetal: Se exclusivamente de natureza auto-ecológica (respeitante ape-
nas ao biótopo), ou seja, agregando curvas que correspondam a plantas que ocorram hoje
nas mesmas condições de solo, microclima, e impacte humano, falamos então de grupos
polínicos autoecológicos; Se, por outro lado, tiverem por analogia as comunidades vegetais
de hoje, independentemente da sua envolvente fisiográfica, falamos de grupos polínicos
sinecológicos. 

Conjugando critérios estratigráficos e análogos ecológicos modernos falaremos então
de grupos polínicos eco-estratigráficos. 

Não basta juntar nomes de plantas. Há que reconhecer que o afastamento destes regis-
tos de reflexo face ao objecto (a mata, a seara, o prado) embora possa permitir um enqua-
dramento mais regional, cria por outro lado alguma perca de sinal. Pensamos sobretudo nas
plantas produtoras de pouco pólen, ou cujo pólen é demasiado pesado, sem grande capa-
cidade de transporte. Bem, por vezes é possível chegar mais perto, ou aumentar substan-
cialmente o número de grãos de pólen escrutinados (em número quase ilimitado, neste tipo
de contexto). O papel esclarecedor da Palinologia Actualista é aqui essencial (ver mais à
frente). Trata-se essencialmente de uma questão de “ponto de vista”, de “enquadramento”,
numa acessão “fotográfica”.  
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Onde?

Responder à questão “onde?” implica coleccionar visões obtidas em vários locais do ter-
ritório, de preferência provenientes de bacias naturais ou contextos arqueológicos ao longo de
gradientes paisagísticos (vide Fig. 4-6). Não esquecer que um lago ou uma turfeira de certa
dimensão regista imagens de uma região muito vasta em seu redor. Mas é no entanto preciso
“focar”, adquirir tridimensionalidade nas visões, estereoscopia (vide Fig. 4-15). Por outro lado,
a diferente capacidade de transporte por parte das diásporas, (ex. pólen leve anemófilo (vector
vento), pólen pesado entomófilo (vector insecto), sementes aladas voadoras (vector vento),
sementes enclausuradas em pesados frutos carnudos (vector animal)) — algo que podemos
conhecer pela Paleoecologia Experimental (ver à frente) — permite decidir da proximidade da
“fonte produtora” quando se interpreta um diagrama polínico ou carpológico de um arquivo
natural. O próprio padrão dinâmico das curvas polínicas e de macrorrestos, que no fundo
reflecte a história das populações vegetais envolventes é muitas vezes expressivo da localiza-
ção destas mesmas populações. Este problema foi sistematizado por C.R. Janssen (Utreque)
na sua definição de chuva polínica local, extra-local, regional, e extra-regional (Janssen, 1973;
1980). Finalmente, a visão complementar do actualismo: Os territórios de hoje ainda mantêm
activos os condicionantes ecológicos, os “nichos”, (mesmo que por vezes “potenciais”) das uni-
dades de vegetação, sobretudo as de carácter mais permanente.      

Que importância na paisagem? 

Outra preocupação é a de quantificar. Há naturalmente uma relação entre o número de
plantas e a dimensão da sua “aura” diaspórica, do seu reflexo polínico, carpológico, (ou cadu-
cifólico). A estimativa deste valor toma tipicamente a forma de um influxo — imagine-se por
exemplo o influxo polínico do pinheiro numa dada região ou local, expresso em n.o de grãos de
pólen/cm2/ano, ou seja, número médio estimado de grãos de pólen de pinheiro que cai, e se
acumula, num quadradinho de solo de 1cm de lado, durante todo o ano. É possível estimar este
valor em sedimentos de acumulação contínua (turfas, lodos, guano, gelo) quando são conhe-
cidas as taxas de acumulação matricial, por uma série de datações absolutas ao longo do per-
fil, e quando são conhecidas as concentrações de microfósseis por grama ou cm3 de sedimento,
estas estimadas pelo método de Stockmaar (vide Fig. 4-16). Mais uma vez os estudos actua-
listas, “experimentando” o coberto vegetal de hoje e as suas “auras” de diáspora, cumprem aqui
um papel de calibração. 

Programas
1.1 Séries de baixa resolução (ao longo dos séculos)

Um dos aspectos desta linha de trabalho diz respeito ao estudo de séries organo-sedi-
mentares longas (longas em termos relativos, leia-se “portugueses”). São séries que cobrem
de forma contínua (ou só ocasionalmente entrecruzada por hiatos), os últimos 8 a 15 milénios. 

Trata-se de uma investigação à “macro-escala”, onde se investiga, numa base temporal
mais alargada (sub-secular a pluri-decadal), a sucessão das antigas paisagens e territórios sob
a acção modeladora do clima, do homem, da acção do mar e da dinâmica litoral. É natural-
mente a primeira série de leituras que os diagramas propiciam e encorajam, e que vem pro-
curar colmatar lacunas importantes do conhecimento da evolução natural e cultural do país
ao longo dos séculos. Embora se tenham recentemente iniciado os estudos no Litoral Centro
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Entidades de paleovegetação
As comunidades vegetais do território antigo

No reconhecimento das unidades de vegetação do
passado — entidades de paleovegetação — ocorrem dife-
rentes momentos no processo de inferência:
• A partir dos tipos polínicos identificados reconsti-

tuem-se as espécies vegetais correspondentes.
• A partir dos estudos geobotânicos das actuais comu-

nidades vegetais — análogos actuais — reconhecem-
-se padrões de afinidade ecológica entre as espécies.

• A partir dos comportamentos das curvas polínicas ao
longo dos perfis reconhecem-se padrões de afinidade
estratigráfica entre as curvas polínicas.

Da integração destes padrões de afinidades nascem
os grupos polínicos eco-estratigráficos — protótipos das
entidades de vegetação do território antigo (cf. Fig. 4-31).

II. afinidade ecológica

I. do pólen à planta

III. afinidade estratigráfica

amieiro (Alnus)

salgueiro (Salix)

hera (Hedera)

lisimáquia (Lysimachia)

sanguinho de água (Frangula)

Algumas plantas de habitats ribeirinhos.
Integram o amial característico dos fundos
de vale (comunidade Alnus glutinosa – Salix
atrocinerea).
FOTOS: J.E.MATEUS E P.F.QUEIROZ

<

<< Amial da Agualva
de Baixo/Alcácer do
Sal (comunidade
A.glutinosa –
S.atrocinerea). 
FOTO: J.E.MATEUS

< Transecto
esquemático de
vegetação actual na
margem palustre da
Agualva de Baixo.
Descreve-se a
comunidade vegetal
Alnus glutinosa –
Salix atrocinerea.
DESENHO: P.F.QUEIROZ

Diagrama polínico 
do Vale da
Carregueira. Grupo
polínico ALN,
representando o
amial palustre
ribeirinho. Inclui os
tipos polínicos Alnus,
Salix, Frangula, Vitis,
Hedera helix,
Solanum dulcamara,
Lysimachia,
Osmunda, entre
outros. DESENHO:

P.F.QUEIROZ

FIG. 4-14 – Entidades de paleovegetação. As comunidades vegetais do território antigo. Exemplo do processo de reconhecimento de
uma entidade de paleovegetação relacionada com os habitats palustres de fundo de vale (ALN), com análogos nos actuais amiais
ribeirinhos da comunidade Alnus glutinosa-Salix atrocinerea.
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Estereoscopia polínica
A mesma paleovegetação vista por ângulos distintos

> A utilização de vários tipos de bacia, ou de vários cores obtidos no seio da mesma bacia,
mas em locais distintos, permite uma visão estereoscópica pela complementaridade das ima-
gens diferentemente filtradas do mesmo objecto (da mesma entidade de paleovegetação). 

Focalizar (discriminar e localizar) as entidades de paleovegetação implica integrar múlti-
plas linhas de evidência com vista a maximizar os testes de afinidade (co-espacial, co-com-
portamental) das curvas polínicas entre si, conforme se prevê da definição enunciada de paleo-
vegetação (vide texto). 

FIG. 4-15 – Pesquisar a localização espacial das entidades de paleovegetação do território antigo. Estereoscopia polínica; a mesma
paleovegetação vista por ângulos distintos. Um exemplo da região de Santo André no litoral norte alentejano.

Poço do Barbaroxa de Cima (PBC).
Turfeira interdunar costeira, próxima
da actual linha de costa. FOTO AÉREA

Região da Bacia de Santo André, litoral norte
alentejano. Localização das turfeiras estudadas.
DESENHO: P.F.QUEIROZ

Vale da Carregueira (VCA). Turfeira
fluvial adjacente, mais interior.
FOTO AÉREA VOO IGC, 1993

Comparação das curvas polínicas de pinheiro (Pinus), amieiro (Alnus) e carvalho (Quercus) em duas sequências
polínicas estudadas em Santo André – PBC e VCA. Os padrões de desenvolvimento polínico, reflectindo as mesmas
entidades de paleovegetação em locais distintos, são complementares e discriminativos da sua localização espacial.
Veja-se por exemplo a localização óbvia do amial nos sistemas fluviais, com grande representação polínica em VCA 
e apenas um reflexo mais afastado em PBC. DESENHO: P.F.QUEIROZ
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Influxo polínico 
Métodos quantitativos de análise polínica

> A análise polínica, quer de material fóssil, para estudos
de reconstituição paisagística, quer de amostras actuais em
estudos actualistas de fenologia e biologia floral, aeropali-
nologia ou palinologia do mel, tem vindo cada vez mais a
pretender uma estimativa quantificada dos conjuntos polí-
nicos, para além dos tradicionais valores percentuais. 

Os valores de concentração polínica (pólen/unidade de
peso ou volume), a partir dos quais se calculam os valores de
influxo polínico, acrescentando a dimensão temporal
(pólen/unidade de peso ou volume/unidade de tempo), são
obtidos através do método dos “marcadores exóticos” (Stock-
marr, 1971; 1973). São estimados a partir da adição de um
número conhecido de esporos (ou pólen) de uma planta
exótica previamente ao tratamento laboratorial de uma
amostra de peso ou volume previamente determinado.
Durante o processo de contagem polínica os esporos exóti-
cos são também contados sendo este valor usado na esti-
mativa da concentração polínica da amostra (Pconc).

FIG. 4-16 – Diagramas de concentração absoluta e de influxo polínico. Métodos quantitativos de análise polínica.

Lycopodium adicionado Pólen contado
Pconc =    ————————————     x    —————————————

Lycopodium contado Volume (ou peso) da amostra

São utilizadas pastilhas contendo 10679
± 192 esporos de Lycopodium clavatum
acetolisados, envolvidos em bicarbonato
de sódio. Estas pastilhas são produzidas
pelo Departamento de Geologia do
Quaternário da Universidade de Lund,
Suécia. FOTO: J.P.RUAS

< Diagrama de concentração polínica 
da Lagoa Travessa 2, Carvalhal.
Representam-se os valores de
concentração absoluta (pólen/grama 
de sedimento) de tipos polínicos
seleccionados. DESENHO: J.E.MATEUS

Esporos de Lycopodium clavatum.
MICROFOTOGRAFIA MO: P.F.QUEIROZ

< Diagrama de influxo polínico mensal
do perfil turfoso do Centro da Neve,
Serra da Estrela. Representam-se os
valores de influxo mensal (pólen.cm-2.
mês-1) de grupos seleccionados. Cada
grupo polínico acumula o valor de influxo
de um conjunto de tipos polínicos a ele
associados. DESENHO: P.F.QUEIROZ

<



e na Serra da Estrela, a grande maioria destes diagramas provêm do litoral sudoeste, entre
Sines e Lisboa.  

Estas leituras esquematizam-se em quatro temáticas (vide figuras respectivas – Fig. 4-18 a
4-21), onde essencialmente se fala de evolução, o devir irreversível das sociedades e das paisagens.

1. A evolução da vegetação natural
2. A evolução litoral  
3. A evolução climática 
4. A evolução do impacte e da modelação humana 

Sob o tema 1 esboça-se a evolução das nossas florestas, matagais, matos, charnecas, e pra-
dos naturais ao longo dos milénios e nos grandes cenários naturais: vales, interflúvios, terras
baixas lacustres e fluviais, dunas litorais, baixas estuarinas, e montanhas. No segundo tema
vislumbram-se os eventos de paleovegetação (frequentemente drásticos) adscritos à faixa lito-
ral e aos seus ecossistemas. A paleohidrologia tem aqui um papel privilegiado. A prevalência
costeira de uma grande parte das turfeiras e sistemas fluvio-lagunares explica a importância
deste tema, que potencia não só uma interpretação paleoclimática dos registos, mas também
uma compreensão da conjuntura ecológica da evolução da ocupação humana do litoral por-
tuguês. No tema 3 integram-se as duas leituras anteriores para ensaiar uma primeira perio-
dização bioclimática do Holocénico (pontualmente estendida ao Tardiglacial).  Finalmente no
último tema esquematizam-se e avaliam-se as principais fases de impacte e modelação
humana da paisagem e dos seus territórios, os padrões evolutivos de uso-da-terra. 

Projectos incluídos:

TABELA 4-1

Projecto Descrição Financiamento Situação (Referências)

Estudo paleoecológico da Lagoa
da Apúlia, Esposende

Estudo paleoecológico do Valado
de Frades, Nazaré

Estudo paleoecológico da Lagoa
Clementina, Nazaré

Estudo paleoecológico da Lagoa 
do Saloio, Nazaré

Estudo paleoecológico da várzea 
da Foz do Lizandro, Mafra

Estudo paleoecológico do vale de Alpiarça

Estudo paleoecológico do Alfeite, Almada

Estudo paleoecológico da Lagoa do Golfo,
Fernão Ferro, Sesimbra

Estudo paleoecológico da Lagoa da Casa, 
Fernão Ferro, Sesimbra
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Análise polínica, de microfósseis não 
polínicos, e de macrorrestos da sequência
de sedimentos turfo-lodosos (7 m) 

Análise polínica, de microfósseis não
polínicos, e de macrorrestos da sequência
de sedimentos argilo-lodosos (20 m) 

Análise polínica, de microfósseis não
polínicos, e de macrorrestos da sequência 
de sedimentos turfo-lodosos (4.1 m) 

Análise polínica, de microfósseis não 
polínicos, e de macrorrestos da sequência 
de sedimentos turfo-lodosos (4.8 m) 

Análise polínica, de microfósseis não 
polínicos, e de macrorrestos de uma 
sequência de sedimentos turfo-lodosos 

Análise polínica da sequência 
de sedimentos turfo-lodosos (8.9 m)

Análise polínica e de microfósseis não 
polínicos da sequência de sedimentos 
argilo-lodosos (3.2 m) 

Análise polínica e de microfósseis 
não polínicos de duas sequências 
de sedimentos turfo-lodosos (0.9 m) –
GOL1; (0.2 m, na base) – GOL2

Análise polínica, de microfósseis não 
polínicos, e de macrorrestos da sequência
de sedimentos turfo-lodosos (2.2 m) 

CE-DG XII

CE-DG XII

CE-DG XII

CE-DG XII

CE-DG XII

CE-DG XII

CE-DG XII

Material amostrado 
(I.58)

Material amostrado 

Material amostrado 
(I.55)

Em realização
(I.55)

Em preparação

Concluído (I.11)

Concluído (I.11; I.27)

Concluído (I.44)

Em realização
(I.55; I.58)

[Continua na pág. 132]
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Séries paleoecológicas de baixa resolução 
ao longo dos séculos...

> Os estudos de séries paleoecológicas de baixa reso-
lução implicam a análise de amostras contíguas espa-
çadas temporalmente na ordem das centenas de anos
entre si. 

É assim vislumbrada nos diagramas polínicos a
evolução centenária das paisagens e territórios, através
de um “filme” em que as imagens vão “saltando”
século a século.

Embora com resolução temporal fraca, estes estu-
dos possibilitam uma visualização de longo termo do
desenvolvimento das paisagens e territórios, cobrindo
vários milénios.

De notar que a aproximação ao século, década ou
ano é apenas de natureza estratégica, dependendo ape-
nas da aproximação das amostras entre si, e do tempo
e meios disponíveis para processar e estudar cada uma
das amostras.

FIG. 4-17 – Séries paleoecológicas de baixa resolução; O “filme” da evolução da paisagem e do território século a século.

Conjunto dos diagramas polínicos, de
microfósseis não polínicos, e de macrorrestos
vegetais disponíveis para o litoral norte alentejano
(alguns diagramas da região não estão
representadas dado estar ainda em análise a sua
caracterização cronológica e estratigráfica). 
Cada coluna cinzenta corresponde a uma
sequência de sedimentos orgânicos estudada.
Após datação absoluta de um conjunto variável 
de amostras distanciadas no perfil, foi interpolada
a datação de toda a sequência, identificando-se
pontualmente a ocorrência de quebras na
sedimentação. 
Note-se o âmbito cronológico de cada sequência 
e respectivos hiatos de sedimentação, a resolução
temporal entre amostras contíguas (Rt=anos), 
e o número de datações de radiocarbono obtido
em cada sequência. 

DESENHO: P.F.QUEIROZ
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Evolução da vegetação natural
O exemplo do noroeste alentejano

(Mateus e Queiroz, 2000)

> Este tema de síntese parte em geral do estabelecimento de zonas regionais de conjunto-
-polínico definidas numa base de resolução temporal média a larga nos perfis estudados. Em
foco a sequência de paisagens “regionais” de carácter permanente (através da leitura dos sub-
diagramas “regionais”) sob a influência da transformação climática, da maturação dos solos,
e dos resultados cumulativos da ocupação humana. A palinoestratigrafia do Quaternário
Recente tem por base esta linha de pesquisa. 

FIG. 4-18 – Evolução da vegetação natural. O exemplo da evolução da vegetação natural e semi-natural no litoral norte alentejano.

DESENHO: J.E.MATEUS

Pinhal bravo 
e manso nos
interflúvios;
carvalhal vestigial
nos fundos de vales;
disclímax de
sobreiro 
e matos esclerófilos
(carrascal e urzal);
amial reduzido;
salgueiral, choupal,
freixial e matagais
húmidos nas
margens ripícolas

Pinhal bravo nos
interflúvios;
carvalhal
(cerquinho) e
zambujal nos
sistemas de vertente;
amial nas baixas
fluviais

Pinhal silvestre nos
interflúvios;
carvalhos (negral?) 
e vidoeiros nos
sistemas de vale

fase 
TERMO-MEDITERRÂNEA

fase 
MESO-MEDITERRÂNEA

fase MESO/

SUPRA-MEDITERRÂNEA

fase
SUB-ALPINA

(ou oro-mediterrânea)
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Evolução costeira
O exemplo do noroeste alentejano

(Mateus e Queiroz, 2000)

> Tema de síntese que assenta no reconhecimento de paleo-eventos de carácter catastrófico
(alteração brutal de biótopo) ao nível da vegetação e microbiocenoses palustres associados aos
ecossistemas das baixas litorais e perimarinhas, nomeadamente os que se prendem com a
migração de zonas ecológicas sob a influência das transgressões e regressões marinhas. Em
foco, para além da própria evolução litológica das sequências, estarão sobretudo os sub-dia-
gramas polínicos locais (referentes à vegetação palustre macrófita) e os diagramas de micro-
fósseis não-polínicos (referentes às microcomunidades palustres/aquáticas de algas, fungos
e invertebrados). A periodização (zonação polínica) assenta essencialmente no reconheci-
mento de zonas de “comportamento polínico” com resolução temporal média a fina (subse-
cular a decadal).

FIG. 4-19 – Evolução costeira. O exemplo da paleoecologia litoral do noroeste alentejano.

Perfis litológicos das sequências organo-genéticas estudadas no litoral norte alentejano e representação esquemática da
vegetação local dominante. DESENHO: P.F.QUEIROZ

Principais fases da evolução costeira consideradas para o NO alentejano

FASE A: Recúo da linha de costa ( ≈ 7500 - 5500 BP)
FASE B: Estabilização ( ≈ 5500 – 4150 BP)
FASE C: O secar das turfeiras interdunares ( ≈ 4150 – 3250 BP)
FASE D: Re-inundação combinada das lagoas interdunares e interfluviais ( ≈ 3250 – 1200 BP)
FASE E: Lagoas interdunares e interfluviais menos alagadas ( ≈ 1200 – 600 BP)
FASE F: Terrestrialização generalizada nas lagoas e pântanos fluviais ( ≈ 600 – Presente)
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Evolução climática
Evolução da paisagem no noroeste alentejano sob influência climática

(Mateus e Queiroz, 2000)

> A interpretação paleoclimática para o Holocénico Médio e Recente considera sobretudo as
variações de precipitação e tem por base de evidência a paleohidrologia das turfeiras e as ten-
dências de xerofilia do coberto vegetal.

Para além de um esboço de história climática traçado em grandes linhas a partir da evo-
lução da vegetação, torna-se particularmente difícil na Região Mediterrânea reconstituir direc-
tamente estimativas paleoclimáticas de valores de temperatura e insolação com base em dados
palinológicos “proxy”. Há a referir duas grandes limitações na identificação das flutuações espa-
ciais das zonas bioclimáticas: a estrutura profundamente estratificada das matas, que de
alguma forma reproduz verticalmente o que a zonação bioclimática e fitogeográfica estabelece
no espaço horizontal; e a dinâmica de refúgio edafo-microclimático de muitas espécies no com-
plexo mosaico da diversidade de biótopos, para situações reliquiais de natureza catenal. 

A estratégia de investigação procura privilegiar a paleohidroclimatologia — sendo a água,
afinal, o factor limitante por excelência neste contexto. A investigação está aqui principalmente
orientada na reconstituição das flutuações do nível freático em locais seleccionados fora da
influência marinha (lagos de montanha e lagoas interfluviais costeiras). 

Dado que existem diferentes factores locais de controlo das flutuações de nível freático das
lagoas, de difícil discriminação, a investigação deverá a) incidir em diferentes tipos de lagoas
/ bacias hidrográficas e respectivas ecozonas (margens de lagoa, paúl central...) onde cada variá-
vel-condicionante estará diferentemente representada; b) maximizar o número de variáveis
(paleoecológicas) de resposta (tipos de paleovegetação palustre e regional, associações de fun-
gos, microcenoses planctónicas e não-planctónicas, fácies sedimentar, associação geoquímica
e composição isotópica...); c) maximizar o número de padrões de resposta, estreitando a reso-
lução temporal entre amostras contíguas); d) realizar uma detalhada cronologia absoluta (ou
relativa) de modo a permitir uma correlação inter-cruzada dos dados parcelares (de sítio)
numa grelha compreensível onde as regularidades regionais se tornem evidentes.

FIG. 4-20 – Evolução climática. Exemplo da evolução da paisagem no noroeste alentejano sob influência climática.

Hiato por secagem na
sedimentação das turfeiras
interdunares (PBC);
Terrestrialização nos
pântanos fluviais (VCA) –
vide Fig. 4-19

Terrestrialização nos pântanos fluviais                  Expansão de taxa termomediterrâneos
> Clima mais seco ( ≈ 4150 – 3250 BP)

Fase de clima mais seco que o actual. Diagrama polínico sumário (curvas seleccionadas)
do Vale da Carregueira (Santo André) e perfis litológicos esquemáticos do Vale da
Carregueira e do Poço do Barbaroxa de Cima (Santo André). DESENHO: P.F.QUEIROZ
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Impacte humano
Evolução da paisagem no noroeste alentejano sob influência antrópica
(Mateus e Queiroz, 2000)

> O tema da evolução e história do impacte humano na paisagem regional tem por base a
dinâmica catastrófica da vegetação. Um duplo interesse é considerado — mudanças quer ao
nível da ecologia das baixas palustres quer dos ecossistemas terrestres regionais. Em foco os
eventos de palaeovegetação ligados à sucessão ecológica secundária e a retrogressão antropo-
génica do coberto vegetal, interpretados a partir dos padrões de desenvolvimento das curvas
polínicas. São utilizadas resoluções médias a finas e esquemas de sub-zonação dos diagramas
com base em padrões de comportamento de curvas polínicas com sentido indicador. 

FIG. 4-21 – História do impacte humano na paisagem. O exemplo da evolução do território no noroeste alentejano sob influência
antrópica.

Máximo da desmatação; cultivo e
pastoreio extensivo em todas as
zonas ecológicas; plantação de
exóticas
> Utilização intensa de todas as

zonas ecológicas da região;
especialização territorial

Desmatação selectiva; pastoreio
extensivo; cultivo nos solos
pesados; pastagem nas baixas
> Impacte forte e permanente

nos interflúvios e também nos
vales

Desflorestação; Exploração dos
matagais secundários
> Economia de produção

secundária

Redução dos pinhais; cultivo e
pastoreio nos podzois dos
interflúvios
> Impacte nos ecossistemas

mais frágeis dos interfúvios;
recolecção nas baixas

Impacte fraco e temporário, sem
pressão acumulada 
> Economia de largo espectro;

“slash-and-burn”

Impacte não reconhecido nos
diagramas polínicos 
> Caça, pesca, recolecção

DESENHO: J.E.MATEUS



TABELA 4-1 (cont.)

Projecto Descrição Financiamento Situação (Referências)

1.2 Séries de média resolução (aproximando às décadas)

Apenas num único caso (Diagrama da Lagoa Travessa II) se ensaiou uma média resolu-
ção com vista a uma aproximação à dinâmica histórica, mais perto da história ecológica e eco-
nómica das sociedades (desenvolvimento, estabilidade, declínio, continuidade, ruptura…) e dos
seus padrões de ocupação do espaço. Trata-se de um ensaio virtualmente correlacionável com
a periodização cultural estabelecida pela Arqueologia, e que urge ser replicado em outras bacias
da região (vide Fig. 4-22).  
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Estudo paleoecológico da Estacada, 
Apostiça, Sesimbra

Estudo paleoecológico da Apostiça, 
Sesimbra

Estudo paleoecológico do Amial, 
Apostiça, Sesimbra

Estudo paleoecológico da Lagoa 
dos Cachopos, Alcácer do Sal

Estudo macropaleobotânico da Lagoa 
Travessa, Carvalhal, Grândola

Estudo paleoecológico da Lagoa Travessa,
Carvalhal, Grândola

Estudo paleoecológico da Figueira 
de Baixo, Carvalhal, Grândola

Estudo paleoecológico do Monte 
dos Cantos, Melides, Santiago do Cacém

Estudo paleoecológico da barra da Lagoa 
de Melides, Santiago do Cacém

Estudo paleoecológico do Poço 
do Barbaroxa de Cima, Santo André, 
Santiago do Cacém

Estudo paleoecológico do Poço do 
Barbaroxa de Baixo, Santo André, 
Santiago do Cacém

Estudo paleoecológico do Vale 
da Carregueira, Santo André, Santiago 
do Cacém

Estudo paleoecológico da Ribeira 
de Moinhos, Sines

Estudo paleoecológico da Várzea 
da Quarteira

Estudo paleocológico do sapal de Castro 
Marim

Análise polínica da sequência de 
sedimentos turfo-lodosos (2,4 m) – EST

Análise polínica e de microfósseis não 
polínicos da sequência de sedimentos 
turfo-lodosos (7,4 m) – APO

Análise polínica e de microfósseis não 
polínicos da sequência de sedimentos 
turfo-lodosos (6 m) – AMI

Análise polínica, de microfósseis não 
polínicos, e de macrorrestos da sequência 
de sedimentos turfo-lodosos (3,4 m) 

Análise dos macrorrestos vegetais 
da sequência de sedimentos turfo-lodosos
(8.6 m) – LT1

Análise polínica da sequência 
de sedimentos turfo-lodosos (8,6 m) – LT1

Análise polínica e de microfósseis não 
polínicos da sequência de sedimentos 
turfo-lodosos (3,9 m) – FIG

Análise polínica e de microfósseis não 
polínicos da sequência de sedimentos 
turfo-lodosos (3,6 m) – MCA

Análise polínica e de microfósseis não 
polínicos de amostras de material orgânico 
da estratigrafia do cordão dunar 
vestibular- MEL

Análise polínica, de microfósseis não 
polínicos, e de macrorrestos da sequência 
de sedimentos turfo-lodosos (3,7 m) – PBC

Análise polínica e de microfósseis não 
polínicos da sequência de sedimentos 
turfo-lodosos (3,8 m) – PBB

Análise polínica e de microfósseis não 
polínicos da sequência de sedimentos 
turfo-lodosos (3 m) – VCA

Análise polínica, de microfósseis não 
polínicos, de macrorrestos vegetais, 
e malacológica da sequência de sedimentos
turfo-lodosos (8 m) – MOI

Análise polínica da sequência de 
sedimentos turfo-lodosos (4,3 m) 

Análise polínica, de microfósseis não 
polínicos, e de macrorrestos de uma 
sequência argilo-lodosa

CE-DG XII

CE-DG XII

CE-DG XII

CE-DG XII

CE-DG XII

CE-DG XII; 
FCT

CE-DG XII

FCT

Concluído (I.3; I.5; I.44)

Concluído (I.17; I.27; 
I.44)

Concluído (I.27; I.42)

Material amostrado 

Em realização (I.55)

Concluído (I.2; I.6; I.12)

Concluído (I.12)

Concluído (I.27; I.41)

Concluído (I.17; I.27; 
I.44)

Concluído (I.44)

Em realização
(I.39)

Concluído (I.44)

Em conclusão
(I.40; I.48)

Concluído 

Em preparação
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Séries paleoecológicas de média resolução
ao longo das décadas... 

> O diagrama polínico da Lagoa Travessa 2 é um diagrama de resolução temporal média, com
amostras polínicas separadas entre si apenas de algumas décadas (resolução temporal entre
amostras contíguas entre 15 e 29 anos).

Esta resolução temporal mais fina permitiu uma primeira reconstituição da história dos
padrões de uso da terra e de impacte humano durante a Proto-história e a Época Romana, cujo
esquema de periodização se coaduna de uma forma compatível e expressiva com a periodiza-
ção cultural estabelecida pela Arqueologia dos sítios (Mateus, 1992).

FIG. 4-22 – Séries paleoecológicas de média resolução; A história da paisagem e do território com resolução temporal à década.

Diagrama polínico sumário da Lagoa
Travessa 2, Carvalhal, Grândola.
Representam-se apenas os principais
tipos e grupos polínicos. A ordenada
refere-se à profundidade relativa da
amostra (entre 25 e 230 cm); a abcissa
indica o valor percentual (relativamente
a um somatório polínico regional) 
de cada tipo/grupo polínico. 
DESENHO: J.E.MATEUS

Esquema da zonação paleoecológica
para a região do Carvalhal, e principais
fases do desenvolvimento da paisagem
sob Impacte Humano. 
DESENHO: J.E.MATEUS 



Projectos incluídos:

TABELA 4-2

Projecto Descrição Situação (Referências)
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Estudo paleoecológico da Lagoa Travessa,
Carvalhal, Grândola

Análise polínica e de microfósseis não polínicos de parte
da sequência, cobrindo cronologicamente 

aproximadamente 1500 a 3200 BP (2.3 m) – LT2

Concluído (I.12)

1.3 Séries de alta resolução (aproximando aos anos)

Considera-se agora a “micro-escala”. Aqui se procuram desenvolver estudos detalhados
de alta resolução, que se baseiam na subamostragem milimétrica dos perfis de turfa, produ-
zindo pela análise palinológica e macropaleobotânica séries temporais à escala sub-decadal,
anual ou mesmo sazonal. Os projectos aqui desenvolvidos têm o presente como ponto de par-
tida e pretendem recuar ano a ano ao longo dos últimos séculos. Trata-se de uma vertente de
arqueologia histórica do território dado que sobretudo ganha sentido quando confrontada com
a documentação histórica e iconográfica. É por outro lado de natureza actualista, já que as
séries referentes aos últimos 150 anos permitem ensaiar a correlação directa com séries de
medições meteorológicas e agrárias, ou ainda com estimativas quantificadas a partir da aná-
lise de mapas antigos e da fotografia aérea histórica (vide Fig. 4-23).  

Projectos incluídos:

TABELA 4-3

Projecto Descrição Financiamento Situação (Referências)

Estudo paleoecológico do Centro
da Neve, Serra da Estrela 

Estudo paleoecológico das Salgadeiras, 
Serra da Estrela 

Estudo paleoecológico do Alto Peixão, 
Serra da Estrela 

Estudo paleoecológico da Lagoa da Casa 
(margem Sudoeste), Fernão Ferro, 
Sesimbra

Estudo paleoecológico da Lagoa do Golfo 
– "Cladium", Fernão Ferro, Sesimbra

Análise polínica, de microfósseis não
polínicos, e de macrorrestos do topo
da sequência turfosa (21 cm)

Análise polínica e de microfósseis não 
polínicos do topo da sequência turfosa 
(17 cm)

Análise polínica e de microfósseis não 
polínicos do topo da sequência turfosa
(55 cm)

Análise polínica e de microfósseis não 
polínicos do topo da sequência turfosa 
(22 cm)

Análise polínica, de microfósseis não 
polínicos, e de macrorrestos do topo 
da sequência turfosa, sob “tussock” 
de Cladium mariscus (7 cm)

CE-DG XII; 

FCT

CE-DG XII; 

FCT

CE-DG XII; 

FCT

CE-DG XII; 

FCT

CE-DG XII; 

FCT

Concluído 
(I.35; I.39; I.43; I.56)

Concluído 
(I.43; I.51; I.56)

Concluído 
(I.43; I.45; I.51)

Concluído (I.39; I.40)

Concluído (I.27)

Globalmente, esta linha de trabalho (“turfeiras e lagos”) permite o acesso ao território
regional, na sua perspectiva ampla, como que visto do ar. São visões que privilegiam o espaço
remoto, periférico, e próximo, pelo simples facto de serem raras as turfeiras e lagos na envol-
vente imediata dos povoados. Para apurar a nossa visão destes territórios “de dentro”, preva-
lece outra linha de trabalho, onde se adquire mais proximidade, mas menos independência
de testemunhos. 
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Séries paleoecológicas de alta resolução
ao longo dos anos... 

> Os estudos polínicos de alta resolução consistem em diagramas cuja resolução temporal
entre amostras contíguas se aproxima ao ano. 

Obtemos assim imagens ano a ano, ou de alguns em alguns anos (ou mesmo sazonais),
do desenvolvimento da vegetação regional. 

Embora do ponto de vista metodológico, se possam realizar estudos de alta resolução para
qualquer período cronológico (implicando apenas a realização de uma sub-amostragem muito
fina), estes trabalhos têm vindo a ser desenvolvidos especialmente para os últimos séculos, per-
mitindo confrontar os resultados polínicos com séries de registos históricos independentes,
ilustrativos do desenvolvimento da paisagem (dados meteorológicos, informação sobre pro-
dutividade agrícola, fotografia histórica,...). Utilizam-se os métodos de datação por 210Pb.

Para além do interesse histórico-paleoecológico, estas séries permitem testar os modelos
de calibração desenvolvidos pela Paleoecologia Experimental.

FIG. 4-23 – Séries paleoecológicas de alta resolução; A aproximação ao ano.

Diagrama polínico de alta resolução da Lagoa da Casa (margem sudoeste). Imagem parcial do crono-diagrama (em
ordenadas representam-se os anos de calendário entre 1935 e 1995). Note-se a resolução temporal sub-anual, onde cada
ano está representado por 2 ou 3 amostras. DESENHO: J.E.MATEUS

Os estudos polínicos de alta resolução
implicam a realização de uma 
sub-amostragem dos perfis de turfa
muito fina (milimétrica). O sedimento 
congelado é envolvido em caixa de gesso,
que lhe mantém a baixa temperatura
durante tempo suficiente para o seu
manuseamento à temperatura ambiente
sem descongelar por várias horas.
Pequenas fatias com espessuras de 
1 a 2 milímetros são cortadas, sem
descongelamento, ao longo de todo 
o perfil. FOTOS: J.E.MATEUS 



Linha 2 – Arquivos Orgânicos do Espaço Doméstico e Adjacente

Arqueologia ecológica e arqueo-etno-botânica dos territórios urbanos e sub-urbanos –
A arqueologia orgânica dos sítios e monumentos

Os sítios chave para aceder ao território antigo são locais de preservação de materiais
orgânicos em séries temporais contínuas e datáveis. Para além dos arquivos naturais já refe-
ridos, são sobretudo parcelas do património construído onde prevalecem condições desfa-
voráveis à bio-degradação pela falta de oxigénio: 

• Açudes e barragens antigas 
• Poços 
• Latrinas, esgotos, valas de despejo
• Entulhos domésticos em meio húmido  
• Estruturas de armazenamento
• Repositórios de oferendas votivas de comida
• Estruturas de habitat favoráveis à conservação de vestígios orgânicos 

Lodo e esterco velho – um valiosíssimo património 

Os territórios humanos são grandes estruturas ecológicas de zonação centrípeta em
redor do povoado. Há que aí procurar imagens reveladoras. Nas baixas alagadas das cida-
des e aldeias, as suas lixeiras, esgotos, valas de despejo e poços constituem os grandes arqui-
vos da paleoecologia urbana e da memória dos gestos de consumo das suas gentes. Aos refle-
xos fito-corpusculares (diásporas) e fitoclásticos de dispersão natural, vem agora juntar-se
uma parte significativa do que foi processado, digerido, e rejeitado.

Nestes contextos ganha importância o material carpológico, embora a palinologia seja
igualmente útil. Adquire-se uma imagem próxima dos homens, mas por eles algo distor-
cida. As estratégias elencadas na Linha I (Turfeiras e Lagoa), no ponto “diagnosticar, loca-
lizar, quantificar”, perdem aqui alcance, dado que a intervenção humana como vector de dis-
persão e incorporação introduz uma grande complexidade tafonómica, não permitindo
estabelecer facilmente linhas de inferência directa entre o registo e as unidades de paisa-
gem que as produzem. No entanto, a frequente associação com a utensilagem doméstica e
o carácter funcional das próprias estruturas é por vezes esclarecedora da complexa rede de
vectores de fossilização envolvidos caso a caso para tentar inferir a representatividade das
visões sugeridas pelos conjuntos orgânicos. 

Há sobretudo que distinguir entre imagens de reflexo natural, geneticamente seme-
lhantes às que se formam nas turfeiras (e que ocorrem nos poços, cisternas, açudes, bar-
ragens) (vide Fig. 4-25 e 4-26), e as imagens de esterco ou lixeira, antropicamente induzidas
(nas valas, vazadouros, latrinas, esgotos, ou tanques de processamento) (vide Fig. 4-24). 

Os primeiros contextos (arquivos limpos) permitem uma interpretação semelhante à
referida para a Linha I, embora em geral se apliquem aqui as considerações tafonómicas
relativas às micro-turfeiras, ou pequenos pântanos fluviais, dada a sua pequena dimensão:
O reflexo (polínico, carpológico) da vegetação próxima (local) não será, na maioria dos
casos, susceptível de ser filtrado do da vegetação regional, ao contrário do que sucede com
as grandes turfeiras ou lagos, onde prevalece uma grande zona tampão de vegetação palus-
tre ou pano de água, em redor do ponto de amostragem (centro da bacia). Imagens de “close-
up” têm grande detalhe, mas serão precisas várias, e distribuídas, para enquadrar a ecolo-
gia (sub)urbana e rural adjacente. No entanto recorde-se que cisternas e poços no centro de
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grandes volumes edificados (claustros de conventos, pátios de castelos) poderão funcionar
como grandes turfeiras, como grandes “máquinas fotográficas” do território envolvente!
Restará ainda algum destes preciosos arquivos, longe das ávidas pás de arqueólogos apenas
interessados em cacos ou de conservadores horrorizados com lodo escuro? 

Os segundos contextos (arquivos sujos) falam-nos sobretudo do que se processa e con-
some dentro das habitações, das unidades artesanais/industriais, dos estábulos. Trata-se
de reflexos do território muito distintos da “aura” diaspórica natural que temos referido;
Desta vez são vectores que atravessam o território em direcção oposta — as actividades
humanas de recolecção e colheita. Todo o particularismo é aqui informativo da diversidade
social e económica das parcelas, e, da mesma maneira que a diversidade de bacias natu-
rais é complementar no retrato regional dos “territórios de fora”, a diversidade dos siste-
mas de captação das latrinas domésticas (a montante) às grandes cloacas (a jusante), em
sistemas frequentemente dendríticos, funciona aqui de forma complementar para “os
territórios de dentro”.  

Programas
2.1 Lisboa medieval e moderna

Neste programa, que se desenvolve em cooperação com equipas do IPPAR (MC) e do
Museu da Cidade (CML), são estudados os depósitos organo-genéticos da Lisboa Antiga. Pre-
tende-se uma caracterização ecológica e paisagística do espaço suburbano de Lisboa Antiga,
e contribuir para a arqueologia dietária da sua população.

Projectos incluídos:

TABELA 4-4

Projecto Colaboração com Descrição Financiamento Situação (Referências)
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Sé de Lisboa

Estação arqueológica 
da Praça D. Pedro IV 
(Rossio), Lisboa

Estação arqueológica 
da Rua dos Correeiros, 
Lisboa

Praça do Município, 
Lisboa – fase 1

Praça do Município, 
Lisboa – fase 2

Palácio Fronteira, 
Lisboa

Emissário submarino 
da Guia, Cascais

Clementino
Amaro

Clementino 
Amaro e Ana 
Vale

Jacinta 
Bugalhão

Manuela Leitão 
e João Muralha

Manuela Leitão 
e João Muralha

Fernando 
Marcarenhas 
e João Mateus

Victor Quintino

Estudo polínico e paleoecológico 
do depósito romano a medieval 
do esgoto da Sé

Estudo polínico e paleoecológico  
do depósito de uma fossa de despejo 
islâmica 

Estudo carpológico do depósito 
conservado numa estrutura 
de armazenamento islâmica

Estudo polínico e paleoecológico de  
uma primeira sequência dos depósitos 
argilo-turfosos

Estudo polínico e carpológico de uma 
segunda sequência dos depósitos 
argilo-turfosos 

Projecta-se o estudo polínico do depósito 
lodoso conservado nas tanquetas do lago 
grande do palácio.

Identificação de um conjunto de 
sementes recolhidas junto da saída 
do emissário do esgoto

IPA-CIPA

IPA-PNTA

IPA-PNTA

CML

CML

MLJB

Material para ser 
amostrado

Em realização

Concluído 
(II.8)

Concluído
(II.9)

Em espera -material 
em depósito no Museu 
da Cidade 

Material amostrado, 
em depósito

Concluído
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Arqueobotânica nos vazadouros urbanos
(em meio húmido)

Depósitos argilo-turfosos do sítio da Praça do Município
(Van Leeuwaarden, Queiroz, Mateus, Pimenta e Ruas, 1999, Trabalhos do CIPA, 2)

> O estudo arqueobotânico realizado sobre o depósito argilo-turfoso
da estação arqueológica da Praça do Município – século XVI (escava-

ção de João Muralha e Manuela Leitão), contempla apenas uma parte super-
ficial do bloco (cerca de 5% do volume da amostra) mas revelou-se
invulgarmente rico. Refere-se por um lado a dejectos domésticos
(restos de cozinha ou conteúdos fecais) lançados nos valados, cum-
prindo a sua vocação de esgotos públicos a céu aberto, ou ao longo da
muralha. Um segundo componente refere-se aos restos da vegetação
da própria ribeira, parte destes carreados pelas cheias a partir de
áreas a montante. Finalmente um terceiro componente dirá respeito
à vegetação palustre do próprio local. 

Os vestígios da vegetação ruderal, típica dos habitats fortemente
humanizados com solos remobilizados e azotados, ou da vegetação
daninha têm uma representação constante denotando a presença dos
quintais, bordas dos caminhos, e azinhagas sub-urbanas, imagens de
uma zona de cidade ainda algo marginal ao centro da urbe. Os con-
juntos das sementes “comestíveis” não parecem variar muito ao longo
do perfil e poderão representar uma parte importante da dieta ali-
mentar dos habitantes deste sector da cidade e da “bacia de captação”
mais a montante. O figo surge em primeiro lugar em número de
sementes, seguido da uva (desproporção porventura mais aparente do
que real dada a maior densidade de sementes no figo). A cereja e o pês-
sego, mais raros, têm uma presença mais confinada. A presença cons-
tante das camarinhas — um arbusto das dunas, aqui ecologicamente
desfasado — indica o seu importante papel no consumo. Quanto às
amoras poderão ter origem quer directamente nos silvados da margem
da ribeira quer no consumo humano. 

FIG. 4-24 – Estudos de arqueobotânica do depósito argilo-turfoso do sítio arqueológico da Praça do Município, Lisboa.

Exemplo dos resultados
polínicos e carpológicos de duas
amostras do depósito argilo-
-turfoso. DESENHOS: P.F.QUEIROZ

< Depósito argilo-turfoso da
estação arqueológica da Praça 
do Município. FOTOS: J.P.RUAS

<

Caroço de cereja (Prunus avium).
FOTO: J.P.RUAS



2.2 Açudes e barragens

Estudos polínicos e macropaleobotânicos dos depósitos conservados em antigas barra-
gens e açudes de rega. Procura-se descrever a evolução da sua envolvente agrícola e eco-terri-
torial e compreender o impacte ecológico destas estruturas de manuseamento dos recursos
hídricos.

Projectos incluídos:

TABELA 4-5

Projecto Colaboração com Descrição Financiamento Situação (Referências)
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Barragem romano-
medieval 
de Chocapalhas/Tomar

Salete da Ponte Estudo polínico da sequência de depósitos
silto-argilosos conservados a montante 
da barragem

IPA-PNTA Relatório em conclusão

2. 3 Cisternas, poços e aquedutos urbanos

Neste programa inclui-se o estudo paleoecológico dos depósitos límnicos acumulados nos
poços, cisternas, aquedutos, lagos e tanques artificiais dos povoados, urbes, e grandes monu-
mentos (fora de Lisboa). Procura-se obter informação sobre a história e evolução da paisagem
(sub)urbana e a organização do uso-da-terra nestes “territórios de dentro”. 

A boa preservação do pólen em ambiente límnico (depositado sob água permanente)
potencia aqui uma perspectiva imagética que se procura revelar.

Projectos incluídos:

TABELA 4-6

Projecto Colaboração com Descrição Financiamento Situação (Referências)

Aqueduto Romano 
de Conímbriga

Paços do Concelho, 
Torres Vedras – poço

Virgílio Correia
e Pilar Reis

Guilherme 
Cardoso e Isabel 
Luna

Dada a matriz areno-siltosa do sedimento 
não foi viável a realização do estudo 
polínico projectado

Estudo polínico e carpológico de duas 
amostras do lodo conservado no poço 
(séculos XIV/XV e XVIII)

IPA-PNTA

CMTV

Concluído (II.37)

Concluído

(II.34)

2.4 Esgotos, latrinas e vazadouros domésticos

Para além dos contextos de Lisboa Antiga, que se individualizaram no programa 2.1,
outras urbes portuguesas serão aqui futuramente centro das atenções.

2.5 Madeiras de construção

No âmbito deste programa são estudados os materiais lenhosos (sobretudo os conserva-
dos em ambiente de solo húmido ou alagado), enquanto recursos para a construção. Inclui,
em cooperação com o CNANS (IPA), o estudo das madeiras usadas na construção naval, em
estruturas artesanais e industriais, em edifícios e outras estruturas de habitação.
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Arqueobotânica nas barragens
Barragem Romana de Chocapalhas

(Queiroz, Mateus, Danielsen e Mendes, 2003, Trabalhos do CIPA, sn)

> O estudo polínico dos depósitos silto-argi-
losos conservados a montante da barragem
romana de Chocapalhas (Carril/Tomar) (esca-

vação de Salete da Ponte) evidenciou uma paisa-
gem regional muito diferente da de hoje em
dia.

Embora ainda por datar, o território ilus-
trado pelos resultados polínicos caracterizava-
-se por:

a) presença maioritária dos urzais, matos
rasteiros e charnecas, reflectindo uma paisa-
gem fortemente intervencionada pelo homem;

b) ausência de floresta – valores mínimos
de pólen de pinheiro; valores reduzidos de
tipos polínicos relacionados quer com a flo-
resta ribeirinha, quer com a mata macrocli-
mácica;

c) áreas de cultivo extensas e/ou próximas
da ribeira – onde é particularmente significa-
tiva a presença de olivais e vinhas.

FIG. 4-25 – Análise polínica do depósito sedimentar silto-argiloso conservado a montante da barragem romano-medieval de
Chocapalhas, Tomar.

Antes da escavação. FOTO: S. PONTE

Após a escavação. FOTO: J. E. MATEUS

Diagrama polínico sumário do perfil da barragem de Chocapalhas. Os tipos polínicos
identificados foram agrupados em curvas referentes às principais formações vegetais
reconhecidas. Duas diferentes fases no desenvolvimento eco-territorial da região são
patentes no diagrama, porventura de Época Romana e Medieval. DESENHO: P.F.QUEIROZ

Parte do perfil silto-argiloso. 
FOTO: J.P.RUAS
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Arqueobotânica nos poços
Poço dos Paços do Concelho, Torres Vedras

(Queiroz, Mateus, Mendes e Van Leeuwaarden, 2002, Trabalhos do CIPA, 38)

> O importante potencial arqueobotânico dos depósitos lodosos
conservados em poços está bem ilustrado pelo estudo realizado
sobre amostras do poço dos Paços do Concelho em Torres Vedras
(escavação de Guilherme Cardoso e Isabel Luna). 

A grande concentração de estruturas orgânicas conservadas
(milhares de grãos de pólen por grama de sedimento; centenas de
sementes) permitiu uma reconstituição do espaço eco-territorial de
Torres Vedras em dois diferentes momentos da sua história.

As diferentes entidades de paleovegetação reconhecidas, rela-
cionadas com diferentes habitats e zonas eco-territoriais, eviden-
ciaram num primeiro momento (séculos XIV/XV) uma Torres
Vedras e sua envolvente imediata muito ruralizada, com uma pre-
sença forte de espaços rurais, quintas, hortas, e zonas de pastagem,
e posteriormente (séculos XVIII), um território onde é dominante
o espaço urbano.

FIG. 4-26 – Estudo arqueobotânico de amostras do depósito sedimentar conservado no poço dos Paços do Concelho de Torres
Vedras.

Semente de
papoila (Papaver
rhoeas) (barra =
0,5 mm)

quenopódio
(Chenopodium
album)

malva (Malva
sylvestris)

beldroega
(Portulaca
oleracea)

urtiga
(Urtica
dioica)

verbena
(Verbena
officinalis)

salsa
(Petroselinum
sativum)

Sementes
encontradas no
depósito do poço
de Torres Vedras
(barras = 1 mm).
FOTOS: P.F.QUEIROZ



Projectos incluídos:

TABELA 4-7

Projecto Colaboração com Descrição Financiamento Situação (Referências)
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Armadilha de pesca 
romana de Silvalde, 
Espinho

Estaleiro da Ribeira 
das Naus, Praça 
do Município, Lisboa

Madeiras na construção 
naval

Francisco Alves

Francisco Alves

Francisco Alves

Identificação dos postes de madeira 
da estrutura de pesca romana

Identificação de fragmentos de diferentes
madeiras 

Identificação de fragmentos das madeiras 
usadas na estrutura de embarcações

IPA-CIPA

IPA-CIPA

IPA-CIPA

Concluído (II.14)

Concluído (II.32)

Projecto em aberto 
(II.2; II.3; II.5; II.6; 
II.11; II.7; II.13; II.33)

Linha 3 – Palinologia de Argilas Arqueológicas

A Palinologia de solos arqueológicos secos

Paradoxalmente, o maior problema da palinologia de solos “secos” é que há sempre pólen!
Mesmo em quantidades ínfimas, com os métodos de hiperconcentração desenvolvidos pela escola
francesa da “palinologia arqueológica”, é sempre possível obter uma concentração polínica. O pro-
blema é saber que pólen estamos a observar — contaminação moderna?; pólen mais antigo que
o depósito, herdado da matriz sedimentar?; pólen contemporâneo da deposição do sedimento? —
tudo é concentrado, misturado, e ali está, na lâmina de microscópio, à espera de ser observado. 

Quando em presença de espectros polínicos muito oxidados, como é frequente em sedi-
mentos arqueológicos arejados, de matriz silto-arenosa seca, torna-se muitas vezes óbvia a ero-
são dos grãos de pólen, quer observada directamente na superfície dos grãos, quer inferida pela
exclusiva ocorrência de pólen muito resistente e ausência de pólen frágil.

Qual o significado paleoecológico da “meia-dúzia” de grãos aí identificados e contados?
Mesmo assumindo que são todos contemporâneos da deposição (o que não há maneira de pro-
var), que percentagem representam relativamente ao espectro polínico original? Qual a sua
relação com a paisagem coeva dos horizontes arqueológicos?

Das experiências já realizadas sobre contextos deste tipo, somos obrigados a concluir que,
em condições de oxidação, os resultados polínicos não são fiáveis. É sobretudo importante pen-
sar na capacidade imagética da palinologia, que nos fala simultaneamente da presença e da
ausência de protagonistas vegetais na paisagem, capacidade que se perde quando há destrui-
ção diferencial do pólen. Olhar um conjunto polínico profundamente distorcido de pouco vale.

Há, no entanto, de ser positivo e continuar a ensaiar a análise polínica em sedimentos
mais finos e menos porosos com vista a permitir resultados mais interessantes. 

Programas
3.1 Programas de palinologia arqueológica em sedimentos argilosos 

Procura-se estudar depósitos de estações arqueológicas que apresentem condições aceitá-
veis de preservação do material polínico (vide Fig. 4-27). A avaliação do grau de preservação é feita
quer estimando a concentração polínica da amostra (em número de grãos de pólen por grama),



que não deverá ser demasiado reduzida, quer pela quantificação relativa de classes de pólen com
diferentes graus de susceptibilidade à oxidação (vide Fig. 4-37). Passando este teste ficamos no
entanto com problemas complicados no que se refere à interpretação. Questões relacionadas com
a proveniência e representatividade em termos espaciais do material polínico (como por exem-
plo, podermos estar em presença de uma distorcida sobre-representação de pólen com origem
muito localizada, próxima do ponto de amostragem), terão de ser despistadas sobretudo através
de séries de amostras, e equacionadas caso a caso na interpretação dos resultados. 

Projectos incluídos:

TABELA 4-8

Projecto Descrição Financiamento Situação (Referências)

147
O LABORATÓRIO DE PALEOECOLOGIA ARQUEOBOTÂNICA. UMA VISITA GUIADA AOS SEUS PROGRAMAS, LINHAS DE TRABALHO E PERSPECTIVAS

3.2 Palinologia arqueológica em “solos secos, arejados”

Embora prevendo uma fraca fiabilidade, dadas as limitações referidas associadas a este tipo
de depósitos oxidados, foram realizadas algumas tentativas de obtenção de concentrações polí-
nicas em sítios arqueológicos de solos areno-siltosos e secos. Utilizam-se métodos laboratori-
ais de “hiper-concentração”, desenvolvidos para “sedimentos pobres em material polínico”. Estes
métodos implicam a utilização de amostras grandes (até dezenas de gramas) e o recurso à sepa-
ração dos grãos de pólen (da fracção silte e areia) por flutuação em líquidos densos. 

As concentrações obtidas nos ensaios realizados mostram espectros polínicos altamente oxi-
dados, com concentrações totais baixas e elencos específicos pouco variados e reduzidos a tipos
polínicos com altos teores em esporopolenina e consequentemente muito resistentes à oxidação. 

A relação destes espectros com a vegetação envolvente do período em que se depositou
o sedimento analisado torna-se indeterminada.

A lista de projectos que se segue refere maioritariamente depósitos arqueológicos onde
se realizaram ensaios laboratoriais de concentração polínica, mas onde a análise polínica não
foi continuada, perante os precários resultados preliminares obtidos. 

Projectos incluídos:

TABELA 4-9

Projecto Colaboração com Descrição Financiamento Situação (Referências)

Abrigo do Lagar Velho, 
Lapedo, Leiria –sepultura

Estação neolítica de 
S.Pedro de Canaferrim, 
Sintra

Estação arqueológica 
"La Junta", Espanha

Herdade da Sapatoa, 
Redondo; Évora

Quinta romana de 
Terlamonte, Covilhã

João Zilhão 
e Cidália Duarte

Teresa Simões

Francisco Nocete
e David Calado

Rui Mataloto

Pedro Carvalho

Análise polínica dos depósitos siltosos 
da sequência sob a sepultura gravettense

Análise polínica dos depósitos 
conservados num dos silos neolíticos

Análise polínica dos sedimentos arenosos 
da estratigrafia arqueológica

Análise polínica dos sedimentos silto-
argilosos do conteúdo de recipientes 
(Idade do Ferro) 

Análise polínica dos sedimentos silto-
argilosos da fossa identificada na 
sondagem2 

IPA-CIPA 

IPA-PNTA

IPA-PNTA

IPA-PNTA

Concluído
(II.36)

Concluído (II.24)

Concluído

Relatório em conclusão

Concluído (II.38)

Gruta da Avecasta, Ferreira do Zêzere Análise polínica da sequência estratigráfica
amostrada no corte da escavação 
e na sondagem mecânica

IPA-CIPA; FCT Em realização
(IV.4; I.51)
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Palinologia das argilas arqueológicas
Gruta da Avecasta

(Mateus, Queiroz e Pimenta 1997)

> Em jazidas arqueológicas de preenchimento sedimentar argiloso,
muito fino, preferencialmente em ambiente muito húmido, como
é o caso da Gruta da Avecasta, ocorrem condições excepcionais de
preservação do material polínico. Aqui, ao contrário do que acontece
em sedimentos silto-arenosos “secos”, mais frequentes em jazidas
de ar livre, a análise polínica permite reconhecer, ainda que parcial-
mente, a paleovegetação dos territórios antigos.

A análise polínica da Gruta da Avecasta revelou um eco-territó-
rio muito humanizado durante o Calcolítico e Idade do Bronze, onde
o carvalhal foi extensivamente substituído por uma paisagem aberta
de charnecas, campos de cultura e espaços ruderalizados. Períodos
de abandono, para além de serem marcados pela redução da acu-
mulação de argilas, elas próprias com origem na grande erosão dos
solos antropologicamente induzida, reflectem uma paisagem mar-
cada pela regeneração do carvalhal e dos matagais na região.

FIG. 4-27 – Análise polínica dos níveis arqueológicos de matriz sedimentar argilosa e húmida do perfil estratigráfico da Gruta da
Avecasta, Ferreira do Zêzere.

AVECASTA
camada

12

Perfil estratigráfico 
da sondagem da Gruta da
Avecasta. DESENHO:

J.E.MATEUS

Concentração polínica 
de uma amostra.
MICROFOTOGRAFIA MO:

P.F.QUEIROZ.

Espectro polínico de uma
das amostras de argila 
do preenchimento
estratigráfico da Gruta 
da Avecasta. DESENHO:

P.F.QUEIROZ



Linha 4 – Antracologia Arqueológica

O resto é carvão...

Numa ecologia optimizada tudo o que morre é reciclado em nova vida, o que sucede em
meios oxigenados onde proliferam ricas associações de micro e macro-organismos devora-
dores. Nestes meios, só a transformação das estruturas vegetais em carbono puro, indigestí-
vel, pela combustão incompleta, nas lareiras, fornos, e incêndios, assegura a sua longevidade. 

Aspectos de tafonomia

Nas estratigrafias arqueológicas é frequente a ocorrência de material vegetal carboni-
zado em diferentes situações: a) em sistemas de armazenamento (sementes carbonizadas
em silos ou vasos); b) em lareiras, fornalhas, outras estruturas de combustão, ou em esva-
ziamentos provenientes destas; c) em concentrações associadas a horizontes de derrubes de
muros e coberturas; ou ainda d) de uma forma mais ou menos dispersa pela camada
arqueológica e área escavada. 

Se nas três primeiras situações a associação directa dos carvões às estruturas arqueo-
lógicas indicia as actividades domésticas (armazenamento de alimentos, lenha,...), ou o seu
uso como material de construção, no último caso será necessário um conhecimento mais
detalhado da tafonomia do sítio e do registo antracológico que permita o conhecimento de
processos específicos da sua incorporação nos sedimentos arqueológicos. Quais os pro-
cessos de transporte, deposição, sedimentação e redeposição destes fitoclastos. Estaremos
perante uma situação de palimpsesto? Serão estes carvões verdadeiramente sincrónicos dos
horizontes de ocupação identificados, ou pelo contrário haverá materiais carbonizados
mais antigos herdados dos sedimentos matriciais incorporados na estratigrafia arqueoló-
gica? Provirão todos das actividades domésticas ou da combustão das estruturas do povoa-
do? Ou terão antes origem em incêndios naturais ou induzidos do coberto vegetal em redor
dos locais? Funcionarão estes sítios também como locais de captação e fossilização do
registo tanatocenótico natural da envolvente, ao longo dos séculos, mesmo em período de
abandono? Existirão situações localizadas de contaminação com conjuntos mais recentes?
Eis um conjunto de questões que convém ter sempre presente na contextualização deste tipo
de registo.

Há também que referir o carácter selectivo dos conjuntos. Estes constituem, relativamente
à vegetação envolvente, uma amostragem da flora lenhosa parcial e previamente seleccionada (e
neste sentido antropicamente deturpada), com determinado fim (lenha, construção, fabrico de
utensílios). A sua relação com a paisagem envolvente existe, mas não é directa. Os conjuntos
lenhosos carbonizados são assim essencialmente artefactuais e a sua interpretação é por exce-
lência arqueológica, e será relativamente pobre do ponto de vista paleoecológico, reduzindo-
-se, nesta perspectiva, à constatação da presença no coberto vegetal regional das espécies
identificadas. Inferências para a reconstrução das paisagens antigas baseadas quer na ausên-
cia de espécies, quer no manuseamento estatístico dos valores quantitativos das ocorrências
das diferentes espécies perdem aqui todo o sentido.

Constitui-se assim uma via para o enunciar dos recursos lenhosos utilizados pelas comu-
nidades antigas, cujo significado cultural imbuído na selecção só se tornará completo quando
confrontado com o reconhecimento (independente) da composição do coberto florestal das
regiões consideradas, que nos é acessível sobretudo através das linhas de acção referidas ante-
riormente.  
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Programas
4.1 – Conjuntos carpológicos carbonizados em silos e em recipientes domésticos

Neste programa procuramos informação sobre a evolução dos recursos vegetais alimen-
tares das populações humanas e das suas faunas estabuladas, com base no estudo dos restos
dos alimentos armazenados, que se conservaram até hoje por carbonização, muitas vezes invo-
luntária. O conhecimento da natureza económica e ecológica do espaço rural envolvente dos
povoados antigos e das técnicas de exploração agrícola aí utilizadas é o objectivo. Incluem-se
aqui os conjuntos de sementes encontrados em recipientes domésticos, silos e outras estru-
turas de contentorização, para além de outros agregados carpológicos carbonizados, bem
individualizados, cujo contexto estratigráfico e estrutural seja revelador de sincronia e de
uma origem espacial comum (vide Fig. 4-28 e 4-29). Incluem-se ainda neste programa o
estudo de conjuntos de distribuição mais dispersa conservados na matriz de preenchimento
de silos.

Projectos incluídos:

TABELA 4-10

Projecto Colaboração com Descrição Financiamento Situação (Referências)
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Gruta da Avecasta,
Ferreira do Zêzere

Alcáçova de Santarém

Castelo de Mértola

Convento de
S. Francisco, Santarém
– silo 3

Convento
de S. Francisco,
Santarém – silo 2

Paços do Concelho,
Torres Vedras – silo

Penedo dos Mouros,
Gouveia

Ana Margarida
Arruda

Campo
Arqueológico
de Mértola

Maria Ramalho
e Carla Lopes

Maria Ramalho
e Carla Lopes

Guilherme
Cardoso e Isabel
Luna

Catarina Tente

Identificação de um conjunto
de sementes carbonizadas datadas
da Idade do Bronze Inicial

Estudo dos conjuntos de sementes
carbonizadas conservadas em silos
e recipientes domésticos (Idade do Ferro,
Romano e Medieval)

Estudo dos restos vegetais carbonizados
(madeiras, frutos e sementes) de uma
fossa de saneamento de uma habitação
(séc. XII)

Estudo carpológico de um conjunto
de amostras do depósito de um silo
islâmico

Estudo carpológico de um conjunto 
de amostras do depósito de um silo
islâmico

Estudo antracológico dos restos
carbonizados presentes no silo islâmico

Estudo dos conjuntos de sementes
medievais

IPA-CIPA

IPA-PNTA

IPA-PNTA

IPPAR

IPA-CIPA

CMTV

IPA-PNTA

Concluído (IV.8)

Em realização (II.18)

Concluído (II.25)

Concluído (II.22; II.23)

Material em depósito

Em conclusão

Relatório em conclusão
(II.21)

4.2 Fontes de energia de origem vegetal nas sociedades de caçadores-recolectores

Procura-se obter informação arqueobotânica sobre a utilização dos recursos vegetais
pelas sociedades de caçadores-recolectores, particularmente a sua utilização como fonte de
combustível, e, indirectamente, dados para a reconstituição do coberto vegetal antigo. Refira-
-se no entanto as limitações dos conjuntos antracológicos na reconstituição paleoambiental
dado corresponderem a conjuntos selectivamente adquiridos, incorporando distorção cultu-
ral (qualitativa e quantitativa) face à vegetação envolvente.
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Arqueobotânica nos recipientes domésticos
Alcáçova de Santarém

(Queiroz e Van Leeuwaarden, 2001, Trabalhos do CIPA, 11)

> O estudo do conteúdo de dois vasos da Idade
do Ferro (século VI a.C.) provenientes da esca-
vação arqueológica da Alcáçova de Santarém
(escavação de Ana Arruda) permitiu identificar os
cereais armazenados, que nos falam da agricul-
tura e da alimentação desta população.

Associados a um dos vasos foram recolhidos
fragmentos de material lenhoso carbonizado que
se revelaram como uma placa de cortiça, presu-
mivelmente servindo de tampa ao recipiente.

A grande maioria das sementes encontradas
consiste em grãos de trigo, ocorrendo também
cevada (nua e vestida) e mais raramente centeio.
Para além dos grãos de cereais, foram ainda
encontradas sementes de ervilha, corriola, pilri-
teiro e um fragmento de silíqua de saramago. 

A ervilha deverá certamente fazer parte da
alimentação de então. As ervilhas, contraria-
mente às actuais ervilhas verdes que assim hoje
se consomem, seriam secas, armazenadas e uti-
lizadas tal como o feijão, grão, lentilha.

Também a corriola e o saramago, ambas
plantas comestíveis da flora natural, poderiam
ter sido deliberadamente incluídas na dieta ali-
mentar, embora a sua presença possa resultar
do facto de, enquanto plantas ruderais, se terem
involuntariamente misturado com os cereais no
momento da colheita.

A semente de pilriteiro, um arbusto da famí-
lia das rosáceas, muito frequente nos matagais
naturais da região, poderá indicar a recolecção
voluntária dos frutos comestíveis desta planta. 

FIG. 4-28 – Exemplo de um estudo arqueobotânico do conteúdo de recipientes domésticos: Os conjuntos carpológicos carbonizados
conservados em dois vasos da Idade do Ferro da Alcáçova de Santarém.

trigo (Triticum compactum)

cevada (Hordeum vulgare)

centeio (Secale cereale)

pilriteiro (Crataegus
monogyna)

ervilha (Pisum sativum) saramago (Raphanus raphanistrum) corriola (Polygonum
aviculare)

Frutos e sementes carbonizadas encontradas em dois vasos da Idade do Ferro da Alcáçova de Santarém. 
FOTOS: J.P.RUAS E P.F.QUEIROZ 
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Arqueobotânica nos silos
Convento de S. Francisco de Santarém

(Queiroz, 2001, Trabalhos do CIPA, 17)

> O estudo dos restos vegetais conservados no preenchimento do
silo islâmico do convento de S. Francisco de Santarém (escavação de

Maria Ramalho e Carla Lopes) permitiu o reconhecimento de um conjunto
de entidades de paleovegetação relacionadas com os diferentes habitats
que circundavam o sítio.

Para além da presença de cereais e outras plantas cultivadas, asso-
ciadas à alimentação da população, encontraram-se plantas aromáticas
e medicinais, forragens, e espécies vegetais bravias relacionadas com
zonas de cultivo, bordas de caminhos e espaços ruderalizados, margens
de valas, charnecas e matos semi-naturais. 

Os elencos florísticos identificados testemunham assim um con-
junto diversificado de habitats que permite uma caracterização do
espaço eco-territorial da Santarém islâmica. 

FIG. 4-29 – Estudo arqueobotânico de um silo islâmico do Convento de São Francisco de Santarém.

Silo 3 Contexto estratigráfico – 311

trigo (Triticum compactum)

figo (Ficus carica)

borragem (Borago officinalis)

papoila (Papaver)

rosmaninho
(Lavandula)

urze branca (Erica arborea)

Eleocharis multicaulis

Sementes e folhas encontradas no silo do convento de S. Francisco. FOTOS: P.F.QUEIROZ



São objecto de investigação preferencial os restos vegetais carbonizados conservados
em lareiras e estruturas de combustão de sincronia óbvia com o espólio arqueológico dos
sítios (vide Fig. 4-30). Considera-se ainda o estudo de conjuntos de carvões dispersos em
estratigrafias arqueológicas, embora, neste caso, o seu potencial informativo seja menos
valorizado.

Projectos incluídos:

TABELA 4-11

Projecto Colaboração com Descrição Financiamento Situação (Referências)
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Abrigo do Lagar Velho,
Lapedo, Leiria

Concheiro de S. Julião,
Mafra

Sítio arqueológico
da Ponta da Vigia,
Torres Vedras

João Zilhão
e Francisco
Almeida

Ana Catarina
Sousa e Marta
Miranda

Gertrudes
Zambujo
e Sandra
Lourenço

Estudo dos restos vegetais carbonizados
recolhidos na sepultura, nas lareiras
gravettenses, e nos níveis solutrenses
e proto-solutrenses do "testemunho
pendurado"

Estudo dos restos vegetais carbonizados
recolhidos numa lareira epipaleolítica

Estudo dos carvões das estruturas
de combustão mesolíticas

IPA-CIPA

IPA-PNTA

IPA-PNTA

Em realização
(II.35; II.36)

Concluído (II.31)

Concluído (II.12; II.40)

4.3 Utilização das madeiras nas sociedades rurais pré-históricas

No âmbito deste programa pretende-se investigar, através do estudo dos carvões reco-
lhidos nas estações arqueológicas, o uso de materiais lenhosos como fonte de combustível,
como material de construção de estruturas artesanais, de habitações, ou como matéria-prima
na produção de artefactos, por parte das sociedades rurais arcaicas 

Procura-se também informação sobre o coberto vegetal na envolvente dos sítios, embora
não esquecendo o carácter parcial da representação dos espectros antracológicos face ao
coberto vegetal, conforme referido. A presença nos conjuntos é sempre reveladora, mas a
ausência de pouco nos serve já que não é verdadeiramente esclarecedora da não-existência das
espécies na região, a menos que se recorra a um número muito grande e verdadeiramente
diversificado, em termos de contexto funcional, espacial e ecológico, de amostras.

Mais uma vez considera-se crucial o estudo tafonómico do registo arqueobotânico, na sua
articulação com as estruturas arqueológicas e estratigrafias identificadas.

Projectos incluídos: 

TABELA 4-12

Projecto Colaboração com Descrição Financiamento Situação (Referências)

Sítio neolítico
de S. Pedro
de Canaferrim

Povoado neolítico
de Moreiros 2,
Arronches, Alentejo

Sítios das Quebradas,
Quinta da Torrinha,
Tourão da Ramila
e Fumo, Vale do Côa

Teresa Simões

Rui Boaventura

António
Faustino
de Carvalho

Estudo dos restos vegetais carbonizados
recolhidos nas estruturas negativas
neolíticas

Estudos dos carvões recolhidos
na escavação arqueológica (Neolítico)

Estudos dos carvões recolhidos
na escavação dos 4 sítios arqueológicos
(Neolítico e Calcolítico)

IPA-PNTA

IPA-PNTA

IPA-PNTA

Concluído (II.24)

Concluído (II.39)

Concluído (II.27)

(cont.) >>



(cont.)

Projecto Colaboração com Descrição Financiamento Situação (Referências)
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Povoado calcolítico
de S. Mamede,
Bombarral

Sítio arqueológico
da Malhada, Fornos
de Algodres, Guarda

Sítio arqueológico
da Fraga da Pena,
Fornos de Algodres,
Guarda

Povoado fortificado
do Penedo do Lexim,
Mafra

Gruta da Avecasta,
Ferreira do Zêzere

Complexo megalítico
de Santa Margarida,
Reguengos
de Monsaraz

Patrícia Jordão
e Pedro Mendes

António Carlos
Valera

António Carlos
Valera

Ana Catarina
Sousa e Marta
Miranda

Victor
Gonçalves

Estudo dos restos vegetais carbonizados
recolhidos na escavação arqueológica

Estudos dos carvões recolhidos
na escavação arqueológica (Calcolítico)

Estudos dos carvões recolhidos na
escavação arqueológica (Calcolítico Final)

Estudos dos carvões recolhidos na
escavação arqueológica (Neolítico Final
a Idade do Bronze)

Estudos dos carvões recolhidos
na sondagem arqueológica

Estudo dos restos vegetais carbonizados

recolhidos nas antas de S. Margarida

IPA-PNTA

IPA-PNTA

IPA-PNTA

IPA-PNTA

IPA-CIPA

IPA-PNTA

Relatório em realização

Concluído
(II.16)

Materiais ainda não
disponíveis

Em realização

Material em depósito

Concluído (II.19; II.29)

4.4 Utilização das madeiras nas sociedades proto-históricas e da Época Romana

Tal como no programa anterior procura-se um conhecimento da utilização dos recur-
sos vegetais, desta vez por parte das sociedades proto-históricas e romanas. Procura-se
ainda obter informação sobre a introdução de árvores exóticas e cultivares, o seu papel na
alimentação e no processamento de outros bens (fruta, azeite, cortiça, madeira...). Mantém-
-se ainda, como anteriormente, o interesse na reconstituição da paisagem vegetal dos ter-
ritórios em questão. 

Projectos incluídos:

TABELA 4-13

Projecto Colaboração com Descrição Financiamento Situação (Referências)

Necrópole de Vale 
Feixe, Odemira

Outeiro dos Castelos de
Beijós, Carregal do Sal

Quinta da Pedreira, Rio
de Moinhos, Abrantes

Lança do Almonda

Alcáçova de Santarém

Quinta romana de
Terlamonte, Covilhã

Jorge Vilhena

João Senna
Martinez

Paulo Félix

Ana Margarida
Arruda

Pedro Carvalho

Estudo de restos vegetais carbonizados
recolhidos numa cista da Idade do Bronze

Estudo dos restos vegetais carbonizados
recolhidos no cinzeiro de uma fornalha
da Idade do Bronze Final

Estudo dos carvões recolhidos
na escavação arqueológica (Idade
do Bronze Final)

Identificação da madeira do cabo da lança
da Idade do Ferro

Estudo dos carvões recolhidos na
escavação arqueológica (Idade do Ferro,
Romano e Medieval)

Estudo dos restos vegetais carbonizados
recolhidos na estratigrafia arqueológica

IPA-PNTA

IPA-PNTA

IPA-PNTA

IPA-CIPA

IPA-PNTA

IPA-PNTA

Concluído (II.30)

Concluído (II.17)

Relatório em conclusão

Concluído (II.28)

Em realização
(II.18)

Concluído (II.36)
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Concheiro de S. Julião
Arqueobotânica

(Queiroz e Van Leeuwaarden, 2002, Trabalhos do CIPA, 33)

> O estudo dos conjuntos de madeiras carboni-
zadas recolhidos nas estruturas de combustão
identificadas no sítio epipaleolítico de S. Julião
(escavação de Ana Catarina Sousa e Marta Miranda)

permitiu, em primeiro lugar, identificar as prin-
cipais espécies lenhosas utilizadas como com-
bustível: pinheiro bravo, carrasco, medronheiro e
zambujeiro. 

O elenco específico lenhoso identificado per-
mite, por outro lado, reconhecer a presença regio-
nal de árvores e arbustos relacionados com o
coberto vegetal de diferentes zonas ecológicas da
região

a) pinhal bravo e pinhal silvestre (relictial)
sobre interflúvios;

b) mata mediterrânea com carvalho, azi-
nheira e zambujeiro nos sistemas de vertente;

c) mata decídua com freixo e choupo nas bai-
xas ripícolas

FIG. 4-30 – Estudo antracológico do concheiro de S. Julião, Mafra.

Carvão de pinheiro
bravo, corte radial,
traqueídos com
pontuações areoladas
(aprox. X 200). 
FOTO: P.F. QUEIROZ

Percentagem dos fragmentos de madeira carbonizada
identificados em S. Julião C. 
DESENHO: P.F.QUEIROZ

pinheiro 
bravo

carrasco

medronheiro

zambujeiro



4.5 Utilização das madeiras nas sociedades medievais e modernas 

Para além dos objectivos referidos no programa anterior, procura-se neste contexto his-
tórico-arqueológico contribuir para o conhecimento da utilização dos recursos lenhosos em
actividades artesanais e industriais. 

Projectos incluídos:

TABELA 4-14

Projecto Colaboração com Descrição Financiamento Situação (Referências)
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Castelo de Silves

Penedo dos Mouros,
Gouveia

São Pedro de
Canaferrim, Castelo
dos Mouros, Sintra

Povoado da Quinta
da Torrinha, Góis

Soengas de Coimbrões,
Vila Nova de Gaia

Rosa Varela
Gomes

Catarina Tente

Catarina Coelho

Nuno Ribeiro

Manuela
Ribeiro

Estudos das madeiras carbonizadas
de várias estruturas islâmicas

Estudos das madeiras carbonizadas dos
derrubes das estruturas medievais

Estudos dos carvões de várias estruturas
islâmicas

Estudo dos restos carbonizados (madeiras,
frutos e sementes) recolhidos (Alta Idade
Média)

Estudo dos restos vegetais carbonizados
recolhidos nas soengas (sécs. XVIII a XX)

IPA-PNTA

IPA-PNTA

IPA-PNTA

IPA-PNTA

IPA-PNTA

Concluído (II.15)

Relatório em conclusão

Relatório em conclusão

Em realização

Concluído (II.10; II.26)

Linha 5 – Eco-Fisiografia dos Territórios Históricos de Hoje

Recensear e modelar as entidades eco-fisiográficas actuais, de natureza histórica e
permanente

Desenvolvem-se aqui trabalhos no âmbito da cartografia ecológica e da arqueologia espa-
cial, utilizando as técnicas integrativas dos SIG (sistemas de informação geográfica), a foto-
interpretação e o tratamento numérico de fotografias aéreas e imagens de satélite. Procura-se
apreender a paisagem histórica de forma quantitativa, equacionando um espaço não neutral
de estruturas fisiográficas, biológicas e económicas.

O território actual constitui simultaneamente o ponto de partida e de chegada. Serve por
um lado de referência actualista, funcionando heuristicamente os seus protagonistas e pro-
cessos de hoje como análogos modernos para os seus congéneres do passado. Por outro, é o
repositório de entidades e mecanismos ecológicos de carácter permanente, embora ainda
vivos e activos, e cujo metabolismo e viabilidade se reproduz inalterado ao longo dos séculos.
O registo arqueológico, embora enterrado, é um objecto do presente, e não uma memória ima-
terial esvaindo-se no éter. O poder constrangedor da eco-fisiografia do território que esteve
activo há dezenas de séculos quando se “cristalizou” o registo dos homens de então, ainda hoje
se mantém, ainda que parcialmente. Há assim que reconhecer no território de hoje os seus
elementos históricos, ainda “vivos”, quer sejam eles de natureza biológica, hidrológica, pedo-
lógica, ou geológica. 



Programas
5.1 Flora e vegetação

Dos estudos de geobotânica regional resulta o reconhecimento da flora e dos tipos de
vegetação presentes numa região, geralmente entendidos em relação a um esquema de zona-
ção ecológica que acompanha de perto a diversidade geomorfológica, climática, e da ocupação
humana do território. Por fim, partindo dos padrões de distribuição da vegetação ao longo dos
gradientes ecológicos, consideram-se os modelos dinâmicos de desenvolvimento da paisagem
vegetal, donde se destacam os modelos de sucessão ecológica que descrevem a sucessiva colo-
nização de um sítio por comunidades de maturidade e estabilidade crescente, tipicamente dos
prados pioneiros de plantas anuais às florestas. Utilizam-se os métodos tradicionais de inven-
tariação florístico-sociológica (relevé de vegetação), ao longo de gradientes eco-fisiográficos natu-
rais e de eco-transformação (transectos). Por fim recorre-se à análise numérica multivariada
(classificação hierárquica, análise factorial de correspondências, ordenação canónica) como
apoio à definição tipológica das unidades de vegetação, e à interpretação dos seus constrangi-
mentos e níveis de dependência ecológica, territorial e paisagística (vide Fig. 4-31).

Projectos incluídos: 

TABELA 4-15

Projecto Descrição Financiamento Situação (Referências)
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Vegetação dos sistemas
dunares costeiros do litoral 
norte alentejano

Vegetação dos sistemas 
palustres do litoral norte 
alentejano

Distribuição geográfica
e estatuto de ameaça
das espécies da flora
a proteger

Caracterização das unidades de vegetação 
dos sistemas dunares

Caracterização das unidades de vegetação higrófila
dos pântanos e turfeiras 

Contribuição com informação sobre espécies
ameaçadas dos sistemas palustres a este programa
LIFE

CE-DG XI; ICN

Concluído (I.12)

Concluído (I.44)

Concluído (V.3)

5.2 Modelos digitais de terreno (DEM)

A modelação geométrica tridimensional do território é hoje uma das técnicas infográfi-
cas mais promissoras para a descrição quantitativa da organização espacial das estruturas fisio-
gráficas, ecológicas, e de uso-da-terra presentes no território histórico de hoje, e do seu ante-
passado directo. 

Os modelos digitais de terreno têm em geral duas expressões topológicas: uma de tipo
vector sob a forma de uma teia de pontos com informação altimétria, em geral associados em
redes de triângulos; uma de tipo raster, gerado por interpolação estatística a partir dos pontos
do vector, onde cada ponto (pixel) de informação representa um valor de altimetria estimado.
A produção destes modelos é realizada de duas formas alternativas: 1) através da vectorização
de curvas de nível (ou pontos cotados) em cartas ou cadastros topografados, ou 2) através de
técnicas de ortofotogrametria, a partir de pares de imagens estereoscópicas, onde se explora
numericamente a diferença de paralaxe patente nos pares de pontos das duas imagens. A reso-
lução obtida por este último processo depende da escala das fotos aéreas, da qualidade das ima-
gens, e do número de pontos de paralaxe gerados de forma iterativa. O uso de coberturas aéreo-
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Eco-fisiografia do território
Flora, Vegetação, Unidades de Paisagem

> Na análise da vegetação e unidades de paisagem utilizam-se os métodos da análise
numérica multivariada. Os inventários florísticos (amostras da vegetação) são ordenados e
classificados numericamente (análise de correspondências, ordenação canónica, classifi-
cação hierárquica). Utilizam-se os programas DECORANA, CANOCO e TWINSPAN.

FIG. 4-31 – Eco-fisiografia do território: Flora, vegetação e unidades de paisagem dos territórios actuais.

Esquema das unidades de vegetação ao longo de um transecto catenal esquemático (do topo da vertente ao fundo de vale). Indicam-se as
unidades de vegetação ocupando a sua zona ecológica específica e os tipos de solos predominantes. Em baixo, as siglas representam os
grupos polínicos (entidades de paleovegetação análogas) correspondentes. DESENHO: J.E.MATEUS

�> Análise da vegetação palustre do litoral norte alentejano. Classificação
hierárquica (TWINSPAN) e ordenação por análise factorial de
correspondências (DECORANA). DESENHOS: P.F.QUEIROZ

>



fotográficas de baixa altitude proporciona a obtenção de DEMs de grande detalhe, compatíveis
com os objectivos de integração espacial de sítios arqueológicos, e dos ensaios de Paleoecolo-
gia Experimental (vide Fig. 4-32). 

A partir da geometria pura dos DEMs são extraídos novos objectos cartográficos, novas
camadas de informação, inferindo novos parâmetros quantitativos de natureza eco-fisiográ-
fica (e.g. graus de declive, exposição, insolação e ensombramento potencial, redes virtuais de
drenagem, escoamento, e acumulação de águas). Estes objectos permitem ensaiar modelos
numéricos de integração paisagística das estruturas pedológicas, das comunidades vegetais e
das espécies botânicas, das unidades de uso-da-terra, das estruturas arqueológicas e ainda per-
mitir testar estatisticamente os dados da Paleoecologia Experimental.

Projectos incluídos:

TABELA 4-16

Projecto Descrição Financiamento Situação (Referências)
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Modelo digital de terreno
da Lagoa de Albufeira –
Plataforma de Fernão
Ferro

Modelo digital de terreno
do Cabeço da Avecasta –
DEM 1

Modelo digital de terreno
do Cabeço da Avecasta – 
DEM 2

Modelo digital do
transecto Torre –
Candeeira, Serra
da Estrela

Modelo digital do Planalto
das Salgadeiras, Serra da
Estrela

Modelo realizado com base nas curvas de nível
da carta 1:25000

Modelo realizado com base nas curvas de nível 
do cadastro

Modelo produzido por estereofotogrametria
com base no voo ACEL 1990

Modelo produzido por estereofotogrametria
com base no voo USAF, 1958 

Modelo de alta resolução produzido por 
estereofotogrametria com base no voo de cor real
FA 1993 

IPA-CIPA

IPA-CIPA

CE-DG XII; FCT

CE-DG XII; FCT

Concluído

Concluído (IV.7; IV.8)

Concluído (IV.8)

Concluído (I.56; I.61)

Concluído (I.61)

5.3 Unidades de paisagem e habitats

Procura-se mapear e integrar espacialmente as unidades de paisagem – as referidas
biogeocenoses – na sua expressão holística territorial, juntando substrato geológico, for-
mas de relevo, solos, vegetação, e padrões de utilização da terra. Utilizam-se técnicas da
foto-interpretação a partir de coberturas aéreas diversas – preto e branco, cor real, falsa cor,
ou ainda imagem de satélite. Seguem-se métodos subjectivos tradicionais, ou procedi-
mentos mais objectivos, recorrendo ao tratamento numérico das imagens. A obtenção de
índices numéricos calibrados pela detecção remota (ex. índices de vegetação standard
extraídos dos parâmetros cromáticos das imagens CIR (cor infra-vermelho) ou multi-
espectrais), a classificação automática das imagens, ou ainda a classificação semi-auto-
mática (onde se extrapola iterativamente à totalidade da imagem os padrões cromáticos de
diagnóstico, definidos a partir de amostras reconhecidas no terreno), constituem estraté-
gias analíticas complementares neste processo de classificação de entidades eco-fisiográ-
ficas da paisagem (vide Fig. 4-33).   

Os diferentes objectos interpretativos (rasters de classificação) integram Sistemas de
Informação Geográfica (SIG) de natureza regional. 
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Modelação 3D da paisagem e do território
O planalto das Salgadeiras, Serra da Estrela

(Mateus, Queiroz e Van Leeuwaarden, 2003)

> Procura-se produzir modelos digitais de elevação de terreno (DEM) à escala detalhada
(=<1m de resolução de terreno) com vista a permitir ensaiar modelos numéricos de integra-
ção ecológica das comunidades vegetais e das espécies. 

A paisagem e o território histórico são assim apreendidos de forma quantitativa, equacio-
nando-se o espaço concreto (não neutral) de estruturas fisiográficas, biológicas e económicas,
historicamente condicionadas.

FIG. 4-32 – Modelação 3D da paisagem e do território. O exemplo do planalto das Salgadeiras, Serra da Estrela.

�DEM do planalto das Salgadeiras. Modelo de arame.
Vista virtual de Noroeste para Sudeste

< Planalto das Salgadeiras. Graus de ensombramento
simulados para dia 21 de Junho às 12h.30m. Parâmetro
extrapolado a partir do DEM.

>

DEM do planalto das Salgadeiras. Charcos das Clarezas e Salgadeiras, vista virtual de Este para Oeste. Modelo digital de
elevação de terreno produzido por estereofotogrametria, vestido com a fotografia aérea de cor real, voo FA 1993.
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Eco-fisiografia do território
Cartografia dos habitats do planalto de Fernão Ferro

(Mateus, Queiroz e Repas, 1999)

> Com os estudos de geobotânica regional pretende-se o conhecimento
da flora e dos tipos de vegetação presentes numa região, e a sua relação
na zonação ecológica e eco-territorial regional. 

Pretende-se mapear à escala detalhada as principais unidades fito-
fisionómicas. A cartografia produzida apoia-se nas técnicas dos SIG (sis-
temas de informação geográfica), da análise digital de imagens (fotografia
aérea), fotointerpretação e detecção remota. 

FIG. 4-33 – Cartografia das unidades de paisagem e habitats. O exemplo da cartografia dos habitats da região de Fernão Ferro
(Sesimbra).

Planalto das lagoas de Fernão Ferro, Sesimbra. Cartografia dos habitats realizada à escala 1:25000,
produzida no âmbito da implementação em Portugal da rede NATURA 2000. A imagem à esquerda
representa a imagem base – mosaico de fotografias aéreas de falsa cor (voo ACEL 1990), com
sobreposição de um vector com as curvas de nível (equidistância de 5 metros) e de outro vector
indicando as principais formas de relevo. A imagem da direita corresponde a um conjunto de
vectores sobrepostos referindo-se à cartografia dos habitats palustres e higrófilos. A cartografia foi
produzida por foto-interpretação apoiada em inventários florístico-sociológicos de campo, realizando-
-se a vectorização directa sobre a imagem-base dos polígonos de cada habitat existente no planalto. 



Projectos incluídos:

TABELA 4-17
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Turfeiras de Portugal

Rede NATURA 2000 –
definição dos sítios de
habitats de importância
comunitária

Cartografia dos Habitats
da plataforma de Fernão
Ferro, Sesimbra

Cartografia dos Habitats
da Lagoa de Albufeira,
Sesimbra

Cartografia dos Habitats
da Arriba e Medos
de Albufeira, Sesimbra

Cartografia da vegetação
das Lagoas da Casa e do
Golfo, Fernão Ferro,
Sesimbra

Cartografia da vegetação
e das unidades de
paisagem do planalto
das Salgadeiras, Serra
da Estrela

Caracterização ecológica e florística dos sistemas
palustres portugueses

Contribuição para a proposta nacional de sítios
a integrar a rede comunitária

Descrição e cartografia dos habitats de interesse
comunitário

Descrição e cartografia dos habitats de interesse
comunitário

Descrição e cartografia dos habitats de interesse
comunitário

Descrição e cartografia da vegetação das
comunidades vegetais palustres das lagoas
e vegetação da envolvente imediata

Cartografia realizada com base em três métodos
diferentes: semi-automática, sintética
e foto-interpretação assistida

CE-DG XI; ICN

CE-DG XI; ICN

CE-DG XI; ICN

CE-DG XI; ICN

CE-DG XI; ICN

CE-DG XII; FCT

Concluído
(V.1; VI.3; I.19; I.23)

Concluído (V.2)

Concluído (V.4; V.5)

Concluído (V.5)

Concluído (V.5)

Concluído (I.44; V.5)

Em conclusão
(I.30; I.35; I.43; I.56;
I.61)

Linha 6 – Paleoecologia Experimental

Considerada numa perspectiva paleobotânica, a vegetação actual constitui o que hoje em
dia se generalizou chamar de “análogos actuais” – entidades susceptíveis de serem sujeitas a
experimentação, algo impossível de realizar com a paleovegetação. 

A palinologia, dado que nos permite uma visão territorial alargada (vide linha de acção 1),
é uma das disciplinas da paleoecologia que melhor descreve o comportamento histórico de
comunidades vegetais em resposta às alterações ecológicas, induzidas pelo clima e pelo
homem. A ligação entre a produção polínica das comunidades vegetais e os seus requisitos eco-
lógicos é um aspecto central da reconstituição palinológica dos ambientes passados. A inter-
pretação paleoecológica estabelece-se na ligação entre as mudanças paleobióticas inferidas dos
padrões dinâmicos dos registos e os processos subjacentes a essa mudança. Para isso, é neces-
sário compreender os processos e padrões recentes, como análogos modernos dos antigos
padrões observados e respectivos processos subjacentes. 

Como veremos, a realização de transectos polínicos de superfície, diagramas polínicos
que reflectem polinicamente as unidades actuais de vegetação ao longo de gradientes do
espaço (aqui utilizados como análogos modernos das entidades de paleovegetação) permite
“calibrar” e testar a correlação eco-estratigráfica das curvas polínicas dos diagramas (vide
Fig. 4-36). Do mesmo modo que nos diagramas fósseis, as curvas polínicas de superfície
(que retratam a produção e dispersão do pólen ao longo de um mosaico de vegetação actual)
serão sucessivamente (ou complementarmente) agrupadas em grupos topográficos (recor-
rentes), ecológicos, ou eco-topográficos. A definição de entidades de paleovegetação resultará



assim da integração (mais ou menos extensa) das três entidades operatórias – grupos políni-
cos eco-estratigráficos, grupos polínicos eco-topográficos, unidades de vegetação actual.

Os estudos polínicos actualistas procuram compreender e modelar os processos de pro-
dução, dispersão e deposição dos grãos de pólen (e de outras diásporas e fitoclastos) de uma dada
paisagem, formação vegetal ou população botânica. Embora alguns modelos generalistas da dis-
persão polínica tenham sido esboçados, este processo de calibração tem de ser escorado no par-
ticularismo do território concreto, daí o interesse em fazer convergir estudos actualistas e pale-
oecológicos numa dada região. Procura-se interpretar os sinais paleoecológicos em visões rea-
listas do paleo-território qualitativa e quantitativamente. Um bom ajustamento dos resultados
polínicos experimentais aos dados eco-fisiográficos observados (e quantificados através da
linha de acção 5) determina a qualidade da inferência para os ambientes passados a partir dos
modelos de calibração que através da análise numérica serão implementados.

O grande desafio é o de quantificar, mapear, e finalmente fazer reviver, as estruturas eco-
lógicas e funcionais dos antigos territórios, procurando minimizar a subjectividade na inter-
pretação.

Programas
6.1 Monitorização polínica actual: padrões quantificados de produção e dispersão
polínica 

Com este programa de estudo procura-se investigar os padrões de produção e dispersão
polínica patenteados por diferentes espécies, populações e comunidades vegetais, de forma
quantificável. 

São realizadas amostras da concentração polínica atmosférica (diárias, semanais) através
da instalação de captadores polínicos atmosféricos de tipo COUR (vide Fig. 4-34), ou amostras
da deposição polínica (anual) com a localização no solo de transectos de captadores polínicos
de tipo TAUBER (vide Fig. 4-35). 

Os resultados quer do influxo polínico atmosférico diário ou semanal (expresso em
quantidade de pólen por cm3 de ar), quer da deposição anual (em quantidade de pólen por cm2

por ano), reflectem os padrões de produção e dispersão polínica das espécies vegetais actuais
e são correlacionados, através da análise numérica, com parâmetros de natureza fenológica,
eco-fisiológica, vegetacional, climática, meteorológica, etc.

Projectos incluídos:

TABELA 4-18
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Monitorização polínica
diária em Lisboa

Monitorização polínica
diária no Barreiro

Mapas Polínicos
de Portugal

Transecto de captadores
polínicos TAUBER na
Serra da Estrela (Torre
– Vale da Candeeira)

SPAIC

Análise polínica atmosférica diária com
um captador COUR em Lisboa durante 
o ano de 1997

Análise polínica atmosférica diária com
um captador COUR no Barreiro durante
os primeiros 6 meses de 1997

Análise polínica atmosférica semanal,
em 14 cidades portuguesas, entre Março
de 1999 e Março de 2000

Monitorização polínica anual ao longo
de 25 captadores TAUBER, entre 1996
e 1999

Schering-Plough
Farma, Lda

Schering-Plough
Farma, Lda

Schering-Plough
Farma, Lda

CE-DG XII; FCT

Concluído
(VII.3; VII.6; VII.7)

Concluído (VII.3)

Concluído
(VII.10; VII.12;
VII.13; VII.14; VII.16)

Concluído
(I.30; I.35; I.56; I.61)
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Aeropalinologia

> O captador polínico de tipo COUR é constituído por um suporte
para painéis quadrangulares de gaze com 20 cm de lado, montado
sobre um catavento, que constantemente orienta os painéis de
captação na direcção do vento. Para estimativas quantitativas da
concentração polínica atmosférica (número de grãos de pólen por
m3 de ar), funciona acoplado a um anemómetro totalizador, que
quantifica a coluna de ar que atravessa o filtro durante o período
de amostragem.

Para compreender a natureza das “imagens polínicas” de hoje 
— partilhada pelas suas congéneres do passado — desenvolvem-se
estudos de aereopalinologia que visam monitorizar dia a dia, ou
semana a semana, o pólen do ar e compreender os factores que condicionam a sua quantidade
e diversidade (clima, topografia, calendário fenológico das florações). 

Os estudos de caracterização do conteúdo polínico da atmosfera têm vindo a ganhar impor-
tância em vários domínios da investigação científica, e em particular na Paleoecologia, onde a
elaboração de modelos actualistas se torna indispensável para a interpretação dos resultados da
palinologia “fóssil”. Permitem compreender os mecanismos e estratégias de produção e dis-
persão polínica, de diferentes espécies vegetais, e ainda o papel do clima e da topografia no con-
dicionamento destes processos. 

Os grãos de pólen são uma das mais importantes fontes de alergias, sobretudo nas cidades,
quando se associam à agressão de outros factores de origem poluente. Os mapas detalhados do
conteúdo polínico atmosférico, sobretudo se realizados de uma forma diária, constituem um ele-
mento essencial do diagnóstico imuno-alergológico.

O conhecimento da sua estreita dependência de factores fenológicos, topográficos e climá-
ticos poderá permitir a construção de modelos de previsão da incidência palino-alergénica,
abrindo lugar à prevenção.

A análise numérica dos dados de concentração polínica diária atmosférica monitorizados em
Lisboa (ordenação canónica) pôs em evidência a relação directa dos factores meteorológicos na
fenologia das espécies vegetais. 

Diferentes variáveis climáticas foram consideradas significativas na explicação da variância polí-
nica observada ao longo do ano — a temperatura revelou-se como um factor vital no despoletar da
ântese no desenvolvimento floral de muitas espécies; a sucessão de dias sem chuva corresponde a

um parâmetro climático
de muita importância
como factor modelador
da produção e sobretudo
da dispersão polínica; 
o significado estatístico 
da velocidade média do
vento atesta o papel
essencial do factor dis-
persor.

O significado esta-
tístico do valor explica-
tivo destas variáveis foi
testado através da téc-
nica de Permutação de
Monte Carlo. 

FIG. 4-34 – Aeropalinologia. Estudos de monitorização polínica atmosférica.

Captador polínico COUR instalado 
no terraço do Instituto Geofísico 
do Infante D. Luís. FOTO: J.E.MATEUS

Concentração polínica atmosférica em Lisboa entre Março 1999 e Março 2000. Curvas
polínicas seleccionadas. DESENHO: P.F.QUEIROZ
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Monitorização polínica anual
Os transectos de captadores polínicos TAUBER

> Os captadores TAUBER são essen-
cialmente contentores de plástico de
capacidade de cerca de 5 litros aos quais
são colocadas tampas especiais padro-
nizadas, com perfuração central circu-
lar (de 3cm de Ø) e perfil cónico baixo,
para excluir o escoamento directo de
água para dentro do captador. São
enterrados no solo com a tampa a poucos cm acima da superfície. O sistema
TAUBER quantifica o influxo polínico anual espécie a espécie (ou antes tipo
polínico a tipo polínico) em número de grãos de pólen por cm2/ano. A análise
polínica do conteúdo dos captadores utiliza o método de quantificação pela adi-
ção de esporos de exóticos em número conhecido (Fig. 4-16). A localização dos
captadores obedece a critérios especiais que se prendem com a sua integração
face às principais manchas de vegetação e formas geomórficas integrantes da
paisagem em monitorização. Uma vez que os resultados obtidos são quantifi-
cáveis em termos de influxo polínico (pólen depositado por unidade de área por
ano) procura-se o cruzamento dos resultados de influxo polínico com: a) as dife-
renças no coberto vegetal ao longo de transectos, revelando eventualmente dife-
rentes padrões fenológicos (produção polínica) eco-fisiograficamente induzi-
dos; b) o efeito nos padrões de deposição polínica das variações (micro)geo-
morfológicas e (micro)climáticas ao longo dos transectos (diferenças de ventos,
exposição, relevo,...); e ainda com c) as séries meteorológicas obtidas para os
locais em monitorização.

FIG. 4-35 – Séries anuais de monitorização da deposição polínica. O programa dos transectos de captadores polínicos TAUBER.

Captador polínico TAUBER

instalado 
na Serra da Estrela. 
A deposição polínica anual
no topo da Serra foi
monitorizada durante
quatro anos, entre 1996 e
1999, através da instalação 
de um transecto de 25
captadores polínicos entre
a Torre e o Vale da
Candieira.
FOTO: J.E.MATEUS

Parte do diagrama polínico
do transecto TAUBER
Torre – Candieira, Serra da
Estrela. Representam-se os
valores de influxo polínico
(pólen . cm-2. ano-1), entre
os anos 1996 e 1999, dos
diferentes tipos polínicos
identificados. A ordenação
das amostras corresponde,
ano a ano, à ordem
altimétrica dos pontos de
localização dos captadores
ao longo do transecto
(entre 1420 e 1895 m de
altitude). DESENHO: P.F.QUEIROZ



6.2 Transectos polínicos de superfície

Caracterizar o reflexo polínico das comunidades vegetais actuais é o objectivo pri-
mário deste programa de estudo.

A análise polínica de amostras de superfície (sobre pedaços de musgo, folhada, pelí-
cula superficial de solo ou lodo), recolhidas ao longo de transectos cobrindo a diversidade
do coberto vegetal em monitorização, permite reconhecer a representatividade qualitativa
e quantitativa da “aura” diaspórica das comunidades em causa, e os padrões de produção
e dispersão polínica das espécies botânicas que as integram (vide Fig. 4-36).

Obtêm-se desta forma, à semelhança do programa 6.1, “conjuntos de treino”, que
no fundo são matrizes — amostras x (valores polínicos + valores de parâmetros ecoló-
gicos) — que simultaneamente adscrevem a cada amostra do transecto valores de per-
centagem (ou concentração) polínica e parâmetros fisiográficos normalizados directa-
mente medidos no campo, ou extraídos dos DEMs da linha de acção 5 (e.g. profundidade
de água, pH do solo, tipo de substrato, grau de ensombramento, declive, áreas de cober-
tura vegetal, etc…). Estas matrizes de treino quando adicionadas às matrizes dos dia-
gramas paleo-polínicos permitem calibrar por ordenação canónica (ou outros métodos
de calibração multivariada) a interpretação ecológica das amostras “paleo”, ou seja per-
mitem estimar quantitativamente os parâmetros eco-fisiográficos destas mesmas amos-
tras fósseis.

Projectos incluídos:

TABELA 4-19

Projecto Descrição Financiamento Situação (Referências)
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Serra da Arrábida

Lagoa da Casa, Fernão
Ferro, Sesimbra

Plataforma de topo da
Serra da Estrela – Lagoas
das Salgadeiras, Clarezas
e Peixão

Lagoas da Estremadura
e Beira litoral – Saloio,
Ervideira, Braços e Vela

Análise polínica de superfície de um conjunto
de amostras ao longo de um transecto cobrindo
a diversidade de comunidades vegetais da Serra

Análise polínica de amostras de superfície ao longo
de um transecto desde a água profunda da lagoa até
à vegetação mais seca da margem.

Análise polínica de amostras de superfícies ao
longo de um transecto desde a água profunda
das lagoas até à vegetação mais seca das margens.

Análise polínica de pequenas sequências do lodo
superficial ao longo de transectos da zona de água
profunda à margem das lagoas

CE-DG XII

CE-DG XII; FCT

CE-DG XII

Concluído (I.5)

Concluído
(I.23; I.27)

Concluído parcialmente 
(2 diagramas)
(I.35; I.43; I.47; I.61)

Amostras em depósito
(I.55)

6.3 Estudos experimentais sobre preservação polínica

Procura-se conhecer experimentalmente a susceptibilidade (diferencial) dos diferen-
tes tipos de pólen face à deterioração físico-química e biológica, em especial face ao efeito
da oxidação, frequente em solos arqueológicos arejados.

A definição de tipos de resistência do pólen é fundamental na interpretação do grau
de conservação dos conjuntos polínicos antigos, sujeitos a processos pós-deposicionais de
diagénese (vide Fig. 4-37). 



> Utilizam-se geralmente séries de amostras,
ao longo de sequências de tipos de vegetação –
transectos polínicos de superfície. As amostras
são os próprios musgos (com a sua grande
superfície interfoliar e micro-atmosfera sempre
húmida), ou ainda captadores de pólen artifi-
ciais. A afinidade de ocorrência e de tendência
“comportamental” dos valores percentuais de
cada tipo polínico ao longo do transecto define
só por si grupos polínicos recorrentes. Tais gru-
pos são correlacionáveis com os tipos de vege-
tação do mosaico em observação, correlação que
pode ser explorada (e objectivada) pela análise
numérica. Estes grupos polínicos de superfície
constituem análogos modernos para compara-
ção com os grupos polínicos reconhecidos ao
longo das sequências de depósitos orgânicos,
constituindo assim a base da interpretação dos
diagramas polínicos.

A análise numérica e a modelação matemá-
tica são ferramentas robustas para a elaboração
dos modelos e para a simulação dos resultados.

Através da ordenação canónica, as amos-
tras polínicas de superfície são relacionadas
com um conjunto de variáveis de explicação da
sua variância (variáveis explicativas), corres-
pondendo quer a factores ecológicos e ambien-
tais (profundidade de água, dados meteoroló-
gicos), quer a factores vegetacionais (relação
com as comunidades vegetais presentes). 

As amostras de superfície
podem assim funcionar como
conjuntos de treino na explica-
ção dos conjuntos fósseis, con-
tribuindo objectivamente para a
reconstituição ecológica do pas-
sado.
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Transectos polínicos de superfície

FIG. 4-36 – Transectos polínicos de superfície. O exemplo do diagrama polínico de superfície da Lagoa da Casa, Fernão Ferro,
Sesimbra.

FOTO AÉREA: VOO FLORESTAL, 1982 Mapa de vegetação

<<  Distribuição canónica do
conjunto de treino de amostras 
de superfície do transecto e tipos 
de vegetação coberta. DESENHO:

P.F.QUEIROZ

<  Diagrama polínico de superfície da
Lagoa da Casa. Curvas seleccionadas.
DESENHO: P.F.QUEIROZ

Transecto esquemático da vegetação palustre actual
Lagoa da Casa, Fernão Ferro/Sesimbra. DESENHO: P.F.QUEIROZ



Projectos incluídos:

TABELA 4-20

Projecto Descrição Situação (Referências)
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Teste de oxidação em amostras
de lodo turfoso da Lagoa Travessa
Teste de oxidação em amostras
de lodo turfoso da Lagoa Travessa

Análise polínica de uma amostra subdividida sujeita
a tratamentos químicos com oxidação crescente

Concluído (VIII.1)

6.4 Palinologia apícola: um exemplo do reflexo polínico de padrões de recolecção
e exploração de recursos vegetais

Com este programa, procura-se compreender os padrões de recolecção e exploração do
território por parte das colónias de abelhas, através dos reflexos polínicos conservados no
mel ou nas cargas de pólen recolhidas. O mel é um produto de grande valor energético que
resulta da exploração sustentável das paisagens (semi)naturais. A análise polínica do mel
permite conhecer a sua dependência florística e vegetacional (um aspecto importante para
a estratégia de produção) e a sua origem fitogeográfica. A análise polínica do mel é um dos
requisitos da certificação de qualidade e de origem do produto. 

Para além do mel, a análise das pelotas de pólen das abelhas, recolhidas no seu saco
curbicular, através da amostragem diária ou semanal das colmeias, permite monitorizar ao
longo do ano a diversidade de estratégias e alvos de exploração dos recursos florísticos no
território. Trata-se de um expressivo modelo biológico para a própria actividade de reco-
lecção humana.

Note-se que este programa, no âmbito estrito da prestação de serviços de Palinologia,
embora lateral aos objectivos arqueológicos do Laboratório, resulta simplesmente do facto
deste laboratório ser ainda único no panorama nacional no que diz respeito à Análise Polí-
nica. Estes projectos são claramente benefícios para o IPA como fonte de receitas e de expe-
riência metodológica. 

Projectos incluídos:

TABELA 4-21

Projecto Colaboração com Descrição Financiamento Situação (Referências)

Cargas polínicas 
de abelhas de uma
colmeia da escola
Agrária de Santarém

Caracterização polínica
dos méis do Ribatejo
Norte 

Caracterização do mel
das Serras da Estrela
e Malcata

Cargas polínicas
de abelhas do apiário
da Loriga, Serra
da Estrela

Cargas polínicas de
abelhas de um apiário
na Serra da Malcata

Pólen e Mel –
Multimédia

EAS

ADIRN

Monitorização polínica de uma colmeia
ao longo do ano para definição
dos padrões de recolecção

Caracterização polínica de amostras
de mel produzido na região

Caracterização polínica de amostras
de mel produzido na região

Monitorização diária ao longo do ano
da recolha polínica da colmeia

Monitorização diária ao longo do ano
da recolha polínica da colmeia

Aplicação multimédia sobre palinologia
apícola

PAMAF

PAMAF

PAMAF

PAMAF

Concluído (VII.1; VII.2)

Concluído

Concluído (VII.4; VII.5;
VII.8; VII.9; VII.11)

Concluído
(VII.11; VII.15)

Amostras em depósito
(VII.11; VII.15)

Concluído
(VII.11; VII.15; VII.21)

(cont.) >>
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> Um aspecto da investigação experimental diz res-
peito aos processos pós-deposicionais a que estão sujei-
tos os fitoclastos quando as matrizes fossilíferas sofrem
a acção da diagénese. 

São essencialmente os processos de oxidação, fre-
quentes quando os solos palustres sofrem arejamentos
com a secura parcial das baixas, que estão na origem de
uma menor preservação dos microfósseis, com destrui-
ção parcial e diferencial dos mesmos. 

Os efeitos da oxidação mais ou menos acentuada
em amostras polínicas podem ser testados experimen-
talmente como os que se ilustram. 

Os resultados permitem definir classes polínicas de
susceptibilidade variável à oxidação que poderão ser usa-
das na aferição do grau de preservação dos conjuntos
polínicos fósseis. 

Estudos experimentais sobre preservação do pólen 
(Processos pós-deposicionais)

FIG. 4-37 – Estudos experimentais sobre preservação do pólen. Exemplo de um teste realizado em laboratório sobre o efeito da
oxidação numa amostra de lodo orgânico fóssil.

Resultado da análise polínica de oito porções de uma mesma amostra de limo orgânico homogeneizado da Idade do Ferro da Lagoa
Travessa. As 8 sub-amostras foram sujeitas a intensidades crescentes de oxidação com água oxigenada. Evidencia-se desta forma uma
susceptibilidade polínica diferencial aos efeitos da oxidação. Os tipos polínicos foram ordenados numericamente pela análise factorial 
de correspondências dos “muito resistentes” aos “muito frágeis”. DESENHO: J.E.MATEUS.



Linha 7 – Arqueologia Virtual

Modelação tridimensional dos espaços internos e externos do território humano

O registo arqueológico de hoje em dia privilegia uma descrição geométrica e espacial
quantitativa, abandonando progressivamente a verbosidade subjectiva de outrora, demasiado
segura do valor de diagnóstico de “caracteres” morfológicos pré-tipificados. Procura-se agora
testar objectivamente a inteligibilidade do “texto” arqueológico, sem circularidades viciadas,
não só nos utensílios em si mesmo mas sobretudo nas articulações espaciais evidentes ou laten-
tes, que assume a cultura material no seu partilhamento do espaço funcional e simbólico. Se
estes requisitos de “quantificação” têm sido assumidos pelas técnicas dos SIG, quando se equa-
ciona o macro-espaço (conforme se ilustrou na Linha 5), já ao nível do micro-espaço prevale-
cem as técnicas de CAD ou Vectorização 3D, com topologias claramente mais ajustadas a uma
volumetria integral, e não apenas ao tratamento de superfícies (DEMs).

A integração 3D permite pela primeira vez enquadrar numa mesma operação técnica a
cadeia de procedimentos que vai desde o registo base à restituição final — o poder acumula-
tivo, modular, e integrativo da apropriação numérica digital assim o permite. Ganha assim cada
vez mais sentido pensar-se em arquivos de modelos arqueológicos 3D, descritos por topolo-
gias intermutáveis, e que cubram objectos e estruturas. 

A expressividade destes modelos é simultaneamente arqueográfica, (desempenhando
um papel essencial na leitura morfo-tipológica dos utensílios ou na leitura das articulações
complexas das estruturas e unidades estratigráficas verticais e horizontais dos sítios), museo-
gráfica virtual (restituindo a partir do vestigial o todo estático), ou mesmo histórico-cinemato-
gráfica virtual (revestindo os espaços com texturas, e introduzindo protagonistas dinâmicos de
adereços, personagens, actividades, e drama histórico). 

Neste laboratório têm-se ensaiado e testado técnicas de registo e modelação 3D de objec-
tos, solos, estruturas, e edifícios (vide Fig. 4-38 a 4-40). 

Principais Estratégias

7.1 Registo 3D de integração fotográfica 

Tem por base as técnicas da ortofotogrametria vertical e da integração fotográfica pluri-
direccional. Ajusta-se bem à modelação de superfícies convexas, como são em geral as formas
de relevo, mas é pouco versátil para modelar objectos com muito detalhe reentrante. A tec-
nologia do varrimento laser (utilizada a partir do avião, à macro-escala, ou no sítio ou gabinete,
à micro-escala), embora muito apropriada a esta modelação, é ainda excessivamente dispen-
diosa, só justificável perante uma utilização extensiva destes programas de natureza ainda
experimental.
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(cont.)

Projecto Colaboração com Descrição Financiamento Situação (Referências)

Caracterização do mel
da Península de Setúbal

Caracterização do mel
da Serra d’Aire e
Candieiros

Caracterização do mel
da Beira Serra e Sicó

Caracterização polínica de amostras
de mel produzido na região

Caracterização polínica de amostras
de mel produzido na região

Caracterização polínica de amostras
de mel produzido na região

INGA

INGA

DIN

Concluído
(VII.17; VII.19)

Concluído
(VII.18; VII.19)

Concluído (VII.20)



7.2 Modelação sintética por primitivas modeláveis 

Quando em presença de estruturas edificativas, de carácter mais regular, é utilizada
uma técnica modular com base na justaposição de primitivas 3D, modeláveis por modifica-
dores paramétricos ou por “manipulação” ocasional ao nível dos próprios pontos da rede. 
É sobretudo útil em elementos de arquitectura.

7.3 Modelação sintética orgânica

Tem por base a modelação a partir da vectorização (em splines) de vários perfis de pro-
jecção desenhados ou fotografados, a sua integração em redes de splines, e finalmente a sua
conversão em superfícies, por modificadores apropriados. Trata-se de uma técnica ajustada às
formas orgânicas, irregulares, ou complexas. 

7.4 Simulação física dinâmica 

A incorporação simulada de parâmetros físicos na topologia 3D, que se tem procurado
desenvolver em alguns aplicativos comerciais como forma de simplificar a animação realista
(em cinema 3D) da interacção dinâmica entre objectos tem aplicações directas na simulação
de processos de formação do registo arqueológico. Pensamos sobretudo na possibilidade de
simular derrubes, dispersão de pólen e sementes, ou de restos de talhe. Trata-se de uma área
que aqui apenas se vislumbra como perspectiva futura.

SIGLAS USADAS NAS TABELAS:

MC Ministério da Cultura

IPA Instituto Português de Arqueologia

CNANS Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática

CIPA Centro de Investigação em Paleoecologia Humana e Arqueociências

(programa CIPA)

PNTA Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos

FCT Fundação para a Ciência e Tecnologia

CE-DG XII Comissão Europeia – Direcção Geral XII

CE-DG XI Comissão Europeia – Direcção Geral XI

ICN Instituto da Conservação da Natureza

IPPAR Instituto Português do Património Arquitectónico

MLJB Museu, Laboratório e Jardim Botânico, Universidade de Lisboa

CML Câmara Municipal de Lisboa

CMTV Câmara Municipal de Torres Vedras

SPAIC Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica

INGA Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrária

PAMAF Programa de Apoio à Modernização Agrícola e Florestal

DIN Desenvolvimento e Inovação Nutricional, SA

EAS Escola Agrária de Santarém

ADIRN Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte
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Territórios antigos restituídos
O cabeço da Gruta da Avecasta

(Mateus e Queiroz, 2003)

> O grande desafio é o de quantificar, mapear, e finalmente fazer reviver,
as estruturas ecológicas e funcionais dos antigos territórios, procurando
minimizar a subjectividade na interpretação, mas simultaneamente trans-
cender a visão estreita de uma arqueografia reduzida a monumentos de
pedra e barro. 

FIG. 4-38 – Arqueologia virtual. Restituição dos territórios antigos.

DEM do cabeço da
Avecasta criado com
base na vectorização
das curvas de nível
do cadastro
topografado, vestido
com a fotografia
aérea (voo
FLORESTAL, 1971).
O modelo digital de
elevação do terreno
produzido serve de
base à restituição e
visualização do
território antigo.

Ensaio de restituição
virtual do Cabeço da
Avecasta no início
do Holoceno. 
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Registo 3D de integração fotográfica 
Modelos de elevação por estereofotogrametria

> Os modelos altimétricos são obtidos a partir de pares estereoscó-
picos de fotografias verticais, usando técnicas de estereofotogrametria,
onde são numericamente manuseadas as diferença de paralaxe entre
as duas imagens do mesmo objecto.

É um processo iterativo cujo resultado depende do número de
pontos de paralaxe introduzido pelo operador e gerados automatica-
mente. A qualidade do modelo depende da diversidade cromática do
detalhe dos objectos.

Ilustra-se um ensaio experimental de produção de um modelo a
partir de uma superfície artificial (Mateus e Queiroz, 2003).

FIG. 4-39 – Modelação 3D por estereofotogrametria. Produção de modelos digitais de elevação com base em pares estereoscópicos
de fotografias. Exemplo da modelação de uma superfície experimental.

Par estereoscópico de
fotografias. FOTOS: J.P.RUAS

<<  Curvas de nível 
(2,5 mm) geradas pelo
modelo altimétrico

<  Modelo altimétrico 
de arame obtido por
estereofotogrametria

DEM vestido com uma 
das fotografias do par
estereoscópico: Notar as
reentrâncias sem volume.
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Arqueologia virtual
Modelação tridimensional dos espaços internos

FIG. 4-40 – Arqueologia virtual. Restituição dos espaços internos. Modelação 3D de objectos, estruturas e edifícios, introduzindo
protagonistas dinâmicos (adereços, personagens, actividades, e drama histórico)

Reconstituição arquitectónica 3D de edifícios do século XVI por modelação sin-
tética de primitivas. Integração de figuras humanas em malhas de rede de pontos;
vestes obtidas por simulação física dinâmica; texturas restituídas com base em foto-
grafia.

Restituição tridimen-
sional em malha 3D de
um molde de fundição
em calcário, proveniente
da estação arqueológica
da Gruta da Avecasta.

Modelo 3D obtido
por integração de séries
de fotos.

1 e 4 -
Fotografias 
do molde em
pedra, segundo
duas vistas

2 - Modelo 3D
do objecto, em
malha de arame

3 e 5 - Modelo
3D texturado
(vestido com 
as imagens
fotográficas)
segundo as
mesmas vistas
das fotos

1 2 3

4 5



Anexo I – Estruturas Documentais

A morfologia comparada do pólen, da semente, da madeira, tem tido pouca atenção por
parte da ciência botânica portuguesa — uma lacuna que aqui se procura parcialmente col-
matar, sob pena de cair pela base todo o esforço de identificação dos vestígios. 

Colecções de referência

As colecções de referência de exemplares vegetais actuais são instrumentos essenciais
da paleobotânica. Dada a vasta diversidade da flora de Portugal e o rigor taxonómico ambi-
cionado na identificação dos macros e microfósseis de origem vegetal, o desenvolvimento
destas colecções foi previsto como um projecto sempre em aberto, a que infelizmente tem
faltado a presença contínua de um preparador/arquivista. O corpo central deste conjunto
documental é constituído por um HERBÁRIO, a partir do qual se desenvolvem 3 outros
núcleos (vide Fig. 4-41): 

PALINOTECA – colecção de preparações de microscópio de grãos de pólen da nossa flora.
São milhares de lâminas com material polínico actual, artificialmente fossilizado (acetolisado
pelo método de ERDTMAN). 

CARPOTECA – colecção de frutos e sementes actuais, complementada por exemplares fós-
seis e artificialmente carbonizados. 

XILOTECA – colecção de tecidos lenhosos actuais conservados em bloco, tronco, pre-
paração histológica de microscópio (expondo os três planos de corte), e sob forma carboni-
zada. 

Procura-se que cada espécime das colecções se refira a um exemplar botânico com-
pleto, conservado em herbário, o que assegura a toda a colecção arqueobotânica, a possi-
bilidade de em qualquer momento se poder re-avaliar ou rever o estatuto taxonómico dos
exemplares.

Flora polínica

A morfologia polínica é hoje um componente importante da sistemática vegetal para além
de constituir a base de toda a palinologia e paleoecologia vegetal. Seguindo a experiência da
Universidade de Utreque têm-se desenvolvido estudos neste domínio através da implemen-
tação do programa “Flora Polínica Portuguesa” (vide Fig. 4-42). Estes trabalhos de morfologia
polínica seguem a filosofia de abordagem e a terminologia do projecto “Flora Polínica do Noro-
este Europeu”, coordenado por Wim Punt (Utreque/Holanda).

Catálogos foto-descritivos

Complementarmente são produzidos catálogos foto-descritivos que visam facilitar e sis-
tematizar os processos de identificação das estruturas fossilizadas (vide Fig. 4-42). Estes catá-
logos estão a ser realizados em suporte digital:

• Frutos e sementes de espécies da Flora portuguesa; 
• Madeiras portuguesas;
• Morfologia comparada de microfósseis não polínicos
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Colecções de referência
Herbário, Palinoteca, Carpoteca, Xiloteca

> Todo o trabalho de identificação polínica e macropaleobotânica sustenta-se na construção de
colecções de referência realizadas a partir de material actual, inequivocamente identificado
taxonomicamente. 

Trata-se de um programa de actualização contínua, cujo crescimento com novas espécies da
Flora portuguesa possibilita uma maior aferição taxonómica das estruturas morfológicas fósseis. 

Exemplo da representação de pinheiro bravo (Pinus pinaster) nas colecções de referência. 
A partir do exemplar herborizado, são realizadas colecções de estruturas morfológicas: Os fru-
tos e sementes integram a Carpoteca; A partir das flores são fossilizados artificialmente (acetó-
lise) os grãos de pólen que, em preparações de microscópio integram a Palinoteca; Pedaços de
madeira são amostrados para a Xiloteca, que inclui, para além de blocos de madeira fresca e blo-
cos carbonizados artificialmente, cortes histológicos segundo as três secções de diagnóstico da
morfologia. FOTOS: J.P.RUAS E P.F.QUEIROZ

FIG. 4-41 – Colecções de referência. Exemplo da representação de uma espécie vegetal (pinheiro bravo) no conjunto das colecções
botânicas.

Grãos de pólen acetolisados, observados
ao microscópio óptico. Pinus pinaster

Tabuleiro da Palinoteca. Pinaceae

Folha de Herbário. Pinus pinaster

Fruto. Pinus pinaster

Sementes. Pinus
pinaster

Caixa com sementes da Carpoteca. Pinaceae

Madeira carbonizada,
observada ao microscópio
óptico de luz reflectida.
Pinus pinaster

Madeira carbonizada.
Pinus pinaster

Madeira. 
Pinus

pinaster

Tabuleiro da Xiloteca. Pinaceae

Lâmina com cortes de madeira. Pinus pinaster

corte transversal corte tangencial corte radial

Cortes de madeira observados ao microscópio óptico. Pinus pinaster

Lâminas com concentrações polínicas
acetolisadas. Pinus pinaster
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Monografias e catálogos morfotipológicos

> Estudos monográficos e catálogos fotodescritivos, conside-
rando a morfologia das estruturas vegetais fossilizáveis de hoje,
integram um programa fundamental para a aferição e incre-
mento da resolução taxonómica dos estudos paleoecológicos e
arqueobotânicos.

FIG. 4-42 – Estudos monográficos e catálogos morfo-tipológicos das estruturas vegetais fossilizáveis.

Madeira de Erica cinerea e E. erigena.
Anatomia da madeira das Ericales
ibéricas. Queiroz e Van der Burgh, 1989

Pólen de Erica erigena. Morfologia
polínica das Ericales portuguesas.
Mateus, 1989

Pólen de Tuberaria major. Morfologia
polínica das Cistaceae portuguesas.
Queiroz, 1999

Catálogo morfológico fotodescritivo dos microfósseis não polínicos. Aplicação informatizada desenvolvida por J.E.Mateus

Anatomia das madeiras dos
Quercus portugueses. Secções
transversais esquemáticas (de
cima a baixo) – Q. suber, Q.
faginea, Q. pyrenaica, Q. robur.
DESENHOS: W. VAN LEEUWAARDEN

Morfologia dos frutos e sementes dos
Pinus portugueses. Escamas ovulíferas
de pinhas de Pinus pinaster.
DESENHO: W. VAN LEEUWAARDEN



Bancos de dados

Desenvolvidos em ACCESS (Microsoft), estes bancos de dados destinam-se a servir de
sistemas de compilação de dados sobre a Flora e a Vegetação Portuguesa (actual e antiga).
Destinam-se igualmente a servir a gestão das colecções referidas, e a proporcionar a base
de informação patente nos catálogos e nas aplicações multimédia (vide Fig. 4-43). 

Aplicações multimédia de divulgação

Aqui se desenvolvem aplicações multimédia com vista a permitir de uma forma didác-
tica, mas exaustiva e integrada, a divulgação e o acesso aos dados e resultados do Labora-
tório (vide Fig. 4-43). Trata-se de um programa importante já que os resultados da investi-
gação pouco se coadunam com os formatos clássicos de publicação, onde se tende a res-
tringir as focagems temáticas e a expressão gráfica dos dados. De facto, a reconstituição
arqueoambiental refere-se em geral a um conjunto muito extenso de dados, quer sob a
forma de longos diagramas onde se juntam centenas de curvas de tipos polínicos, carpoló-
gicos, ou de outros fito-fósseis, quer sob a forma de “chusmas” de referência a espécies botâ-
nicas, em grande parte desconhecidas do leitor não botânico. Por outro lado há sempre uma
preocupação cartográfica ou imagética explícita ou subjacente. 

De facto as novas linguagens interactivas dos multimédia são ideais para permitir a
integração de vários níveis de informação que funcionem sob a forma de tesauros temáticos
(polínicos, carpológicos, paisagísticos, botânicos, corográficos). 

Com vista a uma maior versatilidade estas aplicações são desenvolvidas em C++, sob
a forma de “programação por objectos”, recorrendo às ferramentas DirectX (Microsoft), que
hoje tendem a dominar a indústria de vídeo-jogos de computador, dada a sua grande fiabi-
lidade de gestão de ambientes multimédia (som, imagem, vídeo, animação).
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Bases de dados e aplicações multimédia
Disponibilização e divulgação dos resultados à comunidade

> Procura-se implementar a construção de bases de dados informatizadas sobre o território
e a paisagem portuguesa actual e antiga (incluindo flora, vegetação, paleovegetação e unidades
de paisagem). Os dados são referenciados num Sistema de Informação Geográfica, acessível
para consulta. 

Desenvolvem-se igualmente aplicações multimédia com vista a divulgar de forma didáctica,
interactiva e exaustiva, os resultados dos estudos realizados no Laboratório.

No exemplo ilustrado, sob uma forma interactiva, são apresentadas ao “leitor” as unidades
de paisagem das áreas de estudo, as formações vegetais, as espécies da Flora regional, e os tipos
polínicos identificados nos diagramas sob a forma de catálogos foto-descritivos. 

Incluem-se ainda dados da cartografia eco-fisiográfica e modelos digitais de terreno, estes
apresentados através de pequenas sequências vídeo. 

Os resultados do estudo paleoecológico e arqueobotânico são também apresentados de
forma interactiva podendo o “leitor” pesquisar directamente os resultados polínicos (sob a
forma de diagramas polínicos ou gráficos unitários) através das curvas polínicas dos diagramas,
saltando a partir daí para outros níveis de informação contextual.

FIG. 4-43 – Bases de dados e aplicações multimédia. Duas formas de disponibilização e divulgação dos resultados à comunidade.

Exemplo de uma aplicação multimédia realizada sobre a Serra da Estrela.
Ilustram-se os módulos “flora”, “pólen”, “diagramas polínicos” e “modelos
digitais de terreno”.
Aplicação desenvolvida por J.E.Mateus
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Equipa de trabalho
Laboratório de Paleoecologia e Arqueobotânica

JOSÉ EDUARDO MATEUS

Nasceu em Lisboa a 15 de Dezembro de 1954. 
Arqueólogo, doutorado em Biologia (Ecologia e Biossistemática)
Responsável pelo programa CIPA.
Coordena a área de Paleoecologia da Paisagem e Arqueologia Espacial
do CIPA.
Áreas de investigação: Paleoecologia, palinologia, geobotânica, sistemas
de informação geográfica, modelação 3D em arqueologia e
ecofisiografia, programação informática aplicada, arqueologia
ambiental e espacial. 

PAULA FERNANDA QUEIROZ 

Nasceu em Lisboa a 18 de Abril de 1960 
Bióloga, doutorada em Biologia (Ecologia e Biossistemática)
Coordena a área de Paleobotânica e Arqueoetnobotânica do CIPA.
Áreas de investigação: Palinologia, macropaleobotânica,
arqueoetnobotânica, história ecológica da paisagem, modelação 3D,
sistemas de informação geográfica e geobotânica. 

WILHELMUS VAN LEEUWAARDEN

Nasceu em Roterdão, Holanda, a 24 de Dezembro de 1944
Biólogo, doutorado em Biologia
Áreas de investigação: Palinologia, macropaleobotânica,
arqueoetnobotânica, e paleoecologia. 

PATRÍCIA MARQUES MENDES

Nasceu em Lisboa a 1 de Novembro de 1974
Palinóloga, bacharel em Engenharia da Produção AgroPecuária 
Áreas de investigação: Palinologia e etnobotânica.

JOSÉ PAULO BARRILARO RUAS

Nasceu em Lisboa a 26 de Novembro de 1959
Fotógrafo e artista gráfico
Áreas de especialização: Fotografia aplicada a materiais arqueológicos 
e biológicos, microfotografia em microscopia óptica.

RANDI DANIELSEN

Nasceu em Haugesund, Noruega, a 23 de Março de 1958
Palinóloga, mestre Biologia (História da vegetação e Palinologia)
Áreas de investigação: Palinologia, macropaleobotânica e paleoecologia. 

FIG. 4-44 – Equipa de trabalho do Laboratório de Paleoecologia e Arqueobotânica do IPA (programa CIPA)



Anexo II – Lista de Trabalhos e Publicações do Laboratório de Paleoecologia 
e Arqueobotânica 

(� livro, capítulo de livro ou monografia; � artigo em revista; � artigo/notícia em revista de divulgação

ou folheto/publicação de divulgação; � relatório; � livro-guia de excursão ou manual de curso; ☺ comu-

nicação/publicação em actas de congresso ou reunião científica; � poster em congresso ou reunião cien-

tífica; � produção em multimédia)

I. Trabalhos de Paleoecologia e Ecologia Histórica da Paisagem: 

1. �MATEUS, J.E.; QUEIROZ, P.F.; REAL, F. (1983) - Laboratório de Paleoecologia e Estratigrafia do M.N.A.E.: Relató-
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p. 237-249.

3. ☺ QUEIROZ, P.F. (1985) - Dados para a História da vegetação Holocénica da Região da Lagoa de Albufeira. Actas da

I Reunião do Quaternário Ibérico. Lisboa. 2, p. 251-259.
4. �QUEIROZ, P.F. (1989) - An Erica erigena wood fragment from Lagoa Travessa. In: MATEUS, J.E. - Lagoa Travessa:

A Holocene pollen diagram from the South-West coast of Portugal. Revista de Biologia. Lisboa. 14, p. 92-93.
5. � QUEIROZ, P.F (1989) - A preliminary palaeoecological study at Estacada (Lagoa de Albufeira). Revista de Biologia.

Lisboa. 14, p. 3-16. 
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tiva actual e futura. Sesimbra.
8. � MATEUS, J.E.; QUEIROZ, P.F. (1991) - Palaeoecology of the North-Littoral of Alentejo. Guide of the XV Gerhard

Lang’s Palynological Excursion. Lisboa: Museu Laboratório e Jardim Botânico. 1, p. 80.
9. ☺MATEUS, J.E.; QUEIROZ, P.F. (1991) - Aspectos do Desenvolvimento, da História e da Evolução da Vegetação do

Litoral Norte Alentejano: Últimos oito mil anos e actualidade. I Encontro de Arqueologia da Costa Sudoeste. Sagres.
10. � DE GROOT, Th., ed. (1992) - Climate Change and Coastal Evolution in Europe. Haarlem: Rijks Geologische Dienst.
11. � VAN LEEUWAARDEN, W. (1992) - New pollen diagram from Alpiarça (manuscrito).
12. � MATEUS, J.E. (1992) - Holocene and present-day ecosystems of the Carvalhal Region, Southwest Portugal. PhD The-

sis. Utrecth: Utrecth University, p. 184.
13. ☺ QUEIROZ, P.F.; MATEUS, J.E. (1992) - Holocene and present-day vegetation in the North-Littoral of Alen-

tejo/Portugal. VIII International Palynological Congress. Aix-en-Provence, p. 118.
14. � MATEUS J.E.; QUEIROZ, P.F. (1992) - Holocene vegetation change in the North-West Alentejo/Portugal. VIII

International Palynological Congress. Aix-en-Provence, p. 100. (1.o prémio – “melhor poster da secção do Quaternário”). 
15. ☺MATEUS J.E.; QUEIROZ, P.F. (1992) - Holocene vegetation change in the North-West Alentejo/Portugal. The role

of man and of Littoral Dynamics. VIII International Palynological Congress. Aix-en-Provence, p. 93.
16. � MATEUS, J.E.; QUEIROZ, P.F. (1993) - Os estudos de Vegetação Quaternária em Portugal: Contextos, balanço

de resultados, perspectivas. In A.P.E.Q. ed. - O Quaternário em Portugal. Lisboa: Colibri, p. 105-131.
17. �QUEIROZ, P.F.; MATEUS, J.E. (1994) - Preliminary palynological studies at Lagoa de Albufeira and Lagoa de Meli-

des, Portugal. Revista de Biologia. Lisboa. 15, p. 15-27. 
18. ☺MATEUS, J.E.; QUEIROZ, P.F. (1994) - A preliminary synthesis on the vegetation history of Southwest Portugal.

XIII International Meeting of European Quaternary Botanists. Corsica.
19. ☺MATEUS, J.E.; QUEIROZ, P.F. (1994) - Lagoas e Turfeiras - Arquivos Naturais da História da Paisagem - e o seu estudo

em Portugal. Actas do II Seminário “Conservar na Estrela”. Guarda: Parque Natural da Serra da Estrela, p. 115-140.
20. � MATEUS, J.E.; QUEIROZ, P.F. (1994) - O Laboratório de Paleoecologia: Percursos de uma visita guiada. Lisboa:

Museu Laboratório e Jardim Botânico, p. 35.
21. � QUEIROZ, P.F. (1995) - Estudo palinológico do sapal do Alfeite, Estuário do Tejo. (manuscrito)
22. �MATEUS, J.E.; QUEIROZ, P.F. (1995) - Mires: Natural Archives for Landscape History. In CATARINO et al., eds.

- Vegetation Dynamics in Mediterranean-Type Ecosystems. Erasmus Intensive Course, Lisboa: Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa, p. 11-26. 

23. �MATEUS, J.E.; QUEIROZ, P.F. (1995) - Climate Change and Coastal Evolution in Europe. Report from M.L.J.B.. Lis-
boa: Laboratório de Paleoecologia - Museu, Laboratório e Jardim Botânico.
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