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RESUMO 

Esta dissertação tem por objectivo contribuir para a compreensão do processo 

transitivo das primeiras sociedades agro-pastoris e posterior desenvolvimento deste sistema 

económico no quadro das dinâmicas paleoambientais ocorridas durante o Holocénico, no Vale 

do Tejo, através do registo da evolução da vegetação. Para tal utilizou-se como ferramenta 

principal a Palinologia, para obter um conjunto de dados sobre a composição da vegetação 

intentando reconhecer quais os factores que influenciaram a sua evolução ao longo deste 

período.  

Para a obtenção de dados sobre as dinâmicas paleoambientais e comportamento 

humano foram objecto de estudo duas sondagens de contextos naturais localizados no Baixo 

Vale do Tejo, mais especificamente em Vale de Cavalos (Chamusca) e Golegã, Portugal, em 

que se procura identificar factores climáticos e antrópicos que influíram na evolução da 

vegetação. Para além destes contextos naturais foram também realizadas análises 

palinológicas em dois contextos arqueológicos da Extremadura Espanhola, Cueva del Sapo 

(Monfragüe) e Cueva de los Postes (Fuentes de León), nos quais se pretende obter dados 

sobre a composição da paisagem, mas principalmente dados relacionados com as actividades 

de subsistência desenvolvidas pelas comunidades pré-históricas que os ocuparam. 

A análise de pólen, palinomorfos não polínicos, análise de microcarvões e carvões 

sedimentares permitiram alcançar dados sobre a evolução da vegetação desde circa 10200 cal 

BP até época romana, oferecendo um quadro onde se evidenciam algumas variações 

climáticas e as mudanças profundas do comportamento humano ao longo do Holocénico. 

Os dados da vegetação e a incidência de eventos de fogo reflectem a influência de 

várias oscilações climáticas secas e húmidas, que se manifestam na expansão e no declínio da 

floresta, não se verificando uma relação inicial entre as mudanças no comportamento humano 

e o declínio dos bosques. As várias fases em que foi registada a diminuição ou relativa 

expansão das áreas de floresta coincidem com as variações climáticas e com os ciclos 

climáticos descritos para o holocénico.  

As análises de pólen e palinomorfos não polínicos permitiram verificar que as 

primeiras actividades antrópicas estão relacionadas com actividades de pastorícia, que 

precedem os indicadores das práticas agrícolas. Os primeiros indícios de agricultura surgem a 

circa 7000 cal BP, com a presença de cereal no espectro polínico. Contudo, embora sejam 

observáveis indícios relevantes de práticas de agricultura e pastorícia desde o Neolítico 
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Antigo, somente a partir de 5000 cal BP o impacto antrópico na paisagem se torna relevante, 

denotando-se no registo de vegetação. Durante o Calcolítico e Idade do Bronze é notória a 

intensificação das práticas agro-pastoris. 

 

Palavras-chave: Análise de pólen; Palinomorfos não polínicos, Impacto antrópico, Evolução 

da vegetação, Paleoambiente 
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ABSTRACT 

This thesis objective is to contribute to the understanding of the transition to agro-

pastoralist societies and posterior development of this economic system. Based on vegetation 

development records from the Tagus Valley we try to relate these changes with Holocene 

palaeoenvironmental dynamics. Palynology was the main analytical procedure aiming to 

acquire data on the vegetation composition in order to access which factors influenced its 

evolution during this period. 

Two cores from natural contexts located in the Lover Tagus Valley, specifically Vale 

de Cavalos (Chamusca) and Golegã in Portugal were studied to obtain data on 

palaeoenvironmental dynamics and human behaviour. We tried to identify climatic and 

anthropic factors that influenced the vegetation evolution. Palynological analyses in two 

archaeological contexts located in the Spanish Extremadura were also made: Cueva del Sapo 

(Monfragüe) and Cueva de Los Postes (Fuentes de León). These focused on the acquisition of 

information related to landscape composition and mainly subsistence activities developed by 

the prehistoric communities that occupied these areas. 

Pollen, non-pollen-palynomorphs, micro-charcoal and sedimentary charcoals analysis 

allowed us to gather information related to the vegetation evolution since ca. 10.200 cal BP 

until roman times, offering a frame in which climatic variations and deep human behavioural 

changes were evidenced throughout the Holocene. 

Vegetation dynamics and fire events reflect the influence of several dry and moist 

climatic oscillations manifested by forests expansion and decline. An initial relation between 

human behavioural changes and woodland decline was not verified. The various phases of 

diminishing or relative expansion of forest areas coincides with climatic variations and cycles 

described for the Holocene. 

Pollen and non-pollen-palynomorphs analysis allowed relating pastoral activities with Tagus 

Valley communities preceding the first direct indicators of agricultural practices. First 

evidences of agriculture were registered at ca. 7.000 ca BP by the presence of cereal in pollen 

spectra. Although relevant indicators of agriculture and pastoral practices are observable since 

the Mesolithic/Early Neolithic, vegetation record and fire events occurrence only indicate an 

anthropic impact in the landscape after 5.000 cal BP. The intensification of agro-pastoral 

practices is notorious during the Chalcolithic and Bronze Age. 
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Key-words: Pollen analysis, Non-pollen-palynomorphs, Human impact, Vegetation evolution, 

Palaeoenvironment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O Holocénico é marcado por importantes alterações no comportamento humano, em 

parte como resultado das dinâmicas de adaptação climático-ambientais a partir do tardiglaciar, 

bem como a várias oscilações climáticas no pós-glaciar. O conjunto destes eventos, climáticos 

e antrópicos reflecte-se nas dinâmicas paleoambientais ocorridas durante este período.  

A história da vegetação não é de todo linear ao longo tempo, tendo sofrido alterações, 

em vários momentos, em resposta ao conjunto de acontecimentos que se foram sucedendo e 

que modificaram significativamente a estrutura da paisagem (Costa Tenorio, et al., 2005). As 

paisagens actuais da Península Ibérica traduzem, por um lado, as mudanças ambientais 

contínuas, baseadas no relevo, posição geográfica e contraste de climas, e por outro a maior 

intensidade da ocupação e utilização humana do solo.  

A paleopalinologia, ferramenta utilizada no âmbito do presente trabalho, insere-se num 

domínio de investigação que tem permitido, ao longo de várias décadas, aclarar padrões de 

evolução da vegetação à escala regional que inferem hipóteses ao nível paleoclimático e da 

antropização da paisagem. Um dos objectivos desta ciência é a reconstrução de momentos de 

alteração na vegetação durante o quaternário, tendo um papel importante na identificação de 

variações climáticas e, a partir de meados do Holocénico, de acções antrópicas (Girard, 1973; 

Bryant & Holloway, 1983; Birks et al., 1988; Behre, 1988; Carrión, 2001; López-Saéz et al., 

2003b). Esta possibilidade resulta das ferramentas de estudo da Paleopalinologia, ou seja o 

estudo dos grãos de pólen e esporos conservados nos sedimentos até aos dias de hoje (von 

Post et al., 1925 ; Iversen 1941, 1949; Faegri & Iversen, 1989; Moore et al., 1991). Mais 

recentemente, outros microfósseis, que aparecem nas preparações palinológicas, passaram a 

fazer parte dos estudos paleopalinológicos, os chamados palinomorfos não polínicos (van 

Geel, 1978; López-Sáez et al., 1998, 2000).  

A paleopalinologia é uma das ciências que mais tem contribuído para o esclarecimento 

de algumas questões arqueológicas, quer seja na interpretação dos sítios de ocupação humana, 

quer seja em reconstruções paleoambientais.  

A palinologia em sítios arqueológicos, para além de permitir a reconstrução paleoambiental 

do entorno, oferece elementos de discussão relacionada com a problemática dos próprios 



 

 

 

2 

sítios (Diot, 1984/1985), dando informação sobre desflorestação do entorno do sítio 

arqueológico, tipo de actividade antrópica desenvolvida (agricultura ou pastorícia), utilização 

selectiva de alguma espécie, introdução de espécies exóticas, nível de antropização, no 

sentido de poder quantificar o grau de ocupação e as fases de abandono, entre outras (Diot, 

1984/1985; López-Sáez et al., 1998, 2000; Galop & López-Sáez, 2002). A palinologia 

aplicada a contextos naturais tem um potencial informativo das dinâmicas ambientais 

importantes pela sua capacidade contínua de captação e conservação (e.g. evolução da 

vegetação, oscilações climáticas, antropização da paisagem). Pelas razões expostas, a 

aplicação desta ciência nestes dois tipos de contexto é fundamental para a compreensão das 

dinâmicas ambientais e do comportamento humano. 

Uma das problemáticas que marca o Holocénico é a transição de comunidades de 

caçadores recolectores para uma economia de produção (agricultores-pastores). Segundo 

alguns autores, o processo de neolitização europeu terá ocorrido enquadrado em 

constrangimentos ecológicos (e.g. Weninger et al., 2006; Berger e Guilaine, 2009; Banks et 

al., 2013) e vários projectos na Europa têm discutido a influência ambiental na génese desta 

modificação paleoeconómica.  

Nas últimas décadas, têm-se desenvolvido diversas investigações paleoambientais, 

amplamente baseadas em dados palinológicos, que evidenciam a existência de importantes 

alterações climáticas durante o Holocénico na Península Ibérica (Budja, 2007; López-Sáez et 

al., 2008, Cortés Sánchez et al., 2012). Estas alterações ou oscilações climáticas influenciaram 

as dinâmicas paleoambientais e o comportamento humano. 

O Vale do Tejo tem sido o foco de alguns destes estudos, que tentam, através dos dados 

arqueológicos e da aplicação das mais variadas ciências, apresentar propostas para a 

compreensão deste processo de transição. Por exemplo: no âmbito do Projecto “Paisagens de 

Transição: povoamento, tecnologia e crono-estratigrafia da transição para o agro-pastoralismo 

no Centro de Portugal” (Oosterbeek, 2008), discutiram-se indicadores de possíveis redes de 

povoamento diferenciadas, umas vinculadas ao interior (Alentejo – Guadiana – Extremadura 

espanhola) e outras ao litoral (Estremadura – Atlântico); nos anos 80, o Laboratório de 

Paleobotânica de Utrecht, desenvolveu estudos nos pântanos marginais do Tejo (Alpiarça), 

para evidenciar o impacte humano durante o Holocénico (Van Leeuwaarden et Janssen, 

1985); Ethel Allué desenvolveu estudos Antracológicos e Palinológicos em alguns sítios 

arqueológicos do Alto Ribatejo, com o objectivo de conseguir uma contextualização 
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paleoecológica desta região relacionada com as ocupações humanas (Allué, 2000). Existem 

ainda outros projectos para região, mas cuja preocupação é focada em questões 

paleoecológicas, ficando para segundo lugar a relação desses dados com o comportamento 

humano. Por exemplo, Vis et al. (2010a, 2010b), através de um estudo multy-proxy que inclui 

a palinologia, intenta definir dinâmicas fluviais e fases de inundação do Baixo Tejo durante o 

Holocénico. 

Os dados paleoambientais assumem um papel fulcral para a compreensão da 

problemática inerente à adopção de sistemas de subsistência dos processos transitivos do 

Holocénico.  

Atendendo ao exposto, o presente trabalho prossegue as investigações iniciadas 

anteriormente (Allué, 2000, Ferreira, 2010), tendo como objectivo geral a análise das 

dinâmicas ambientais e humanas durante o Holocénico, com base na afectação das oscilações 

climáticas deste período na região do Vale do Tejo e compreensão do processo de transição 

das primeiras sociedades agro-pastoris e desenvolvimento deste sistema económico. Os 

objectivos fundamentais deste trabalho são: 

 compreender a evolução ambiental e paisagística através da evolução da 

vegetação;  

 avaliar a incidência das oscilações climáticas conhecidas para o Holocénico 

reflectidas na evolução da vegetação;  

 identificação dos primeiros indicadores de actividades agro-pastoris  

 reconhecer os primeiros impactos antrópicos na paisagem;  

 reconhecer a intensificação das actividades de subsistência humanas e quais as 

afectações destas na paisagem. 

Para alcançar estes objectivos foram realizadas diferentes tipos de análises em dois 

contextos naturais (Core VDC – 0401.302 e GOL – 0401.304), na região do Baixo Vale do 

Tejo e em dois contextos arqueológicos da Extremadura Espanhola, Cueva del Sapo, na 

região de Médio Tejo Internacional, e Cueva de los Postes, na região sul da Extremadura, 

pertencendo à Bacia Hidrográfica do Guadalquivir, e cujos dados obtidos podiam ser 

utilizados para contrastação com os dados do Vale do Tejo. 

Para obter dados paleoambientais e indicadores ecológicos desenvolveu-se a análise 

palinológica (pólen e palinomorfos não polínicos). Destaca-se o estudo dos palinomorfos não 
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polínicos (NPP) que, em território português é quase inexistente, sendo pioneira no Vale do 

Tejo. A sua identificação/interpretação permite obter informação importante sobre aspectos 

paleoecológicos e paleoambientais locais, bem como dados relacionados com comportamento 

humano e o desenvolvimento de actividades antrópicas.  

Para a identificação de eventos de fogo recorreu-se a análise de microcarvões e 

carvões sedimentares (nos contextos naturais VDC – 0401.302 e GOL – 0401.304). A 

ocorrência de incêndios pode estar relacionada com o clima (períodos secos) bem como com a 

intervenção antrópica. O interesse pelos estudos dos regimes de fogo tem-se intensificado ao 

longo das últimas décadas e a relação destes com os estudos paleoambientais tem vindo a 

intensificar-se devido à capacidade do fogo como transformador da paisagem, seja ele de 

causas naturais (Marlon et al., 2006) ou induzida pelo homem (Tinner et al., 2005). 

No contexto português, os estudos paleobotânicos, e em particular os palinológicos, não 

estão completamente desenvolvidos, estando longe de serem exaustivos. Assim, para o 

processo da adopção do agro-pastoralismo, a influência do clima e do homem sobre a 

paisagem e a aparição dos primeiros indícios de práticas pastoris e agrícolas são ainda 

questões substanciais na investigação da Neolitização. 

Os estudos desenvolvidos nos contextos referidos expõem a história da vegetação, as 

variações climáticas e as dinâmicas antrópicas, durante os últimos 10200 cal BP no Vale do 

Tejo, mais especificamente no Baixo Vale do Tejo, abrangendo um quadro cronológico que 

compreende todo o Holocénico e que não existia até então. 

O presente trabalho desenvolve-se em mais seis capítulos, para além do presente, cujo 

encadeamento se espera que seja de fluida leitura e compreensão.  

No segundo capítulo apresenta-se uma síntese das questões em aberto no estudo do 

Holocénico. Começa-se pelas questões paleoambientais relacionadas com as várias oscilações 

climáticas identificadas em várias partes do globo e o seu potencial impacto na Península 

Ibérica; aborda-se sinteticamente a contribuição de várias linhas de investigação, como a 

paleoclimatologia e a paleoecologia, entre outras, e os dados de antropização da paisagem 

conhecidos actualmente no cenário português e na Extremadura Espanhola. O comportamento 

humano e a sua relação com a paisagem é amplamente discutido em cronologias holocénicas 

pelo que é um tema considerado neste capítulo através de uma síntese de dados (e.g. cultura 

material, dados arqueofaunísticos) relacionados com os últimos caçadores-recolectores, a 

transição para pastores-agricultores, “Processo de Neolitização”, as primeiras economias 
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produtoras Neolíticas e as sociedades plenamente produtoras do Calcolítico e Idade do 

Bronze.  

O terceiro capítulo diz respeito à contextualização da área de estudo, Vale do Tejo, 

abordando o enquadramento geográfico e físico geral da área de investigação: característica 

fisiográficas, hidrologia, clima e bioclima actual, vegetação e uso do solo. Neste capítulo 

apresenta-se também uma contextualização e caracterização mais minuciosa dos contextos em 

estudo. 

O quarto capítulo aborda as metodologias utilizadas para a obtenção dos dados 

palinológicos, no qual se faz a descrição das metodologias e critérios utilizados na analise , 

apresentação e interpretação dos dados. 

No quinto capítulo são expostos os resultados e interpretações, focando os dados de 

pólen, palinomorfos não polínicos, microcarvões e carvões sedimentares obtidos no caso dos 

contextos naturais de VDC e GOL, e os dados de pólen e palinomorfos não polínicos no caso 

dos contextos arqueológicos. 

No sexto capítulo pretende-se fazer a discussão e síntese das interpretações dos dados 

obtidos para os diferentes estudos palinológicos desenvolvidos no âmbito desta dissertação, 

correlacionando-os com os dados disponíveis do Vale do Tejo, para o Holocénico. Também 

serão abordados dados de outros contextos fora da região do Vale do Tejo, que pela sua 

importância ou proximidade relativa se considerem de interesse comparativo. 

O sétimo e último capítulo é dedicado às considerações finais resultantes de toda a 

investigação desenvolvida.  
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2. HOLOCÉNICO, FACTORES MARCANTES  

 

 

Neste capítulo pretende-se apresentar uma síntese das problemáticas ambientais e 

arqueológicas que marcam o Holocénico.  

Começa-se pelas questões paleoambientais relacionadas com as várias oscilações 

climáticas identificadas em várias partes do globo, o seu potencial impacto na Península 

Ibérica, aborda-se sinteticamente a contribuição de várias linhas de investigação, como 

paleoclimatologia, a paleoecologia, entre outras e que procuram resposta a estas questões.  

O peso do impacto antrópico na paisagem também é amplamente discutido em 

cronologias holocénicas devido à profunda alteração do comportamento humano: a transição 

de sociedades de caçadores-recolectores para sociedades de pastores-agricultores, “Processo 

de Neolitização”. Este acontecimento será também abordado neste capítulo, através de uma 

síntese sobre a discussão que ainda hoje decorre, relacionada com este processo de transição, 

o seu desenvolvimento e forma como se reflecte na paisagem.  

 

 

2.1. QUESTÕES PALEOAMBIENTAIS DO HOLOCÉNICO: CLIMA E 

IMPACTO ANTRÓPICO 

 

Várias oscilações climáticas durante o Holocénico têm sido descritas por diversos 

autores (e.g. Bond et al., 1997; Mayewski et al., 2004; Frigola et al., 2007; Magny et al., 

2011), sendo os constrangimentos ecológicos resultantes delas relacionados com o processo 

de Neolitização (e.g. Cacho et al., 2001; Mayewski et al., 2004; Fletcher et al., 2010; Banks et 

al., 2013). Contudo, a hipótese de, que em certas regiões, a transição de caçadores-

recolectores para agricultores-pastores tenha ocorrido por uma difusão cultural não deixa de 

ser factível (Aguilera et al., 2011).  

A oscilação climática mais significativa, registada primeiramente numa mudança 

negativa registada no δ
18

O de diversos cores de gelo da Gronelândia (GRIP, Greenland Ice 

Core Project), ocorreu entre 8400 e 8000 cal BP, sendo conhecido pelo “evento 8.2 cal ka 
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BP” (Alley et al., 1997: 484). Sendo o δ
18

O um indicador de paleotemperaturas, durante o 

evento de 8.2 ka Cal BP constata-se uma diminuição significativa deste indicador nas 

sondagens GRIP (figura 1), que permitiu afirmar a ocorrência deste evento frio (Grootes & 

Stuiver, 1997; Tinner & Lotter, 2001). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este evento frio e seco, que ocorre em torno de 8200 anos cal BP, é conhecido como 

episódio de arrefecimento mais forte do Holocénico, cuja expressão foi sentida em todo o 

Hemisfério Norte (e.g. Baldini et al., 2002; Kobashi et al., 2007). A causa proposta para este 

evento está relacionada com a drenagem do Lago Agassiz-Ojibway para o Estreito de Hudson 

em resposta à crescente entrada de água doce, a circulação termohalina do Atlântico Norte 

teve alterações, tendo diminuindo o transporte de calor para esta região (Barber et al., 1999). 

A influência desta oscilação fria sobre as comunidades dos últimos caçadores-recolectores e 

os primeiros grupos agro-pastoris não é de todo descartada, sendo alvo de construção de 

modelos arqueológico-paleoclimatológicos para diversas áreas da Europa (Weninger et al, 

2006; Budja, 2007; Berger e Guilaine, 2009; Mercuri et al., 2011; Burjachs et al., 2016). Para 

Figura 1. Registo de δ18O durante o Holocénico. Adaptado de Grootes & Stuiver (1997) 
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a Península Ibérica, a sua influência também tem sido documentada (López-Sáez et al., 2008 e 

referencias citadas; Carrión et al., 2010 e referências citadas). 

Os “eventos de Bond” reflectem a identificação de uma série de arrefecimentos na 

superfície dos oceanos, à escala milenar, que influenciou a circulação superficial das águas do 

Atlântico Norte, e cujos picos se situam a cerca de 9.4 ka cal BP, 8.2 ka cal BP, 5.9 ka cal BP, 

4.3 ka cal BP, 2.8 ka cal BP e 1.4 ka cal BP (Bond et al., 1997), estando relacionados com a 

diminuição da energia solar (Bond, et al., 2001). Mais tarde, Mayewski et al. (2004) analisa 

cerca 50 registos paleoclimáticos distribuídos em vários pontos do mundo e identifica a 

ocorrência de 6 variações climáticas rápidas e significantes (9.0-8.0 ka cal BP, 6.0-5.0 ka cal 

BP, 4.2-3.8 ka cal BP, 3.5-2.5 ka cal BP, 1.2-1.0 ka cal BP e 600-150 cal BP) que se 

caracterizam por arrefecimento polar, aridez, mudanças na circulação atmosférica, aumento 

da humidade.  

Durante o Holocénico inicial, de uma forma geral evidenciam-se condições climáticas 

mais favoráveis, com temperatura mais elevadas, porém esta variação, não foi de todo 

uniforme em todo globo, existindo dados indicativos de variabilidade em função da 

localização geográfica (Magny, 1993; Mayewski et al., 2004; Cacho et al., 2010; Carrión et al., 

2010). Os dados de temperatura para a Europa durante o Holocénico, baseados em dados 

polínicos, são indicativos da ocorrência de diferentes padrões entre as regiões Norte e Sul 

(Davis et al., 2003), tal também é evidenciado nos regimes de fogo (Vannière et al., 2011) e 

entre padrões hidrológicos (Magny et al., 2011). Para o Sudoeste da Europa, o início do 

Holocénico segue padrões diferentes das regiões do Norte (Davis et al., 2003): enquanto na 

Europa Central e o Norte se assiste ao claro aumento das temperaturas desde circa 11 ka cal 

BP, no Sul esse momento é associado a um arrefecimento, que se prolonga até ao Holocénico 

médio, quando as temperaturas começam a aumentar progressivamente (figura 2), mas de 

forma irregular (Davis et al., 2003).  
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Figura 2. Evolução das temperaturas médias anuais durante os últimos 12000 ka cal BP, na região Sudoeste 

da Europa. Adaptado de Davis et al. (2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o circum-Mediterrâneo, os registos paleo-hidrológicos identificam primeiramente 

uma bipartição do Holocénico, indicando que após uma fase mais fria e húmida ocorreu uma 

fase mais quente, seca e propensa à aridez (Magny et al., 2002). Posteriormente, estudos mais 

recentes (Magny et al., 2011) propõem um padrão tripartido durante o Holocénico:1) mínimo 

do nível dos lagos no Holocénico inicial, 2) máximo no Holocénico médio e 3) uma tendência 

para a descida no Holocénico final (Magny et al., 2011: 2471).  

Os dados palinológicos (Jalut et al., 2009) indicam a existência de uma primeira fase 

Holocénica húmida (11.5-7.0 cal BP), interrompida por episódios secos no Oeste 

Mediterrânico (10.9-9.7 cal BP e 8.4-7.6 cal BP). Durante a fase de transição de caçadores-

recolectores para pastores-agricultores (7.0-5.5 cal BP) terá sobrevindo um decréscimo na 

insolação seguido por uma fase (5.5 cal BP - presente) na qual ocorreria um processo de 

aridificação que precederia o primeiro impacte antropogénico na paisagem (Jalut et al., 2009: 

13). Os dados existentes sugerem que durante a maior parte do Holocénico a influência 

humana terá sido insignificante às escalas continental a regional (e.g., Vannière et al., 2011: 

69). Neste sentido, a influência de oscilações climáticas holocénicas deverá ser tida em conta 
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devido a alterações paisagísticas à escala centenária e milenar, ao seu impacte nos 

ecossistemas (Magny et al., 2002, 2011; Jalut et al., 2000; Heiri et al., 2004; Magny, 2004; 

Davis e Stevenson, 2007; Frigola et al., 2007) e nos grupos humanos (Mayewski et al., 2004; 

Budja, 2007; Berger e Guilaine, 2009; González-Sampériz et al., 2009; Bicho et al., 2010; 

Cortés Sánchez et al., 2012). 

Mais recentemente, os dados provenientes da reconstituição da actividade do fogo 

vieram contribuir para o entendimento da dimensão/afectação das variações climáticas e do 

impacto antrópico durante Holocénico (Conedera et al., 2009; Carrión et al., 2010). Tanto à 

escala continental como regional, os padrões de actividade do fogo são evidentes durante o 

Holocénico, sendo explicados em termos de controlo climático a grande escala (Marlon et al., 

2009; Power et al., 2008) e juntamente com os padrões de circulação atmosférica (Trouet et 

al., 2006). Vannière et al. (2011) apresenta uma síntese de dados para a região Mediterrânica, 

durante o Holocénico, baseada na relação fogo-clima, fornecendo uma introspecção sobre a 

ligação entre as alterações da actividade do fogo e o clima regional, sendo a influência 

humana insignificante antes de ~4000-3000 cal BP.  

As investigações desenvolvidas nas linhas de costa, mais precisamente em cores 

marinhos, que se focam em estudos palinológicos e indicadores paleoclimáticos que permitem 

estimar a temperatura e salinidade das superfícies oceânicas (e.g. foraminíferos planctónicos, 

dinoflagelados, diatomáceas), entre outros dados, têm demonstrado resultados igualmente 

interessantes para a reconstrução da evolução da cobertura vegetal, bem como do clima no 

continente adjacente.  

Para a Península Ibérica destaca-se:  

 o core MD99-2343 (Menorca), que ilustra os efeitos da variabilidade climática 

para os últimos 12 000 anos, com base no rácio δ
18O (medida do rácio dos 

isótopos estáveis 
18

O:
16

O), tendo resultado na identificação de nove oscilações 

com uma periodicidade de 1000 anos e com duração média de 500 anos (M8, 

8.40 ka cal BP; M7, 7.20 ka cal BP; M6, 6.20 ka cal BP; M5, 5.00 ka cal BP; 

M4, 4.10 ka cal BP; M3, 3.20 ka cal BP; M2, 2.50 ka cal BP; M1, 1.60 ka cal 

BP; e M0, 0.50 ka cal BP) (Frigola et al., 2007: 1, 10, 16); 

 o core MD95-2043 (Mar do Alborão), que resultou na detecção de nove 

intervalos de declínio no registo de taxa arbóreos na sequencia de mudanças 

abruptas do clima no mediterrânio ocidental durante a ultima deglaciação (20-6 
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ka cal BP). Através da análise de dados de pólen de alta resolução e 

reconstruções climáticas de base polínica pela Técnica de Analogia Moderna 

(MAT) para precipitação anual (Pann) e média das temperaturas dos meses mais 

frios e mais quentes, estas alterações da composição da vegetação e as 

reconstruções de precipitação anual indicam, para cronologias Holocénicas, o 

declínio das florestas durante episódios secos e frios à cerca de 9.2 ka cal BP, 

8.3 ka cal BP, 7.4 ka cal BP (Fletcher et al., 2010), 5.0-6.0 ka cal BP, 2.5-3.5 

ka cal BP e 0.65 ka cal BP (Fletcher & Zielhofer, 2013); 

 os cores MD99-2331 e MD03-2697, recolhidos na costa Noroeste da Península 

Ibérica, Galiza, que são relativos aos últimos 25000 anos, fazem o registo 

paleoclimático através de análises polínicas e isótopos de foraminíferos 

planctónicos (δ
18

O), demonstrando que a evolução da vegetação do Noroeste 

da Península Ibérica responde contemporaneamente à variabilidade climática 

detectada no Atlântico Norte (Naughton, et al., 2007:91). Para a fase 

holocénica, a partir de 9540 cal BP, assiste-se à diminuição de Pinus e Quercus 

decíduos, assim como as herbáceas aparecem com menos representatividade, 

quando comparadas com fases anteriores. Por outro lado, as Ericáceas ganham 

maior expressividade a partir de ~7035 cal BP (Naughton et al., 2007:103).  

Para a costa Atlântica, Portugal, destaca-se: 

 o core SU 81-18, na costa Sudoeste de Portugal, que através da análise de 

pólen e cistos de dinoflagelados documenta as mudanças ambientais ocorridas 

no sudoeste da Europa desde à 25 000 anos BP, tendo evidenciado uma 

alteração bem marcada na evolução da vegetação, durante o Holocénico, com 

decréscimo acentuado de Pinus e Quercus decíduos e incremento de Ericaceae, 

Isoetes e outros ptéridofitos (Turon et al., 2003: 91). 

 Os cores SU92-03, MD95-2040 e MD95-2042, recolhidos ao longo da costa 

Atlântica Portuguesa, focam a investigação dos gradientes espaciais e 

temporais de temperatura e condições de produtividade, para os últimos 150 

ka, através de foraminíferos planctónicos e proxys de alta resolução, no entanto 

os dados obtidos para o Holocénico indicam este período como mais estável e 

quente (Salgueiro et al., 2010). 
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Existem outros cores sedimentares marinhos recolhidos ao largo da costa portuguesa, 

mas o foco cronológico dessas sequências marinhas alberga essencialmente datas mais antigas 

(Hooghiemstra, et al., 1992; Boessenkool et al., 2001; Combourieu et al., 2002; Roucoux et 

al., 2001), que não se estendem ao Holocénico, por essa razão focou-se a apresentação destes 

dados apenas para os que auferem indicações para a fase Holocénica.  

Nas últimas décadas, o número de registos do Holocénico aumentou 

consideravelmente na Península Ibérica, principalmente o estudo de sequências polínicas, mas 

também os estudos antracológicos e outros registos macrobotânicos (e.g. Carrión et al., 2010 

e referências citadas). Os próximos parágrafos destinam-se a uma revisão sintética dos dados 

existentes. 

Ao longo da costa francesa e catalã, numerosas análises de pólen de depósitos 

continentais e os estudos antracológicos de depósitos arqueológicos demonstraram que, 

durante o Holocénico inicial, era frequente o domínio de folhosas decíduas, estando também 

presentes espécies esclerofilas e perenes, ainda que fossem mais raras. Durante este período o 

clima poderia ser considerado como Mediterrânico, próximo do presente Meso-Mediterrânico 

ou do Supra-Mediterrânico sub-húmido ou húmido (Quézel & Barbero, 1982, citado por Jalut 

et al., 2009).  

No entanto, para o Nordeste espanhol, estudos mais recentes resultantes de análises 

multy-proxy no Deserto Central do Ebro, apontam para mudanças de longo prazo entre o 

início e meados do Holocénico, com temperaturas mais baixas e redução dos níveis dos lagos, 

a paisagem seria dominada por Pinus e Quercus perenifólios (Davis & Stevenson, 2007). 

Estes estudos detectaram também o aumento da frequência de incêndios em torno do “evento 

8.2 ka cal BP”, que acompanha a expansão dos tolerantes ao fogo Quercus perenifólios 

(Davis & Stevenson, 2007: 1706). 

A sequência de Navarrés demonstra o domínio de Pinus até cerca de 5900 cal BP 

(Carrión & van Geel, 1999), embora Quercus e outras espécies de clima temperado também 

fossem identificadas em registos antracológicos (Badal et al., 1994; Carrión-Marco, 2005). A 

variação de macro e microcarvões sugere que as florestas de Pinus só foram substituídas 

aquando da instalação das comunidades Neolíticas no entorno deste depósito, apesar do clima 

predominantemente seco da primeira metade do Holocénico. Embora Navarrés demonstre 

uma correlação clara entre a mudança ecológica e o início do Neolítico, este padrão não é 

generalizável para a Península Ibérica. Outras sequências polínicas do sudeste espanhol 
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sugerem que as actividades humanas do Neolítico podem não ter deixado traços claros na 

paisagem (Carrión et al. 2000; Dupré, 1988), estas comunidades ocupavam solos aluviais com 

potencial para o cultivo, no entanto mantinham as actividades de caça, pesca e recolha de 

frutos silvestres, demonstrado pelos dados paleobotânicos (Buxó, 1997). 

Também para a Serra Nevada se salienta a abundância de Pinus para momentos entre 

8.2-7.0 ka cal BP, mas também se destaca a importante presença de Pediastrum, indicando 

condições mais quentes e de maior humidade (Jiménez-Moreno & Anderson, 2012). A partir 

de 7.0 ka cal BP o registo polínico demonstra uma tendência para a aridez com indicação de 

vários eventos secos, (6.5 ka cal BP, 5.2 ka cal BP, 4.0 ka cal BP), reconhecidos através do 

declínio de Pinus e incremento de Poaceae entre outras herbáceas e o desaparecimento de 

Pediastrum, que desaparece por volta de 3.0 ka cal BP (Jiménez-Moreno & Anderson, 2012).  

Para a região da Cantábria, o estudo multy-proxy aplicado a uma sequência do Lago 

Enol, demonstrou a existência de quatro fases distintas, 3 delas ocorrem durante o 

Holocénico: primeira está associada a um episódio frio e seco incluído no evento Dryas 

Recente (13.5-11.6 ka cal BP; a segunda corresponde a um período húmido e mais quente no 

inicio do Holocénico (11.6-8.7 ka cal BP); a terceira apresenta uma tendência para um clima 

mais seco, correspondendo ao Holocénico Médio (8.7-4.65 ka cal BP); e a quarta está 

associada a condições de clima mais húmido e à acção antrópica na paisagem (4.65-2.2 ka cal 

BP) (Moreno et al., 2011). Durante todo o Holocénico, esta sequencia polínica é marcada pelo 

domínio arbóreo, destacando-se Corylus, Quercus decíduos e Pinus em menor escala, o 

impacto antrópico está associado ao ligeiro incremento das formações de arbustos e aumento 

de representatividade de Plantago e Rumex a partir do Holocénico Final (Moreno et al., 

2011:340). 

Na costa Galega, região Noroeste da Península Ibérica, a investigação desenvolvida no 

parque de arte rupestre de Campo Lameiro envolveu análises de pólen, palinomorfos não 

polínicos e carvão, com o objectivo de compreender as dinâmicas das actividades humanas e 

o seu impacto nos padrões de vegetação do Holocénico (Kaal et al., 2013). Esta resultou na 

identificação de várias fases de impacto antrópico, estando a primeira fase, entre 7.6 ka cal BP 

e 6.5 ka cal BP, relacionada com indicadores de actividades de pastorícia, como Plantago tipo 

lanceolata, fungos coprófilos (tipo Sordaria, tipo Sporormiella, tipo Podospora) e a 

utilização de fogo para criação de pequenas manchas de pastagens. Em torno a 5.9 cal BP e 

4.8 ka cal BP foi detectada uma segunda fase de actividades de pastorícia intensiva, 
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correspondendo às ocupações do Neolítico Médio. Entre 4.8 ka cal BP e 3.4 ka cal BP os 

indicadores de actividades antrópicas diminuíram assim como os indicadores de humidade 

(Mougeotia e Spirogyra), por outro lado os níveis de concentração de carvão aumentaram, 

manifestando uma combinação de factores que passariam pela diminuição das actividades 

pastoris e uma influência climática fria e seca (Kaal et al., 2013: 1523). Durante esta fase 

assiste-se à diminuição de alguns taxa mesofilos (Corylus e Betula), contudo a 

representatividade de Quercus decíduos aumenta. A pressão antrópica volta a aumentar a 

partir de 3.4 ka cal BP, assim como a intensidade dos eventos de fogo por acção humana, 

coincidindo com a regressão acentuada das florestas (Kaal et al., 2013: 1524). 

Para a região da Extremadura Espanhola, a informação paleobotânica é escassa, 

dificultando a compreensão da evolução da vegetação durante o Holocénico, no entanto, é 

importante destacar os resultados obtidos no estudo palinológico de três contextos 

arqueológicos: Los Barruecos, Cerro de la Horca e Canaleja II, com dados que correspondem 

as cronologias entre Epipaleolítico e Calcolítico e que permitiram identificar práticas agro-

pastoris a partir do Neolítico Antigo (López Sáez et al. 2005, 2007a, 2007b; López Sáez 

2006a; Cerrillo et al. 2007). 

O sítio arqueológico de Los Barruecos (Cáceres) aufere dados palinológicos desde o 

Neolítico Antigo até à Idade do Bronze (Beta-171124: 6950 cal BP; Beta-159899: 6920 cal 

BP; Ua-21585: 5390 cal BP; López-Sáez et al., 2005). Para o Neolítico Antigo destaca-se o 

predomínio de Quercus perenifólios e Olea europaea acompanhados por elementos 

arbustivos de carácter termófilo (e.g. Pistacia lentiscos) (López-Sáez, 2006a; López-Sáez et 

al. 2005, 2007a). Para esta fase destaca-se também a presença de cereal em percentagem que 

permitem sugerir o cultivo local (~ 5%), sendo o registo mais antigo de actividade agrícola 

para a Extremadura Espanhola, desenvolvendo-se em paralelo com a pastorícia (López-Sáez 

et al., 2007a), ainda que as duas actividades tivessem um carácter incipiente atendendo ao 

facto de não existir antropização aparente em redor do sítio. No Neolítico Médio, os dados 

indicam um decréscimo acentuado de Olea europaea, sendo o taxa arbóreo dominante 

Quercus perenifólio, enquanto as actividades antrópicas de agricultura e pastorícia se mantêm 

(López-Sáez, 2006a; López-Sáez et al., 2007a). Durante o Neolítico Final, Calcolítico e 

Bronze Antigo, a Olea europaea desaparece do registo polínico, os Quercus perenifólios 

também sofrem um decréscimo, e o impacto antrópico intensifica os seus sinais através da 
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ampla representatividade de taxa nitrófilos-antrópicos e fungos coprófilos (Cerrillo-Cuenca et 

al., 2005, 2006a; López-Sáez, 2006a; López-Sáez et al., 2005, 2007a).  

O estudo palinológico do contexto arqueológico Cerro de la Horca (Cáceres), também 

na Extremadura (Espanha), demonstra um quadro semelhante ao contexto arqueológico 

anterior, durante o Neolítico antigo (5200-4800 anos cal. BC) assiste-se ao domínio de 

Quercus perenifólio e Olea europaea e ter-se-ão desenvolvido actividades agrícolas e de 

pastorícia ainda incipientes (López-Sáez et al., 2007b). As amostras do Calcolítico indicam a 

degradação progressiva da paisagem e a intensificação das actividades antrópicas (López-

Sáez et al., 2007b).  

No sítio arqueológico Canaleja II (Cáceres), com ocupações do Epipaleolítico e 

Neolítico Antigo (Beta-214600: 9729 cal BP; AA78257: 7106 cal BP; Cerrillo-Cuenca & 

González, 2011), os dados palinológicos existentes reflectem uma cobertura florestal 

importante durante o Epipaleolítico, destacando-se Quercus perenifólios, Juniperus e em 

menor percentagem Quercus caducifólios, Alnus e Pinus, enquanto arbustos e herbáceas 

apresentam pouca expressividade (Cerrillo-Cuenca et al., 2007). Para esta fase foram ainda 

identificados alguns fungos coprófilos mas em percentagens muito baixas que não 

possibilitam a associação a actividades antrópicas de subsistência (Cerrillo-Cuenca et al., 

2007). No Neolítico Antigo, os dados existentes indicam uma redução do espectro arbóreo, 

destacando-se o aumento de Olea europaea. A maior expressividade de microfósseis não 

polínicos coprófilos (e.g. Sporormiella sp.), algumas herbáceas (e.g. Plantago lanceolata tipo, 

Urtica dioica tipo) e a presença de pólen de cereal reflectem práticas pastoris e agrícolas no 

entorno do sítio arqueológico (Cerrillo-Cuenca et al., 2007). Os resultados obtidos em 

Canaleja II para o Neolítico Antigo reflectem as mesmas bases paleoeconómicas do Neolítico 

Antigo de Los Barruecos (López-Sáez, 2006a; López-Sáez et al., 2005; Cerrillo-Cuenca et al., 

2007). 

Para o território português, os estudos palinológicos e paleoclimáticos, para o 

Holocénico, têm vindo aumentar nas últimas décadas, ainda que estes não permitam 

conclusões determinantes para este período, cabe destacar a importante informação de 

algumas regiões, e.g. Serra da Estrela, Alentejo, Beira Alta, Baixo Vale do Tejo, Algarve. 

Para o estuário do Guadiana (Algarve, Portugal) as evidências palinológicas obtidas 

por Fletcher et al. (2007) demonstram vários eventos climáticos áridos, durante o Holocénico, 

identificados a partir do registo de taxa xerófitos (e.g. Juniperus, Artemisia) e que ocorreram 
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à 10.2 ka cal BP, 7.8 ka Cal BP, 4.8 ka cal BP, 3.1 ka cal BP e 1.7 ka cal BP. Os períodos de 

declínio da floresta ocorreram no Holocénico inicial e Holocénico final, estando associados à 

expansão de vegetação arbustiva e de espaços abertos, e o incremento das actividades 

antrópicas acontece a partir de 4040 cal BP (Fletcher et al., 2007).  

Na Serra da Estrela, a investigação desenvolvida por van der Knaap & van Leeuwen 

(1995), no Charco da Candeeira, permitiu identificar variações climáticas através da análise 

de pólen. Os valores altos de Quercus e as baixas frequências de Pinus foram relacionados 

com períodos quentes e secos, enquanto as baixas frequências de Quercus, valores elevados 

de Pinus e o aumento de espécies mesófilas está relacionado com clima mais frio e húmido 

(van der Knaap & van Leeuwen, 1995). As primeiras evidências claras de antropização 

ocorreram acerca de 5730 anos BP, que estariam associadas as práticas pastoris, mais tarde 

detecta-se o início das actividades agrícolas, com a identificação de pólen de cereal em 

percentagens significativas (circa 5255 anos BP) (van der Knaap & van Leeuwen, 1995). 

Mais recentemente, desenvolveu-se o estudo dos eventos de fogo para este contexto, Charco 

da Candeeira, cujos dados indicam a continua ocorrência de incêndios regionais desde 14000 

anos cal BP, no entanto são identificados dois períodos de incremento do regime de fogo que 

correspondem a circa 12.0-11.0 ka cal BP e circa 3.5-2.5 cal BP, estando relacionado com o 

aumento dramático da acumulação de carvão e consequentemente alterações na 

paleovegetação (Connor et al., 2012).  

Os trabalhos de palinologia realizados la Lagoa Travessa I, situada a sul do estuário do 

rio Sado (Carvalhal, Grândola, Alentejo) por Mateus (1989,1992, Mateus & Queiroz, 1993), 

demonstram a primeira aparição de pólen de cereal entre 6540-5730 BP (5500-4500 cal BC) e 

após um forte processo de desflorestação. Em datas posteriores o cereal continua 

documentado, não só na Lagoa Travessa, como noutros espectros polínicos da região 

Sudoeste português, nomeadamente na Lagoa de Albufeira ou Estacada (a Norte da Serra da 

Arrábida, Setúbal) (Queiroz, 1985, 1989). 

Na região de Alto Paiva (Beira Alta), o estudo desenvolvido no Povoado de Canedotes 

(López-Sáez et al., 2001) aponta o início do processo de antropização antes de 6500±40 BP 

(5532-5365 cal BC), em que os dados de pólen indicam a diminuição do bosque associado ao 

desenvolvimento de pastos antropozoógenos e de palinomorfos de ambientes nitrófilos 

(López-Sáez et al., 2001).  
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2.1.1. Dinâmicas paleoambientais e antropização no Vale do Tejo 

 

A região do Baixo Vale do Tejo tem sido amplamente estudada nos últimos anos, 

através de trabalhos desenvolvidos em várias áreas e que fornecem dados paleoambientais 

(e.g. Van Leeuwaarden & Janssen, 1985; Allué, 2000; van der Shriek et al., 2007; Vis et al., 

2010a, 2010b; Vis & Kasse, 2009). No mapa da figura 3 é possível observar a destrubuição 

destes estudos ao longo do território do Baixo Vale do Tejo. 

O laboratório de Paleobotânica de Utreque desenvolveu os primeiros estudos 

palinológicos nos pântanos marginais do Tejo, em Alpiarça, cujo objectivo era identificar o 

impacto antrópico, durante o Holocénico médio e final, através da transformação dos 

ecossistemas, onde é possível evidenciar o declínio dos elementos de floresta (e.g. Pinus e 

Quercus) e a crescente influência antrópica na paisagem (Van Leeuwaarden & Janssen, 

1985).  

Para os estudos devolvidos por Geert-Jan Vis, onde se inserem também os cores VDC 

– 0401.302 e GOL – 0401.304, os dados obtidos indicam uma rápida subida do nível do mar 

entre 12-7.0 ka cal BP e, a partir de 7.0 ka cal BP, a entrada de sedimentos fluviais da Bacia 

Hidrográfica do Tejo (Vis et al., 2008; Vis & Kasse, 2009). Para as fases de entrada de 

sedimentos fluviais, foram identificadas mudanças litológicas que indicam fases de grande 

actividade fluvial, entre 6.5-5.5, 4.9-3.5 e 1.0-0 ka cal BP, e fases de baixa actividade fluvial, 

entre 5.5-4.9, 3.5-1.9 ka cal BP (Vis et al., 2010b). Os estudos palinológicos desenvolvidos 

por este autor no Paúl do Boquilobo (core 0501.029) e Alpiarça III (Vale de Atela, core 

0701.016) indicam a diminuição da floresta e o incremento dos taxa arbustivos e herbáceos a 

partir de 6.0 ka cal BP, estes dados são relacionados com uma aridez regional e com a 

influência das actividades antrópicas, coincidindo com a aparição de pólen de cereal na 

sequência do Paúl do Boquilobo (Vis, 2009; Vis et al, 2010b). 

As análises de pólen e foraminíferos do baixo afluente Muge demonstraram a 

influência marinha do Tejo, através da deposição de sedimentos de grão fino resultantes da 

elevação do nível do mar, sendo que acerca de 6200 cal BC este seria um ambiente estuarino 

(van der Schriek et al., 2007). Os dados de pólen sugerem a dissecação regional a partir de 

5000 cal BC, momento em que a floresta dominada por Pinus foi substituída por uma 

paisagem mais aberta de Quercus (van der Schriek et al., 2007). O impacto antrópico sobre a 

vegetação é relatado a partir de circa 5800 cal BC, intensificando-se no Holocénico final (van 
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der Schriek et al., 2007), tal como o evidenciado por Vis et al., (2010b) para o Paúl do 

Boquilobo.  

Ainda no Vale de Muge, é também importante referir os dados antracológicos do 

Concheiro Mesolítico do Cabeço da Amoreira, onde se destaca a abundância de Pinus e a 

presença de Quercus perenifólios e caducifólios (Monteiro et al., 2012) 

Para a região denominada Alto Ribatejo
1
 existe também um conjunto de dados 

paleoambientais interessantes e que resultam de vários anos de trabalhos de palinologia e 

antracologia (e.g. Figueiral, 1998; Allué, 2000; Ferreira, 2010; Ferreira et al., 2014). 

Os dados palinológicos existentes para o Alto Ribatejo apontam para a ocorrência de 

uma degradação progressiva da paisagem durante o Holocénico, associada ao declínio de taxa 

arbóreos em detrimento de taxa arbustivos e herbáceos, indiciando o retrocesso dos bosques 

de Quercus decíduos e de Pinus. A priori considerou-se este registo um efeito do impacte 

antropogénico crescente ao longo do Holocénico médio (Allué, 2000; Ferreira, 2010), não se 

descartando, no entanto, a hipótese do clima desta fase também exercer uma forte influência 

na paisagem, influindo na degradação dos bosques e originando áreas abertas propícias aos 

pastos e campos de cultivo, à semelhança do indicado em outras regiões da Península Ibérica 

(Burjachs, 1990; Riera & Esteban, 1994; Jalut et al., 1997; Burjachs & Allué, 2003; Duque 

Espino, 2005; Grau & Duque Espino, 2007). 

Para o Maciço Calcário Estremenho, os dados antracológicos publicados para a Lapa 

do Picareiro, ainda que preliminares, são resultados interessantes que correspondem ao 

Tardiglaciar e Holocénico inicial e que demonstram a presença de florestas de Pinus, Quercus 

e Olea europaea (Bicho et al., 2003), assim como os dados antracológicos do Abrigo da Pena 

d’Água – com uma ocupação que engloba o Epipaleolítico até períodos posteriores ao 

Neolítico, em que o taxa qua mais se destaca nas diferentes camadas é a Olea europaea 

(Figueiral, 1998). 

Desde o Neolítico Antigo ao Calcolítico são de relevar os estudos de vários sítios 

arqueológicos, englobando ocupações em gruta (Gruta de Nossa Senhora das Lapas, Gruta do 

Cadaval, Gruta dos Ossos), monumentos funerários (Pedra da Encavalada, Anta 1 de Vale da 

Laje, Rego da Murta) e povoados (Amoreira, Fontes, Santa Margarida da Coutada, Fonte 

Quente) (Allué, 2000; Gomes et al., 2013; Ferreira et al., 2014). As investigações 

arqueobotânicos aplicadas a alguns destes contextos arqueológicos, nomeadamente no 

                                                 
1
 Oosterbeek, 1999; Oosterbeek et al., 2003; Oosterbeek & Cruz, 2000 
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Povoado da Amoreira, Gruta da Nossa Sra. das Lapas, Gruta dos Ossos, Gruta do Morgado 

Superior, Gruta do Cadaval, Povoado da Fonte Quente, Anta 1 de Vale da Laje, Monumento 5 

da Jogada (Allué, 2000), foram desenvolvidas no âmbito do projecto TEMPOAR (Territórios, 

Mobilidade e Povoamento no Alto Ribatejo). No seguimento destas investigações 

produziram-se os estudos palinológicos do Povoado de Santa Margarida da Coutada (Ferreira, 

2010), um novo estudo antracológicos do Povoado da Amoreira, com material carbonizado 

proveniente de escavações mais recentes (Ferreira et al., 2014), e o estudo antracológicos do 

Povoado de Fontes (dados inéditos). 

Para o Povoado da Amoreira, sítio arqueológico localizado na freguesia de Rio de 

Moinhos, concelho de Abrantes, com uma cronologia que remonta ao Epipaleolítico / 

Neolítico Antigo (camada C, 7460±120 
14

C BP (I-17332, Carvão), 8014 cal BP (Allué, 2000)) 

e caracterizado por indústrias macrolíticas associados a materiais cerâmicos e associada a 

estruturas de habitat (buracos de poste), os estudos antracológicos da camada C demonstraram 

a presença de Juniperus, Olea europaea, Leguminosae (Allué, 2000), Pinus pinaster, Pinus 

pinaster/halepensis, Pinus pinaster/pinea, Quercus sp. perenifólios, Arbutus unedo e 

Cistaceae, relacionáveis com um clima mediterrâneo (Ferreira et al., 2014: 48). 

No Povoado de Fontes, localizado na freguesia de Fontes e pertencente ao município 

de Abrantes, foram identificadas 4 camadas com artefactos: a camada A inclui fragmentos de 

cerâmicas associadas ao Neolítico Antigo/Médio; as camadas B e C (6100-5300 BC, 

Burbidge et al., 2013) possibilitaram o registo de indústria lítica e fragmentos de talhe em 

quartzito, sílex e anfibolito e fragmentos de cerâmicas (Cruz, 2010); na camada D foram 

identificadas estruturas sub-circulares de argila arenosa de cor escura (8000-8600 BC, 

Burbidge et al., 2013), que estão fundeadas nesta camada e se estendem até à camada C, 

foram interpretadas como fornos de silos de armazenamento ou estruturas de combustão 

(Cruz, 2010). Destas estruturas resultam os fragmentos de carvão sobre os quais se 

desenvolveu o estudo antracológico, que indicam a presença de Pinus tipo pinaster, Quercus 

perenifólio, Arbutus unedo e Erica tipo arborea (dados inéditos).  

A Gruta dos Ossos é uma necrópole, faz parte do conjunto de grutas do sistema cársico 

que se encontram no vale do rio Nabão, localiza-se na freguesia de Além da Ribeira, concelho 

de Tomar. A sua escavação resultou na identificação de 5 camadas, mas apenas duas foram 

alvo de estudos antracológicos, nomeadamente a camada I-III (4630 ± 80 BP (ICEN – 465), 

4460 ± 110 BP (I – 17368), Oosterbeek 1993) e a camada IV (3970 ± 140 BP (I – 17248), 
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Oosterbeek 1993). Na camada I/III os resultados demonstram a presença de Arbutus unedo, 

Olea europaea, Pistacia sp., Quercus ilex/coccifera, Rhamnus/Phillyrea e Erica sp.. Na 

camada IV, mais recente, foi identificado Arbutus unedo, Olea europaea, Pistacia sp., 

Quercus sp. decíduos e Leguminosae (Allué, 2000). 

Na Gruta da Nossa Sra. das Lapas, cavidade cársica fechada situada no vale do rio 

Nabão perto da Gruta dos Ossos, os dados antracológicos correspondem à base da camada B 

com ocupação do Neolítico Médio (4260-3652 cal BC, 6209-5601 cal BP (I-17247); 5218-

4841 cal BC, 7167-6790 cal BP (ICEN-802)), e demonstraram a presença de espécies 

mediterrânicas como Ficus carica, Arbutus unedo, Myrtus sp., Olea europaea, Pistacia sp., 

Quercus ilex/coccifera e Quercus suber (Allué, 2000). 

A Gruta do Cadaval é um dos sítios arqueológicos que foi alvo de estudos 

palinológicos (Allué, 2000), trata-se de uma gruta em contexto cársico inserida no vale do 

Nabão, cujos resultados obtidos para a camada D, cronologicamente associada ao Neolítico 

Médio (4341-4220 cal BC, 6290-6169 cal BP (ICEN-803); 4055-3892 cal BC, 6004-5841 cal 

BP (ICEN-464), Cruz, 1997), indicam a presença Quercus decíduos, Quercus perenifólio 

Pinus e Alnus. Já no que se refere aos arbustos, identificaram-se pólenes de Ericaceae, 

Cistacea e gramíneas silvestres no que toca a herbáceas (Allué, 2000). 

Para a Gruta do Morgado Superior, necrópole em cavidade cársica subterrânea 

localizada no vale do Nabão, o estudo antracológicos da camada B, correspondente ao 

Neolítico Final/Calcolítico (2921-2867 cal BC, 4870-4816 cal BP (Beta-359086); 2817-2666 

cal BC, 4766-4615 cal BP (Beta-359087); 3244-3102 cal BC, 5193-5051 cal BP (Wk-40440); 

2816-2671 cal BC, 4765-4620 cal BP (Wk-40441)) (Cruz, 1997; Oosterbeek, 1997; Cruz et 

al., 2013; Cruz & Berruti, 2015) demonstrou a presença de Ficus carica, Pinus sp., Olea 

europaea (Allué, 2000). 

O Povoado da Fonte Quente é um povoado do Neolítico final, localizado na freguesia de 

S. João Baptista, concelho de Tomar, onde os estudos antracológicos aplicados à camada B 

(2409-2061 cal BC (Oosterbeek & Cruz, 1992) permitiram a identificação de duas espécies 

que estariam presentes na paisagem, a Olea europaea e Quercus ilex/coccifera-tipo (Allué, 

2000). 

Os estudos paleopalinológicos desenvolvidos na Anta 1 de Vale da Laje, localizada na 

margem direita da actual Albufeira de Castelo de Bode, revelam a presença de taxa arbóreos 

como o Pinus e Quercus ilex-coccifera, ainda que com valores baixos, enquanto os arbustos 
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(Ericaceae) e herbáceas (Asteraceae) detêm valores mais elevados de presença na paisagem. 

Na camada mais recente, Calcolítica, a tendência de aumento de representatividade de 

Ericaceae acentua-se, revelando valores de mais elevados (Allué, 2000). Os estudos 

antracológicos também desenvolvidos neste sítio arqueológico demonstram que, na Camada 

C (Neolítico), as espécies mais representativas são o Arbutus unedo, Erica sp., Ficus carica e 

Cistaceae. Para esta fase também foram identificados outros arbustos como Calluna, Olea 

europaea e Ligustrum. Na Camada B (Calcolítico) há uma diminuição repentina de Arbutus 

unedo e um aumento de Erica sp. Outros arbustos também estão presentes em percentagens 

semelhantes às anteriores, tais como, Cistaceae, Olea europaea, Ligustrum, Calluna. Para esta 

fase são ainda identificadas mais algumas espécies como Rhamnus / Phillyrea e 

Leguminosae. 

O Monumento 5 da Jogada está integrado num complexo de 5 monumentos, tratando-se 

de um monumento atípico, com deposições em fossa, onde se encontraram pequenos 

fragmentos osteológicos e uma variedade artefactual que se pode integrar no período do 

Calcolítico/Idade do Bronze (Cruz, 2004). Este sítio arqueológico localiza-se na margem 

esquerda da Albufeira de Castelo de Bode no Rio Zêzere na freguesia de Aldeia do Mato, 

conselho de Abrantes. O Monumento 5 da Jogada apresenta seis datações absolutas aplicadas 

a cerâmicas provenientes das várias fossas que compõem o sítio arqueológico, todas bastante 

próximas cronologicamente (circa 3498 cal BC, Cruz, 2011). Os estudos palinológicos 

manifestam grande diversidade de espécies, no entanto as mais representativas são os arbustos 

(Ericaceae e Cistaceae) (Allué, 2000). 

O Povoado de Santa Margarida da Coutada é um povoado Calcolítico, localizado na 

freguesia de Santa Margarida da Coutada, conselho de Constância, na margem esquerda do 

Rio Tejo, encontra-se num planalto, obtendo um bom domínio visual da paisagem 

circundante. A datação da camada B por termoluminescência sobre cerâmica remete para 

cronologias calcolíticas, 3900-2900 BC (Burbidge et al., 2013). Os estudos palinológicos 

demonstraram que dentro das espécies de estrato arbóreo estavam presentes pólenes de 

Quercus caducifólio e Quercus ilex-coccifera e também Salix. Quanto ao estrato arbustivo 

identificaram-se Erica spp. e Phillyrea e ao nível das herbáceas foram identificados Poaceae, 

tipo Cerealia, Asteraceae tubuliflora e Asteraceae liguliflora e Plantago spp. (Ferreira, 2010), 

manifestando o desenvolvimento de actividades antrópicas, possivelmente nas proximidades 

do povoado. 
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Figura 3. Localização de contextos naturais e arqueológicos do Baixo Vale do Tejo com estudos paleoambientais. 

1- Abrigo da Pena d’Água; 2-Alpiarça II; 3-Anta 1 do Vale da Laje; 4-Complexo dos Concheiros de Muge; 5-

Gruta do Cadaval; 6- Gruta da Nossa Senhora das Lapas; 7-Gruta do Morgado Superior; 8-Gruta dos Ossos; 9- 

Lapa do Picareiro; 10-Monumento 5 da Jogada; 11-Paul do Boquilobo; 12-Povoado da Amoreira; 13-Povoado de 

Fontes; 14-Povoad da Fonte Quente; 15-Povoado de Sta. Margarida da Coutada.  

 

Os dados arqueobotânicos indicam uma crescente influência mediterrânica durante o 

Holocénico médio e final, climaticamente mais seco que o Holocénico inicial (Mateus e 

Queiroz, 1993). Os dados provenientes das várias fontes supramencionadas indicam que 

durante o Holocénico, as paisagens inicialmente compostas por florestas de pinhal, bosque de 

espécies decíduas e marcescentes vão gradualmente dando lugar a uma outra cada vez mais 

aberta, caracterizada pela expansão da vegetação esclerofila, paralelamente sobrevém o 

domínio gradual de espécies arbóreas perenifólias (Quercus ilex-coccifera, Quercus suber, 

Olea europaea) em detrimento de outros taxa arbóreos. Os indicadores mais significativos de 

actividades antrópicas aparecem associados ao Holocénico final (Van Leeuwaarden & 

Janssen, 1985; Allué, 2000; van der Schriek et al., 2007; Ferreira, 2010; Vis et al., 2010b; 

Burbidge et al., 2013).  
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2.2. QUESTÕES E PARADIGMAS ARQUEOLÓGICOS DO 

HOLOCÉNICO  

 

O surgimento e difusão das primeiras economias agro-pastoris em toda a Europa e as 

suas implicações ainda é uma questão de debate, muitas são as teorias que surgiram ao longo 

dos anos na tentativa de compreender e explicar a complexidade da Neolitização.  

Quando se analisa a literatura referente ao processo de Neolitização, é possível 

observar as questões, as discordâncias e a complexidade do entendimento desta mudança do 

comportamento humano. Braidwood (1960) referia que o homem se familiarizou com o meio 

ambiente desde o final do Pleistocénico, permitindo a aquisição de conhecimentos suficiente 

para começar a manipular o meio em seu benefício. A teoria de Henry Wright denominada 

“modificação neo-climática”, vai ao encontro da teoria de Brainwood. Esta baseava-se em 

dados palinológicos que caracterizavam o clima como quente e húmido e uma paisagem de 

floresta, considerando que o homem, através da observação, tomaria conhecimento do ciclo 

de vida das plantas, e começaria a manipular o meio em sua função. 

Porém as primeiras atenções sobre a Neolitização surgem antes, nos anos 20 do século 

passado, com V. Gordon Childe a difundir a “Teoria do Oásis” e o conceito de Revolução 

Neolítica” baseado num argumento darwinista, em que atribuía o surgimento de comunidade 

agro-pastoris a uma mudança catastrófica de clima de seca que levou à concentração de 

homens e animais em zonas de “Oásis” na região do Próximo-Oriente (Crescente Fértil). 

Estas zonas, caracterizadas como muitos favoráveis ao desenvolvimento da vegetação, seriam 

propensas para a prática de actividade agrícola e de pastorícia. O conceito de “Revolução 

Neolítica” teria por base o facto da produção de alimentos ser o ímpeto fundamental das 

mudanças sociais, culturais e económicas do Neolítico.  

Ainda nos anos 60, a Nova Arqueologia difundia outras teorias para a mudança 

comportamental das comunidades humanas, como a “teoria das áreas marginais”. Esta 

defendia que o aumento populacional no Pleistocénico levou à ocupação de áreas menos 

propensas à obtenção de recursos, “obrigando” as comunidades humanas desta “áreas 

marginais” a desenvolver práticas de produção de recursos que melhor se adaptavam aqueles 

locais.  
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Olhando o território da Península Ibérica, cuja adopção destes sistema de subsistência 

e a mudança do comportamento humano é mais tardio do que no Próximo Oriente, é 

importante abordar os dados e as reflexões existentes desde últimas as comunidades de 

caçadores-recolectores Holocénicos, passando pelo processo de Neolitização até às 

comunidades plenamente sedentárias, social e economicamente organizadas. As variações 

ambientais influenciaram também o desenvolvimento das sucessivas fases culturais (até época 

romana), denotando-se um maior impacto antrópico na paisagem.  

 

 

2.2.1. As últimas comunidades de caçadores-recolectores do Holocénico 

 

O Holocénico apresentou alterações paisagísticas e climáticas à escala planetária, às 

quais estiveram associadas modificações tecno-culturais, mas também outras mudanças 

profundas de carácter social, entre outras. 

Focando o Epipaleolítico (ou Mesolítico Inicial), ao mesmo correspondem os grupos 

de caçadores-recolectores do Pré-Boreal e Boreal (10-7.6 cal BP), que apresentam (como o 

próprio termo indica) características em comum com as comunidades do final do Paleolítico, 

enquanto o Mesolítico (Pleno) corresponde aos grupos de caçadores-recolectores do posterior 

período Atlântico. Aos grupos do Mesolítico Inicial está associado um incremento do número 

de sítios comparativamente ao Tardiglaciar (Bicho, 1994, 2000; Haws, 2003). 

Segundo Araújo (2003) as mudanças no quadro ecológico do início do Holocénico, 

que se traduziram na diminuição da biomassa animal e vegetal e consequentemente dos 

territórios de captação de recursos, levou as comunidades caçadoras-recolectoras mesolíticas a 

uma reestruturação nos padrões de povoamento e subsistência que inclui a ocupação de novos 

territórios e o abandono das áreas exploradas durante o Pleistocénico. Esta reestruturação 

passa pela exploração de fontes alimentares de origem aquática e o alargamento dos territórios 

económicos (Araújo, 2003). Para o Mesolítico assiste-se ao aumento do número de sítios 

arqueológicos, predominando os contextos junto à orla costeira (Bicho, 1994, Haws, 2003, 

Araújo, 2003), no entanto também estão identificados contextos em gruta no Maciço Calcário 

Estremenho. 
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Estes elementos levaram Araújo (2003: 106 e 107) a propor três grupos de sítios 

potencialmente relacionados com questões de complementaridade funcional. O primeiro 

grupo é composto por sítios ao ar livre extensos, no interior, com indústria lítica numerosa e 

diversificada, com estratégias de subsistência ligadas à exploração de recursos terrestres; o 

segundo grupo caracteriza-se por sítios ao ar livre de pequena dimensão, presença de 

depósitos de concheiros, com uma indústria lítica pouco diversificada, situados no litoral; o 

terceiro grupo corresponde a grutas e abrigos na periferia e interior dos maciços calcários, 

com recursos alimentares de origem terrestre, marinha e estuarina. Outros autores vão ao 

encontro da definição destes sítios, destacando a mobilidades destas comunidades entre as 

zonas interiores do Maciço Calcário Estremenho e as zonas litorais (Valente, 2008).  

Dentro do primeiro grupo de sítios destaca-se Areeiro III e Fonte Pinheiro, em Rio 

Maior; no segundo grupo, Magoito, S. Julião, Vale Frade, entre outros localizados no litoral 

da Estremadura (Araújo, 2003); e do terceiro grupo de sítios, Lapa do Picareiro (nível 

arqueológico D, 9528-9014 cal BP, Bicho, et al., 2003) e Abrigo da Pena d’Água (camada F, 

8385-7983 cal BP, Pereira & Carvalho, 20015), no Maciço Calcário Estremenho. 

Na região interior do Baixo Tejo, destaca-se o Povoado da Amoreira, na margem 

direita do Tejo, com uma datação realizada em carvões de 8510-8014 cal BP (Oosterbeek, 

1994; Cruz, 1997), onde foram identificados buracos de poste associados à estrutura de um 

acampamento, juntamente com industria macrolítica em que predomina o quartzito 

(Oosterbeek, 1994; Cura, 2002; Cura et al., 2004); e o Povoado de Fontes, na margem 

esquerda do Zêzere, que pelo resultado das datações de termoluminescência na camada C 

(estruturas de barro cozido: 8100±600 BC (ITN_LUM 451), 8000±600 BC (ITN_LUM 452) e 

8600±600 BC (ITN_LUM 453); sedimento 5700±500 BC (ITN_LUM 450); Burbidge et al., 

2014) e pela cultura material que a constituía o relaciona com o Neolítico antigo/médio (Cruz, 

2011), expondo um caracter problemático, com diferentes hipóteses explicativas. 

Para o médio Tejo, Extremadura espanhola, os contextos do Mesolítico antigo são 

escassos, destacando-se El Conejar (duas datações de 9304-9028 cal BP, Carbonell, 2003; 

Canals, 2008), o abrigo de Caneleja II (nível 5, datação em carvões de 9889-9561 cal BP, 

Cerrillo-Cuenca e González-Cordero, 2011, 2014) e Cueva de los Postes, onde foram 

desenvolvidas análises palinológicas, cujos resultados se apresentam posteriormente, é um 

contexto de enterramento colectivo, com datações entre 8.9 a 8.6 ka cal BP (Collado, 2014).  
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Acerca de 8.2 ka cal BP ocorre uma nova alteração dos padrões de povoamento, 

mobilidade e até tecnológica, principalmente nas regiões litorais. Estas mudanças foram 

relacionadas, por alguns autores, com o evento climático 8.2 ka cal BP (Bicho et al., 2010, 

Carvalho, 2009, Pereira & Carvalho, 2015). Tal como já foi referenciado, no subcapítulo 

anterior, vários trabalhos têm discutido a influência deste evento climático sobre as 

comunidades mesolíticas, em que alguns estudos focam a Bacia Mediterrânica (Berger e 

Guilain, 2009; Mercuri et al., 2011) e outros a Península Ibérica (e.g., López-Sáez et al., 

2008; Bicho et al., 2010; Pereira & Carvalho, 2015). 

Com o período Atlântico, continuam a ser evidentes ocupações especializadas na 

recolha de recursos marinhos (e.g., São Julião C) e, no Maciço Calcário, mantêm-se as 

ocupações em gruta e abrigos (e.g., Bocas) e em locais de ar livre (e.g., Costa do Pereiro, 

Pena d’Água) (Valente, 2008, 497). Esta é uma fase em que é evidente a concentração das 

comunidades Mesolíticas em áreas estuarinas, principalmente nos estuários dos grandes rios: 

Mondego, Tejo, Sado e Mira, correspondendo ao período de maior desenvolvimento de 

acumulações em concheiros.  

Neste sentido é importante destacar o Complexo dos Concheiros de Muge, localizados 

entre Salvaterra de Magos e Almeirim, em afluentes do rio Tejo, nomeadamente a Ribeira de 

Magos, Ribeira de Muge e Ribeira da Fonte da Moça. 

Os concheiros mesolíticos de Muge foram alvo de diversos estudos desde a segunda 

metade do século XIX, sobretudo devido ao extenso espólio osteológico humano existente 

(Cardoso, 2004 e Detry, 2007). Análises de isótopos estáveis demonstraram uma importante 

componente aquática na dieta destes grupos (Lubell et al., 1994), posteriormente confirmada 

por novas análises de oligoelementos e de isótopos estáveis (Umbelino, 2006). De salientar a 

grande diversidade de espécies presentes nos concheiros, englobando animais de grande porte 

(e.g., veado, auroque, corço, javali, cavalo) e pequeno porte (e.g., leporídeos, pássaros, 

moluscos, peixes, crustáceos) (Lentacker, 1986, 1994; Detry, 2007). No que respeita 

especificamente aos moluscos, salienta-se a importância da lamejinha e do berbigão (Detry, 

2007: 287). Os dados obtidos sobre os taxa ictiológicos (Lentacker, 1994) sugerem a 

possibilidade de que a ocupação dos concheiros seria durante todo o ano, mas ocorriam 

actividades sazonais. O sistema económico e social nos concheiros de Muge era mais 

sedentário, para além do enterramento de indivíduos, encontraram-se estruturas de habitação 

sob a forma de buracos de postes (e.g., Moita do Sebastião – Roche, 1972). 
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Para o interior da Península Ibérica a ausência de dados referentes ao Mesolítico Pleno 

tem sido sublinhada por alguns autores (e.g. Zilhão1993 e 2003), contudo outros autores, que 

focam os seus trabalhos na compreensão do processo de Neolitização, sugerem a existência de 

ocupações de caçadores-recolectores e que estes podem ter influenciado a adopção de práticas 

de subsistência (e.g. Cerrillo-Cuenca, 2005).  

 

 

2.2.2. Processo de Neolitização e as primeiras economias produtoras 

neolíticas 

 

A neolitização do Oeste da Península Ibérica tem sido alvo de discussão durante várias 

décadas. A maioria dos investigadores parece concordar com a chegada de grupos pioneiros 

alóctones, portadores de determinados elementos do “estilo de vida Neolítico”. Aceitando 

estes momentos iniciais de neolitização das zonas costeiras de Portugal, outros aspectos 

relacionados com as áreas de interior devem ser abordados, nomeadamente questões 

relacionadas com a ocupação ou desocupação dessas áreas por caçadores-recolectores do 

Epipaleolítico/Mesolítico e, no caso de ocupação, como é que estes grupos diferentes 

interagiram. 

O debate sobre as primeiras sociedades agro-pastoris no Oeste da Península Ibérica 

surge nos anos 70 do século passado, quando Guilaine (1976) e Veiga Ferreira (Ferreira e 

Leitão, 1981) publicaram uma das primeiras sínteses sistemática sobre o Neolítico Antigo em 

Portugal, onde propunham o modelo do “Difusionismo marítimo associado a cerâmica 

cardial”, em que Guilaine rejeitava a ideia de “processos de colonização”, mas admitia a 

circulação de indivíduos entre as diversas regiões (Guilaine, 1976; Ferreira e Leitão, 1981). 

Nos anos 80 do seculo passado, Tavares da Silva e Joaquina Soares, propõem o 

modelo indigenista, aplicado à costa sudoeste alentejana, no qual a emergência do Neolítico 

decorria da evolução das populações mesolíticas autóctones, com eventuais contactos entre 

populações, mas sem grandes movimentações populacionais, em que a adopção das diversas 

vertentes do Neolítico era selectiva, ocorrendo a diferentes ritmos, conforme as necessidades 

dos diversos grupos; o processo de Neolitização era despoletado pela dinâmica económica e 

social das comunidades Mesolíticas, face à disponibilidade de inovações tecnológicas e 
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económicas neolíticas de caracter mediterrâneo (Soares & Tavares da Silva, 1980, 2003; 

Tavares da Silva & Soares, 1997). 

Ainda nos anos 80, José Arnaud retoma os trabalhos nos concheiros do Sado, 

formulando dois modelos para o processo de neolitização do sul do país: modelo A, a 

neolitização resultava da chegada por via marítima de pequenos grupos de colonos, que 

dominavam a tecnologia cerâmica, a tecnologia da pedra polida e praticavam uma economia 

mista, em que as actividades de caça e pesca eram particularmente importantes, razão pela 

qual se estabeleciam junto à costa; modelo B, abordava as populações mesolíticas autóctones, 

que praticavam um sistema de povoamento sazonal, no qual as zonas costeiras seriam 

exploradas durante a Primavera/Verão, deslocando-se no Outono/Inverno para o estuário do 

Sado, durante o período que ficavam na costa, estabeleciam contactos por via marítima que 

permitiram aquisição de elementos da economia neolítica, fazendo com que as comunidades 

mesolíticas permanecessem na costa (Arnaud, 1987, 1993, 1999). 

Estes primeiros modelos tinham por base as evidências artefactuais, no entanto, em 

anos mais recentes, esta tendência foi sendo modificada, atendendo a indicadores 

paleoambientais, paleobiológicos, paleoeconómicos e com cronologias absolutas, focando 

uma melhor caracterização das dinâmicas humanas durante esta fase, não só nas zonas 

costeiras como também no interior (Lubell et al., 1994; Oosterbeek, 1994; Zilhão, 2001; Silva 

& Soares, 2006; Tomé e Oosterbeek, 2011; Carvalho et al., 2013).  

Destas investigações mais recente resultaram outras teorias e modelos que apontam 

para a chegada à costa Central e costa Sudoeste de Portugal de populações alóctones 

portadoras de novidades relacionadas com o “modo de vida Neolítico”, perspectiva de 

caracter difusionista (Zilhão, 1992, 2001; Figura 4). Por outro lado, alguns autores dão 

relevância à interacção entre estes grupos alóctones e outros autóctones, no posterior 

desenvolvimento das economias produtoras, perspectiva de difusão/osmose cultural 

(Oosterbeek, 1994; Cruz, 1997, Cerrillo-Cuenca, 2005; Silva e Soares, 2006; Diniz, 2007; 

Cruz, 2011). 

A Neolitização do Baixo e Médio Tejo torna-se mais evidente a partir 7500 cal BP, 

sendo representada por diversos contextos (tabela 1), quer em grutas e abrigos como ao ar 

livre., destacando-se Gruta do Caldeirão (Zilhão, 1992), o Abrigo da Pena d’Água (Zilhão & 

Carvalho, 1996; Carvalho, 1998, 2008), nas zonas do Maciço Calcário Estremenho; Povoado 
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de Fontes, em áreas interiores do Médio Tejo Português (Cruz, 2011) e Los Barruecos na 

Extremadura (Cerrillo-Cuenca, 2005, 2006).  

Os dados arquefaunísticos para o Neolítico Antigo apontam uma predominância de 

actividades cinegéticas em contextos como a Gruta do Caldeirão (Rowley-Conwy, 1992; 

Davis, 2002) e o Abrigo da Pena d’Água (Valente, 1998; Carvalho et al., 2004); e uma maior 

representatividade de fauna doméstica no Cerradinho do Ginete (Carvalho et al., 2004; 

Carvalho, 2008). A Encosta de Sant’Ana é um contexto do Neolítico Antigo Evolucionado ao 

ar-livre, localizado em Lisboa, com um conjunto artefactual rico, onde foram identificados 

restos de javali (Sus scrofa), veado (Cervus elaphus), auroque/vaca (Bos sp.), ovino-caprinos 

(Ovis aries/Capra hircus) e restos de leporídeos (Muralha e Costa, 2006). Para este período, 

os sítios arqueológicos conhecidos apresentam dimensões reduzidas sendo que poderão 

indiciar comunidades não plenamente sedentárias mas sim grupos humanos pequenos e 

relativamente móveis (Valente & Carvalho, 2014). 

 

Tabela 1. Algumas datações para os sítios arqueológicos do Neolítico Antigo do Baixo e Médio Vale do Tejo (1. 

Zilhão, 1992; 2. Zilhão e Carvalho, 1996; 3. Angelucci et al., 2007; 4. Simões, 2003; Simões, 1999; 5. López-

Doriga & Simões, 2015; 6. Cerrillo Cuenca, 2005). Datações radiométricas C14 calibradas no programa OxCal 

4.2.4 (Bronk Ramsey, 2009; Bronk Ramsey e Lee, 2013) com a curva atmosférica IntCal13 (Reimer et al., 

2013). 

Sitio Tipo de Amostra 

Ref. 

Laboratório Anos BP Cal. BP 2δ 

Gruta do Caldeirão
1 Metápode de Ovis OxA-1035 6330±80 7425-7153 

Gruta do Caldeirão Falange de Ovis OxA-1034 6230±80 7319-6930 

Gruta do Caldeirão Costela de Homo OxA-1033 6130±90 7246-6795 

Gruta do Caldeirão Falange de Bos OxA-1037 5970±120 7160-6532 

Gruta do Caldeirão Falange de Bos OxA-1036 5870±80 6889-6491 

Gruta do Caldeirão Costela de Homo TO-350 5810±70 6757-6446 

Abrigo da Pena 

d’Água
2 Carvão ICEN-1146 6390±150 7572-6960 

Encosta de Sant’Ana
4 Mytilus edulis Sac-1990 6070±60 7160-6780 

São Pedro de 

Canaferrim
5 Carvão Beta-146714 6200±40 7240-6995 

São Pedro de 

Canaferrim Carvão Beta-164713 6240±40 7260-7147 

São Pedro de 

Canaferrim Carvão ICEN-1151 6020±60 7012-6717 

São Pedro de 

Canaferrim Carvão ICEN-1152 6070±60 7157-6785 

Lameiras
6 Osso humano OxA-24533 6256±35 7265-7154 

Los Barruecos
7 Carvão Beta-171124 6080±40 7028-6796 
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Relativamente à cultura material para o Neolítico Antigo, Carvalho (2012) aponta 

como características: as cerâmicas esféricas ou ovóides, por vezes com pescoço destacado e 

fundo cónico (na fase cardial), inicialmente com decoração através de elementos plásticos e 

impressões, na fase evolucionada associados a temas incisivos; indústrias de pedra talhada  

sobre lascas; produções laminares em sílex, geométricos; indústria óssea rara ; elementos de 

adorno em concha, dente ou pedra. 

No que respeita a práticas de agricultura, as evidências directas foram identificadas em 

São Pedro de Canaferrim e Lameiras, onde os estudos carpológicos indicaram o consumo 

tanto de plantas silvestres como domésticas, como cereais e leguminosas (López-Doriga & 

Simões, 2015), enquanto as evidências indirectas estão relacionadas como a presença de 

elementos de foice com lustre de cereal no sítio do Neolítico Antigo Evolucionado de 

Cortiçóis (Carvalho et al., 2013). Porém, estes indicadores em conjunto com outros dados de 

outras disciplinas apontam para um impacto antrópico mínimo na paisagem (e.g. Almeida et 

al., 2014). 

O Neolítico Médio no Baixo e Médio Tejo ocorre a partir de 6500 cal BP (Carvalho, 

2012; Cerrillo Cuenca & López-Sáez, 2012), estando representado por diversos contextos, dos 

quais se destaca: para a zona do Maciço Calcário, a Gruta de Nossa Senhora das Lapas 

(Oosterbeek, 1993, 1994; Cruz, 1997), Gruta do Cadaval (Oosterbeek, 1994) e Bom Santo 

(Carvalho, 2014a), com utilizações funerárias, e Abrigo da Pena d’Água, Costa do Pereiro e 

Cerradinho do Ginete, como contextos habitacionais (Carvalho, 1998, 2008); nas áreas mais 

interiores, monumentos megalíticos (Oosterbeek, 1994; Scarre e Oosterbeek, 2010), e 

contextos ao ar livre o Monte da Foz I (Neves, 2010) e Los Barruecos (Cerrillo-Cuenca, 

2006) (tabela 2). 

A cultura material para o Neolítico médio caracteriza-se por cerâmicas esféricas, lisas 

(“dolménicas”) em contextos funerários e raramente decoradas em contextos habitacionais, a 

indústria talhada segue os padrões anteriores, a indústria óssea é mais abundante e os 

elementos de adorno incluem braceletes sobre concha ou pedra (Carvalho, 2012). 

Durante o Neolítico Médio, os conjuntos faunísticos apresentam por um lado alguns 

contextos com predomínio de fauna doméstica, como é o caso do Abrigo da Pena d’Água 

(Valente, 1998; Carvalho et al., 2004) e da Gruta do Cadaval (Almeida et al.,2015), por outro 

lado, outros contextos apresentam um predomínio de fauna selvagem, nomeadamente a Costa 

do Pereiro (Carvalho, 2008). Os dados isotópicos obtidos em contextos do Neolítico Médio 
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no Maciço Calcário Estremenho demonstraram uma dieta à base de alimentos terrestre 

(Carvalho et al., 2015). 

 

Tabela 2. Algumas datações para os sítios arqueológicos do Neolítico Médio do Baixo e Médio Vale do Tejo (1. 

Zilhão e Carvalho, 1996; 2. Oosterbeek, 1994; 3. Oosterbeek, 1994; 4. Zilhão, 1992; 5. Oosterbeek, 1994; 6. 

Carvalho et al., 2015; 7. Carvalho, 2008). Datações radiométricas C14 calibradas no programa OxCal 4.2.4 

(Bronk Ramsey, 2009; Bronk Ramsey e Lee, 2013) com a curva atmosférica IntCal13 (Reimer et al., 2013). 

Sitio Tipo de Amostra 
Ref. 

Laboratório 
Anos BP Cal. BP 2δ 

Abrigo da Pena 

d’Água
1 

Carvão ICEN-1147 5160±50 6004-5841 

Abrigo da Pena 

d’Água 
Carvão ICEN-1148 5180±240 6471-5464 

Gruta do 

Cadaval
2 

Homo ICEN-803 5390±50 6290-6169 

Gruta do Cadaval Homo ICEN-464 5160±50 6004-5841 

Gruta de Nossa 

Senhora das 

Lapas
3 

Homo I-17247 5130±140 6209-5601 

Gruta do 

Caldeirão
4 

Homo TO-349 4940±70 5797-5584 

Gruta dos Ossos
5 Homo ICEN-465 4630±80 5489-5213 

Gruta dos Ossos Homo I-17368 4460±110 5327-4840 

Bom Santo
6 Homo OxA-5511 4705±65 5584-5316 

Bom Santo Homo OxA-5512 4630±60 5485-5271 

Bom Santo Homo Wk-27984 4949±32 5735-5605 

Bom Santo Homo Wk-27985 4887±30 5660-5586 

Bom Santo Homo Wk-27988 4960±31 5745-5606 

Bom Santo Homo Wk-27900 4769±30 5590-5465 

Bom Santo Homo Wk-27992 4810±35 5560-5470 

Bom Santo Homo Wk-27994 4756±30 5587-5461 

Bom Santo Homo Wk-27995 4739±35 5586-5447 

Bom Santo Homo Wk-27996 4993±30 5759-5646 

Costa do Pereiro
7 Homo Wk-13682 5133±45 5950-5842 

 

 

O Neolítico Final está mais relacionado com ocupações ao ar livre, indicando o 

desenvolvimento das actividades de produção. 

Durante o Neolítico Final, a cultura material manifesta o aparecimento de formas 

compostas nas cerâmicas, a indústria talhada é composta por grandes lâminas e utensílios com 
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retoque invasivo bifacial, surgem as placas de xisto com decoração geométrica e aparecem 

grandes dólmenes de corredor largo, hipogeus escavados em rocha (Sul de Portugal) e 

recintos de fossos (Alentejo) (Oosterbeek, 1994; Cruz, 1997; Carvalho, 2012; Cerrillo 

Cuenca, 2006). Para esta fase assiste-se a um predomínio de fauna doméstica na Gruta do 

Cadaval (Almeida et al., 2015), em que os melhores registos para este período vão encontrar-

se fora do Maciço Calcário Estremenho, como é o caso do Penedo de Lexim, com um 

predomínio claro de fauna doméstica, nomeadamente porco (Sus domesticus) vaca (Bos 

domesticus) e ovino-caprinos (Ovis aries e Capra hircus), mas também taxa selvagens como 

o veado (Cervus elaphus) (Sousa, 2010; Moreno-García & Sousa, 2013). 

Ainda no Neolítico Final, monumentos megalíticos e enterramentos em gruta, nas 

zonas de maciço calcário continuam a fazer parte destas comunidades produtoras, em que se 

pode destacar a Gruta do Morgado Superior (Cruz, 1997; Cruz et al., 2013; Cruz & Berruti, 

2015). No que respeita aos contextos habitacionais, destaca-se Leceia (Cardoso e Soares, 

1996) e Los Barruecos (Cerrillo-Cuenca, 2006), na Extremadura Espanhola.  

 

 

2.2.3. Sociedades Complexas do Calcolítico e Idade do Bronze 

  

O Calcolítico é a fase relacionada com a intensificação das actividades económicas, 

evidenciadas ainda no Neolítico Final, e que se estendem um pouco por todo o território 

português. Segundo Cardoso (2002) “verifica-se a plena apropriação das melhores terras, 

por parte de comunidades que nelas crescentemente investiram, e das quais passou a 

depender, de forma cada vez mais decisiva e irreversível, o seu sustento”. 

Durante o Calcolítico, dada a crescente produção que gera excedentes, emerge cada 

vez mais a necessidade de estratégias de armazenamento e de defesa, verificando-se a 

ocorrência de povoados fortificados ou localizados em zonas altas de visibilidade ampla.  

Para o Vale do Baixo Tejo, durante o Holocénico final, as evidências para o 

Calcolítico estão relacionadas com novas ocupações de alguns sítios do Neolítico (Cruz, 

2011), quer seja em povoados (Povoado de Santa Margarida da Coutada) ou monumentos 

funerários (Anta 1 do Vale da Laje) em continuidade cultural com o megalitismo (Cruz et al, 

2015). Para esta fase, os estudos paleobotânicos existentes apontam para a ocorrência de 

actividades agrícolas no entorno dos povoados, bem como a pastorícia (Ferreira, 2010). 
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No que respeita às ocupações da Idade do Bronze, as investigações desenvolvidas 

durante os anos 40, 80 do século passado, resultaram no reconhecimento de povoados 

amuralhados de altura em esporões de quartzito ou xisto, arte rupestre e um esconderijo de 

bronzes (Horta Pereira, 1970; Coimbra, 2013). As investigações sistemáticas só se iniciaram 

na década de 90 do século passado, focados na área do Maciço Calcário e numa pequena parte 

dos terraços fluviais do Tejo e do Maciço Hespérico. Nesta etapa foi definido que a fase do 

Bronze Pleno tinha pouca representação na região, com traços indicadores constituídos por 

cerâmica mais grosseira e prevalência de decorações digitadas. A fase do Bronze Final e da 

transição Bronze Final/ Idade do Ferro estão melhor representadas, com um sistema de 

povoados amuralhados de altura para o controlo do território, que na viragem para o Iº 

milénio a.C. aumentam nas dimensões com maior concentração da povoação em poucos sítios 

amuralhados. Esta alteração comportamental insurge numa problemática para a compreensão 

desta transformação, tendo sido sugeridos factores endógenos ou exógenos, como a 

colonização fenícia de estuário do Tejo (Félix, 2006). Na ocupação do território emergiu um 

modelo de grandes povoados amuralhados cercados por pequenos povoados abertos de 

planície na parte ribeirinha do Tejo.  

Mais recentemente as investigações sistemáticas desenvolvidas no Médio Tejo 

Português sobre Idade do Bronze, confirmam a tendência de uma ocupação do território com 

povoados em zonas estratégicas de altura, próximas de recursos minerais metálicos fluviais 

(ouro) e aldeias abertas de planície, com circulação de bronze exógeno, numa região pobre em 

cobre e onde está ausente o estanho, mas rica em ouro (Batata, 2006, Delfino, 2016, Delfino e 

Cruz, no prelo). Durante o Bronze Inicial e Pleno, as práticas funerárias traduzem-se na 

reutilização de alguns contextos (e.g. Anta 1 do Vale da Laje, Gruta do Cadaval, Gruta do 

Morgado Superior) ainda que estas tenham sido substituídas por inumações, regra geral, 

individuais (Delfino et al., 2014). Já no Bronze Final, denota-se alterações comportamentais 

que se reflectem na produção económica, numa rede de trocas mais alargada, quer de bens, 

quer de ideias. Estas alterações são também verificadas ao nível das práticas funerárias 

(Delfino et al., 2014).  
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Figura 4. Localização geral da área de estudo e dos contextos em que foram desenvolvidos os estudos 

palinológicos. 1. Core VDC – 0401.302 e GOL – 0401.304; 2. Cueva del Sapo; 3. Cueva de los Postes 

3. CONTEXTUALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

3.1. ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO E FISIOGRÁFICO  

 

A área geográfica (figura 5) sobre a qual se desenvolve a investigação apresentada 

neste trabalho corresponde à Bacia Hidrográfica do Baixo e Médio Vale do Tejo (BHT), 

abrangendo especificamente os concelhos da Golegã e Chamusca (1), na região Centro de 

Portugal (baixo Tejo), onde foram recolhidos os cores sedimentares naturais nas margens do 

Rio Tejo, core VDC – 0401.302 (Vale de Cavalos, Chamusca, margem esquerda) e core GOL 

– 0401.304 (Golegã, margem direita respectivamente) e a Extremadura Espanhola (médio 

Tejo), onde foi desenvolvido especificamente o estudo palinológico do contexto arqueológico 

da Cueva del Sapo (2), no Parque Nacional de Monfragüe, e no sítio arqueológico Cueva de 

los Postes (3), que faz parte do Monumento de Cuevas de Fuentes de León. Este último 

contexto está inserido na Bacia Hidrográfica do Guadalquivir, pelo que os dados dele 

resultantes têm por objectivo a confrontação com os dados obtidos para o Vale do Tejo.  
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Neste subcapítulo pretende-se fazer a contextualização da área geográfica em estudo 

e apresentar as características gerais do enquadramento físico do Vale do Tejo, passando pelas 

características orográficas, geológicas e geomorfológicas, hidrológicas, climáticas e da 

vegetação actual. 

 

 

3.1.1. Características Fisiográficas - Vale do Tejo 

 

A área de estudo está integrada na Bacia Hidrográfica do Baixo e Médio Tejo, 

abrangendo território Português e Espanhol, sendo caracterizada por uma geomorfologia 

diversificada e uma orografia irregular (figura 5).  

A identidade deste território deve ser compreendida através da sua diversidade 

geomorfológica (Rosina, 2002, 2004), considerando que o território atravessado pelo rio Tejo 

é marcado por três grandes unidades morfo-estruturais, que confluem na região centro de 

Portugal e lhe conferem essa elevada diversidade (figura 6). Trata-se de um “ecótono 

territorial”, cujas fronteiras são definidas pelas dinâmicas humanas de ocupação (Oosterbeek, 

1997), num quadro de exploração dessa diversidade. No Centro e Sul encontram-se os 

depósitos sedimentares da Bacia Cenozóica do Tejo. No limite Oeste-Noroeste encontra-se o 

Maciço Calcário Estremenho - Orla Ocidental, composta essencialmente por rochas do 

Mesozóico. No limite Este-Nordeste encontra-se o Maciço Hespérico (ou Maciço Antigo), 

com formações litológicas do Grupo Dúrico-Beirão (Complexo-Xisto-grauváquico) de idades 

Paleozóicas e Pré-Câmbricas. As características geológicas e estruturais destas unidades 

compõem as formas de relevo que integram as dinâmicas de ocupação humana do território 

que se apoiam na vasta rede hidrográfica (Ferreira, et al., 2005).  

O Maciço Hespérico está dividido em 3 zonas: a Centro Ibérica - Paleozóica, a Ossa 

Morena - Precâmbrica e a cobertura sedimentar Meso-Cenozóica (Ribeiro et al., 1978), sendo 

dominadas pelas litologias do complexo metamórfico, constituído essencialmente pelo 

conjunto de rochas com predomínio de xistos, anfibolitos, micaxistos, quartzitos e gneisses; 

grauvaques, quartzitos e corneanas. Os enrugamentos ou deslocações resultam dos vários 

ciclos orogénicos, como os movimentos Hercínicos que influenciaram a orientação 

reconhecida nas cristas quartzíticas (Brito, 2005).  
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Figura 5. Unidades morfo-estruturais do Vale do Tejo. Orla Ocidental (OO-MCE), Maciço Antigo (MA), Bacia 

Cenozóica (BC) e Bacia Sedimentar do Tejo-Sado (BCT). Baseado na Carta morfo-estratigráfica da Península 

Ibérica (Andeweg, 2002). 

 

 

Na região do Ribatejo (sub-região do baixo vale do Tejo), Centro de Portugal, o 

Maciço Hespérico é bordejado a Oeste pela Orla Ocidental, que corresponde ao Maciço 

Calcário Estremenho (Martins, 1949). Nesta unidade morfo-estrutural predominam as 

formações do Jurássico (Dogger) e do Cretácico, que sofreram várias fases sucessivas de 

enrugamentos e erosão (Martins, 1949; Brito, 2005). Estas formações são compostas por 

calcários de constituição margosa e dolomítica, bem como de arenitos e conglomerados. As 

Serras de Aire e Candeeiros constituem a Oeste o relevo morfo-estrutural mais próximo da 

área de estudo e com maior altitude, alcançando o ponto culminante os 679 m na Serra de 
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Aire, área Sudeste do Maciço Calcário Estremenho (MCE). O MCE apresenta uma 

morfologia cársica, essencialmente desenvolvida por acção da dinâmica fluvio-cársica 

(influenciada da sua tectónica) que potenciou a dissolução dos calcários e permitiu o 

desenvolvimento, entre outras formas típicas, de grutas, dolinas, uvalas, vales secos, poljes, 

campos de lapiaz, etc. Por esse motivo as regiões cársicas caracterizam-se por uma elevada 

secura edáfica e com níveis de escorrência hídrica quase ausentes. As argilas de 

descalcificação extraídas dos calcários por dissolução têm uma cor ferrosa avermelhada e são 

vulgarmente conhecidas como ’terra rossa’, de elevada qualidade para alguns tipos de 

agricultura, como o olival. Do ponto de vista hidrogeológico, pelos motivos adiantados, esta 

região demostra elevada importância em contexto nacional, por corresponder a uma grande 

reserva subterrânea de água. 

Ainda na região do Baixo Tejo, Centro de Portugal, a Bacia Sedimentar do Tejo-Sado, 

que corresponde a uma área deprimida por abatimento, formada no Cenozóico derivada dos 

movimentos alpinos, e cuja subsidência foi sendo compensada pela colmatação de materiais 

detríticos provenientes do Maciço Antigo e do Maciço Calcário Estremenho (Brito, 2005). 

Em termos evolutivos a formação da BHT ocorreu entre 65.5 e 23.03 milhões de anos, 

durante o Paleogéneo. No Miocénico Inferior verificou-se o início da subsidência e no 

Pliocénico, entre 5.3 e 1.8 milhões de anos, deu-se a formação do regime fluvial do Pré-Tejo 

(Martins, 1999). 

Os depósitos mais recentes encerram os vestígios arqueológicos e paleoambientais (as 

formações do Pleistocénico e do Holocénico), depósitos de terraços, as areias eólicas, 

aluviões e/ou eluviões e, também, os enchimentos de grutas (Rosina, 2004).  

As deposições sedimentares ao longo da Bacia do Baixo Tejo adoptam uma forma 

elíptica e alongada composta por sedimentos continentais com alguma influência marinha. 

Estratigraficamente é constituído, na margem direita, por formações margosas do Miocénico 

e, na margem esquerda, por conglomerados e arenitos do Miocénico e Pliocénico (Costa, 

1984). 
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A Bacia Cenozóica do Baixo Tejo (figura 7) é caracterizada por extensos depósitos 

aluvionares Holocénicos, no entanto, à medida que nos afastamos do curso actual do Tejo, 

estas características alteram-se e passa a encontrar-se as cascalheiras Plistocénicas (areias, 

seixos, arenitos pouco consolidados e argilas), que correspondem a depósitos tipicamente 

fluviais. O efeito da erosão hidrográfica e deposição destes depósitos proporcionou a 

formação de terraços Quaternários (Gonçalvez et al., 1979), que está directamente relacionada 

com as oscilações climáticas, eustáticas e com a tectónica (Rosina, 2004; Martins et al., 2009; 

Martins et al., 2010). Actualmente são conhecidos, para o Baixo Tejo (Portugal), 6 níveis de 

terraços fluviais (T1 a T6; Martins et al. 2010), contrariamente aos 13 níveis de terraços 

identificados, a montante, na Bacia de Madrid, cuja variância poderá dever-se a fenómenos 

climáticos e, particularmente, de tectónica local (Martins et al., 2009; Rosina et al., 2014). 

0 

Figura 6. Mapa geológico simplificado da Bacia Cenozóica do Baixo Tejo (adaptado da Carta Geológica de 

Portugal na escala 1/500000, de 1992). 0 – Cores sedimentares (VDC – 0401.302 e GOL – 0401.304). 1 – 

aluviões (Holocénico); 2 – terraços (Plistocénico); 3 – arenitos e conglomerados (Paleogénico a Pliocénico); 4 – 

Maciço ígneo de Sintra (Cretácico); 5 – calcários, margas, siltes e arenitos (Mesozóico); 6 – quartzitos 

(Ordovícico); 7 – soco indiferenciado (Paleozóico); 8 – falhas. Estão representados os principais troços do rio 

Tejo em Portugal (I a V). Adaptado de Cunha, Martins e Gouveia, (2016). 
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Mediante análise do mapa geológico simplificado do baixo Tejo (figura 6) e o mapa da 

divisão do Tejo em troços, no baixo Tejo (figura 7) é possível observar que os cores 

sedimentares naturais estudados foram ambos extraídos do troço IV do baixo Tejo (Cunha et 

al., 2005) em áreas correspondentes à unidade geológica de aluviões Holocénicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 7. Adaptado de Cunha et al. (2005), apresenta a sua proposta de classificação do rio Tejo no Baixo Tejo 

em cinco classes: I – desde a fronteira espanhola até a Vila velha do Ródão (Este -Oeste), II – de Vila Velha do 

Ródão até Gavião (Nordeste-Sudoeste), III – de Gavião até ao Arrepiado (Este -Oeste), IV – do Arrepiado a Vila 

Franca de Xira (Sudoeste), V – de Vila Franca de Xira até ao Atlântico (Sudoeste). 0 – Cores sedimentares (VDC 

– 0401.302 e GOL – 0401.304), 1 – Estuário, 2 – Terraços, 3 – Falhas, 4 – rio Tejo 
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3.1.2. Hidrologia – Bacia Hidrográfica do Tejo 

 

O rio Tejo é um rio exorreico que nasce nas montanhas de Albarracin, em Espanha, a 

cerca de 1600 m de altitude, seguindo uma orientação NE-WSW até desaguar no Oceano 

Atlântico, desembocando neste em de Lisboa (Portugal), é o maior rio da Península Ibérica 

(~1010 km). A Bacia Hidrográfica do Tejo (BHT) apresenta extensão de cerca de 80,6 mil 

Km
2
, dos quais ~24,8 mil Km

2
 em Portugal e 55,7 mil Km

2
 em território Espanhol 

(Bettencourt & Ramos, 2003). Cerca de 70% da BHT encontra-se em Espanha, (Alto Tejo) e 

os restantes 30% correspondem à área Portuguesa (baixo Tejo), (Cunha et al. 2005, Cunha 

etal., 2016). 

O Tejo nasce na Cordilheira Mesozóica Ibérica (Serra de Albarracin), atravessa a zona 

oriental da Meseta Sul e entra no Maciço Hespérico, em Toledo, apresentando ao longo deste 

percurso orientação de Este-Oeste. Quando entra em Portugal até Tancos, corre num vale 

estreito, por vezes sinuoso e encaixado, chegando ao Ribatejo, inflecte na direcção Noroeste-

Sudeste, percorrendo um vale aberto de vertentes suaves e formações sedimentares (Daveau, 

1995) (Figura 1).  

Já em Portugal, o Baixo Tejo tem um comprimento aproximado de 230 km e apresenta 

um declive médio de 0,03% (Cunha, Martins & Gouveia, 2016) e um caudal médio é de cerca 

de 411,45 m
3
/seg. (Brito, 2005), no entanto o rio Tejo caracteriza-se por uma extrema 

variabilidade sazonal e anual com picos de caudal que podem ser até 30 vezes superior ao 

caudal médio, ainda que as grandes barragens construídas em Portugal e Espanha tenham 

controlado e reduzido significativamente os caudais (Bettencourt & Ramos, 2003).  

A BHT é formada por um conjunto de rios que tributam o Tejo, quer em Portugal, 

quer em Espanha e que contribuem decisivamente para o seu regime hidrológico. Como se 

pode observar na figura 1, o relevo apresenta forte dissimetria entre as margens direita (Norte) 

mais montanhosa (Cordilheira Central) e esquerda (Sul) de relevo mais aplanado. Divide o 

território nacional em duas grandes áreas: o Norte caracterizado por zonas montanhosas, de 

clima húmido e densa vegetação; o Sul caracterizado por longas planícies e clima mais seco 

(Daveau, 1995). Por ser mais montanhosa e mais chuvosa, a área Norte da Bacia Hidrográfica 

do Tejo apresenta um maior número de tributários (Rosina, 2004), sendo os de maior relevo 

na parte Portuguesa, de montante para jusante os rios Ponsul, Ocreza e Zêzere drenados do 
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Maciço Antigo e o Almonda e Alviela drenados do Maciço Calcário Estremenho, todos 

localizados na margem direita. O mais relevante da margem esquerda, a Sul, é o Sorraia. 

 

 

3.1.3. Clima e Bioclima 

 

O clima é um factor chave na formação das paisagens, determinando os regimes 

hidrológicos, influenciando a formação e erosão de solos e, consequentemente, os mosaicos 

de vegetação. O clima é reconhecido há muito tempo como o factor ambiental que mais 

fortemente condiciona a vida e a distribuição dos seres vivos na terra. 

De acordo com o Intergovernamental Panel on Climate Change (IPCC), o clima pode 

definir-se como “tempo meteorológico médio” ou sucessão de estados de tempo, durante 

períodos relativamente longos, não devendo nunca, segundo a Organização Meteorológica 

Mundial (OMM), ser inferiores a 30 anos. 

Para a área geográfica em estudo - Vale do Tejo, os dados dos elementos climáticos na 

base bibliográfica indicam um clima Mediterrânico com influência Continental (Costa 

Tenorio et al., 2005), está inserida na Região Fitogeográfica Mediterrânica e é abrangida pelo 

piso bioclimático Mesomediterrânico (Rivas Martínez, 1987, Rivas-Martínez et al. 2015), 

como se pode observar na figura 8. Os pisos bioclimáticos, ou bioclimas são delimitados em 

função de factores termoclimáticos (termotipos, It, Itc, Tp) e ombroclimáticos (ombrotipos, 

Io).  

Todas as áreas estudadas, no vale do Tejo e Estremadura Espanhola, apresentam o 

mesmo bioclima (Mediterrânico plúvio-sazonal-oceânico) segundo o mapa apresentado na 

figura 5 (Rivas-Martínez et al. 2015) 

O clima mediterrânico, que influencia esta área geográfica, é caracterizado por duas 

estações extremas e duas temperadas. As estações extremas correspondem ao inverno (frio e 

húmido) e ao verão (quente e seco), enquanto as estações temperadas correspondem ao 

outono e primavera, fazendo a transição entre as duas anteriores. Daveau (1995) descreve o 

clima mediterrânico como “verões sem chuva, solarengos e quentes, e uma estação fresca 
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Figura 8. Bioclimas da Península Ibérica. Fonte: Rivas-Martínez et al. (2015). 

durante a qual se sucedem desordenadamente os dias de chuva e as abertas… sendo o único 

tipo climático em que o pino do calor e a maior secura coincidem no tempo”. 

Aquando da análise de dados climáticos à escala regional, encontram-se algumas 

assimetrias, que resultam essencialmente das características fisiográficas do território, como a 

altimetria (mais elevada a Norte e a Oeste (MCE), com temperaturas mais baixas e 

pluviosidade mais frequente; a Sul e a Este, com temperaturas mais elevadas e menor 

frequência de precipitação) e a distância do mar (que leva ao aumento progressivo da secura 

pela influência da continentalidade), tal é possível denotar observando as figuras 10 e 13.  

 

 

 

O vale do Tejo apresenta, assim, níveis distintos de continentalidade (semi-hyper-

oceânico, euro-oceânico e semi-continental), tendendo estes para a continentalidade (maior 

amplitude térmica) na medida que subimos o vale para Este (montante), segundo o mapa 
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Figura 9. Continentalidade da Península Ibérica. Fonte: Rivas-Martínez et al. (2015). 

apresentado (Rivas-Martínez et al. 2015). O efeito da continentalidade na Península Ibérica 

deve-se essencialmente, não a uma grande distância do mar mas, ao elevado efeito barreira 

proporcionado por algumas estruturas de maior elevação que barram a passagem das massas 

de ar marítimo húmido (figura 9). 

 

 

 

Os dados de temperatura, expressos na figura 10, são demonstrativos do clima 

mediterrânico, bem como da influência das características físicas deste território, 

anteriormente descritas. Assim, é possível observar as temperaturas mais baixas nas zonas de 

relevo mais acidentado e elevado, que se encontram essencialmente a Norte e Este da BHT, 

em oposição, nas zonas de menor elevação e nas planícies aluviais, assiste-se à ocorrência de 

temperaturas mais altas, cuja média de temperatura mínima tende a aumentar de Norte para 

Sul e de Este para Oeste. A média da temperatura máxima reflecte temperaturas mais baixas 

nas zonas de maior relevo a Norte do Vale do Tejo, no entanto, as temperaturas mais elevadas 
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Figura 10. Mapa de temperaturas do ar (média da máxima anual, média da mínima anual e média anual) do Vale do 

Tejo (°C), para o período 1960-1990 (adaptado de WorldClim Data V1) 

encontram-se distribuídas pelas áreas de menor elevação ao longo do vale do Tejo e vales 

tributários.  

 

 

 

 

Os termotipos são unidades que expressam o somatório das temperaturas máximas, 

médias ou mínimas, mensais o anuais. Observando o mapa dos Termotipos (figura 11) 

(Rivas-Martínez et al. 2015) é possível constatar que o vale do Tejo é abrangido pelos 

termotipos termomediterrâneo (a Oeste) e mesomediterrâneo (na área mais a Leste).  
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Figura 11. Termotipos da Península Ibérica. Fonte: Salvador Rivas-Martínez et al. (2015). 

 

 

 

Os ombrotipos são valores que expressam os quocientes entre as precipitações médias 

em milímetros e o somatório em graus centígrados dos meses com temperaturas médias 

superiores a 0º C. O mapa dos Ombrotipos (figura 12) (Rivas-Martinéz et al. 2015) revela 

para o vale do Tejo os ombrotipos seco e subhúmido. Mediante uma breve análise do mapa 

dos ombrotipos, ressalta logo à vista, o facto de o rio Tejo ser um elemento divisor entre uma 

área a norte mais húmida e elevada onde predominam os ombroclimas Subhúmido (600-

1000mm), Húmido (900-1400mm) e Hiperhúmido (1400-1900mm) e uma área a sul do Tejo, 

menos elevada e mais seca onde domina o ombrotipo Seco (350-600mm), o que nos ajuda a 

compreender a diferenciação da precipitação nas áreas Norte e Sul da área estudada. 
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Figura 12. Ombrotipos da Península Ibérica. Fonte: Salvador Rivas-Martínez et al. (2015). 

 

 

A precipitação é um elemento climático que influencia a disponibilidade hídrica de um 

território e que consequentemente influi na paisagem. Na figura 13 são apresentados os dados 

de precipitação média anual (mm) para o Vale do Tejo, que sofrem claramente a influência da 

proximidade do mar e da altitude. A Norte do Vale do Tejo, os valores de precipitação são 

mais elevados, podendo chegar aos 1600 mm anuais, correspondendo a um território de 

altitudes mais elevadas e orografia acentuada como o que se encontra no Maciço Antigo e no 

Maciço Calcário Estremenho. No entanto, a área Este do Vale do Tejo demonstra uma 

ocorrência de precipitação baixa (<500 mm anuais), influenciados essencialmente pela 

distância do mar. No quadrante Sul e Sudoeste do Vale do Tejo as precipitações também são 

menos abundantes, oscilando aproximadamente entre 600 mm e 700 mm, sendo uma 

consequência das baixas altitudes da bacia sedimentar do Tejo e do efeito barreira que o 

Maciço Calcário Estremenho provoca, impedindo a chegada do ar húmido do Oceano 
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Figura 13. Mapa de precipitação média anual (mm) do Vale do Tejo, para o período entre 1960-1990 (Fonte: 

WorldClim data V1). 

Atlântico. Os meses de maior ocorrência de chuvas para o vale do Tejo correspondem aos 

meses de Outono e Inverno (de Outubro/Novembro a Março/Abril).  
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3.1.4. Vegetação e uso do solo  

 

Em território português, o rio Tejo insere-se na Região Fitogeográfica Mediterrânica, 

sendo abrangido pelo piso bioclimático Mesomediterrânico (Rivas-Martínez, 1987). A 

geossérie ripícola lêntica da lezíria do Tejo ocupa grandes extensões e é um elemento 

taxonómico da paisagem vegetal muito relevante para a caracterização do território, onde esta 

encontra um grande desenvolvimento devido à morfologia muito aberta do vale do rio Tejo 

(Costa et al., 1998).  

A área em estudo insere-se no Sector Ribatagano Sadense – Superdistrito Ribatagano, 

(Rivas-Martinez, 1987, Costa et al. 1998), corresponde à área da Lezíria do Tejo e Sorraia 

onde os solos são maioritariamente de aluvião (terraços aluvionares), ocorrendo também 

areias podzodolizadas e arenitos. Segundo Costa et al. (1998) nesta região podem identificar-

se diversas associações fitogeográficas como o Ulex airensis e Halimium verticillatum que 

são muito representativas nesta unidade biogeográfica., assim como, Thymo villosae-Ulicetum 

airensis, que é uma comunidade endémica do território, resultante da destruição dos sobreirais 

do Asparago aphylli-Quercetum suberis. e o Asparago aphylli- Calicotometum villosae que 

também se observa nesta unidade. Ainda o salgueiral Polpulo nigrae- Salicetum neotrichae; o 

ulmal Aro italici-Ulmetum minoris nos solos mais argilosos e o freixial Ficario-Fraxinetum 

angustifoliae. 

Ao longo do seu percurso, o Tejo atravessa variadas formas de relevo e formações 

geológicas que influenciam as comunidades vegetais que o acompanham. As actividades 

antrópicas, de silvicultura, agricultura e pastorícia, foram provocando alterações na 

composição florística do Vale do Tejo, sendo hoje difícil encontrar áreas com formações de 

bosque originais (figura 14). 

No entanto, é possível encontrar em algumas encostas xistosas e quartzíticas a 

ocorrência da associação Smilaco asperae-Quercetum suberis com comunidades de Juniperus 

oxycedrus (zimbro), acompanhado por alguns Querci (Quercus suber e Quercus ilex) (Costa 

et al., 1998). A degradação destas comunidades levou ao desenvolvimento do giestal (Cytisus 

striatus, Cytisus multiflorus) e ao aparecimento de urzais e estevais, dominados por Erica 

australis, Cistus populifolius e Cistus ladanifer. Os bosques ripícolas, ainda que em menores 

áreas, continuam a bordejar o rio em diversos pontos, sendo compostos por comunidades de 

amieiro (Alnus glutinosa), freixo (Fraxinus excelsior, Fraxinus angustifolia), borrazeira negra 
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(Salix atrocinerea), salgueiro-branco (Salix alba), choupo-negro (Populus nigra), pilriteiro 

(Crataegus monogyna), Rosa sp., entre outras, que constituem os resquícios de bosques 

caducifólios e formam o corredor ripícola. 

Em zonas antropizadas, em que o bosque tem novamente oportunidade de 

recuperação, surgem as comunidades de medronhal, onde dominam espécies como 

medronheiro (Arbutus unedo), zimbro (Juniperus oxycedrus), aderno (Phyllirea angustifolia) 

e lentisco (Pistacia lentiscus), murta (Myrtus communis), salsaparrilha (Smilax aspera), 

folhado (Viburnum tinus), urze-branca (Erica arborea), entre outras. Nas zonas de planície, 

nas áreas permanentemente alagadas, observam-se as comunidades de hidrófitas e helófitas 

como bunho (Scirpus lacustris), caniço (Phragmites australis), tábua (Typha dominguensis), 

espadana (Sparganium erectum), lírio-amarelo (Iris pseudacorus) e Ranunculus sp.. Nas áreas 

temporariamente alagadas, para além de hidrófitos flutuantes, dominam as formações de 

espécies vivazes e anuais: malcasada (Polygonum amphibium), labaça (Rumex 

conglomeratus), Atrixplex sp., ranúnculos (Ranunculus sp.), Galium sp., Scrophularia 

scorodonia, Paspalum paspalodes, Polypogon monspeliensis, Eleocharis palustris, Carex sp., 

bunho (Scirpus lacustris), tabua-de-folha-larga (Typha latifolia), lírio-bastardo (Iris 

pseudacorus), Sparganium erectum, junco (Juncus sp.). 

O uso do solo do Vale do Tejo e regiões adjacentes apresenta grande diversidade, indo 

ao encontro da disponibilidade das diferentes características físicas e geológicas: nas planícies 

aluvionares desenvolvem-se actividades de agricultura intensiva e mais raramente actividades 

de pastorícia; nas zonas de charneca com altitude superiores e pendentes suaves desenvolvem-

se os olivais e sobreirais; no substrato de rochas metamórficas, com vertentes mais 

acentuadas, predominam as explorações florestais de pinheiro-bravo e eucalipto.  

O projecto Corine Land Cover 2012 (figura 14) corresponde ao processo de 

actualização da cartografia de uso e ocupação de solo, baseada em imagens de satélite, a nível 

Europeu, sendo coordenado pela Agência Europeia do Ambiente.  

A área de estudo onde foram recolhidos os cores sedimentares (VDC – 0401.302 e 

GOL – 0401.304) no baixo Tejo corresponde na CLC2012 à classe terra permanentemente 

irrigadas, onde se desenvolvem essencialmente actividades agrícolas de regadio. Contudo 

através de análise do mapa é acessível inferir que na área do baixo Tejo existe uma maior 

concentração e densidade de vegetação que nas áreas mais interiores da bacia. A classe de 

vegetação que predomina é das folhosas. As resinosas também estão representadas mas são 
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menos significativas. Os vinhedos e os olivais também apresentam alguma representatividade 

neste território. Outra classe que também é representada nesta área é a de paisagens de 

transição entre ambiente florestal e arbustivo, correspondendo a áreas onde a floresta original 

foi degradada. 

Figura 14. Apresenta a cartografia CLC2012 para o vale do Tejo (adaptado de http://land.copernicus.eu/pan-

european/corine-land-cover/clc-2012). 
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A figura 15, em baixo, permite perceber, através da sua análise, qual a distribuição 

actual de diversos tipos de vegetação na vasta área do Vale do Tejo. A vegetação que 

apresenta cores verdes vivas corresponde à vegetação ciliar, que se distribui localmente ao 

longo dos cursos de água (e.g. Ulmeiro, Amieiro, Freixo, Salgueiro, Choupo, possíveis de 

observar na imagem em muitos fundos de vale), e às culturas agrícolas de regadio, dispersas 

essencialmente ao longo dos terrenos aluvionares. A restante florestação arbórea pode ser 

visualizada pelas diversas tonalidades de verdes mais escuros (florestas de pinhal, eucaliptal, 

montados de sobro e azinho e olival). Em áreas como o Maciço Calcário Estremenho e a área 

Nordeste da imagem, onde desemboca o Ocreza, na margem direita do Tejo, as tonalidades 

rosadas e roxas indicam-nos a presença de vegetação essencialmente de porte arbustivo e 

herbáceo, por vezes pouco denso.  
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3.2. CONTEXTOS DE ESTUDO  

 

3.2.1. Contextos Naturais: Core VDC – 0401.302 e GOL – 0401.304 

 

O core VDC – 0401.302 e GOL – 0401.304 (figura 1 e 15) fazem parte de um 

conjunto de cores sedimentares recolhidos mecanicamente, com um sistema de perfuração 

giratória pela INETI, tendo sido utilizados por Geert-Jan Vis nos trabalhos da sua Tese de 

Doutoramento desenvolvida no âmbito do projecto de investigação conjunta SEDPORT, 

inserido na estrutura da European Science Foundation (ESF) EUROCORES 

EUROMARGINS (INETI, 2007; Vis, 2009a). 

Os objectivos do projecto SEDPORT passavam por contribuir para uma melhor 

compreensão dos mecanismos de transporte terrestre e marinho da cobertura sedimentar desde 

a última glaciação até ao Holocénico, bem como compreender como as dinâmicas climáticas, 

ocorridas desde então, que influenciaram os processos de sedimentação.  

Partindo destes pressupostos, a investigação desenvolvida por Geert-Jan Vis, 

utilizando mais de uma centena de cores sedimentares, manuais e mecânicos, provenientes da 

planície de inundação do Baixo Vale do Tejo, desde a Golegã até Vila Franca de Xira, e três 

núcleos de pistão da plataforma continental e da Planície Abissal do Tejo, focou a dinâmica 

sedimentar do sistema flúvio-marinho do Tejo, respectiva evolução paleogeográfica e 

identificação da natureza e arquitectura da sucessão dos vales encaixados, mudanças de fluxo 

sedimentar e migrações flúvio-marinhas, partindo de um conjunto de multi-indicadores que 

implicou a analise de granulometria, minerais pesados, matéria orgânica, carbonatos, flora, 

fauna e datações de radiocarbono, para atingir os objectivos delineados (Vis, 2009a).  

Grosso modo, os trabalhos de investigação desenvolvidos por Vis (2009) e pela sua 

equipa resultaram na identificação de três fases de alta actividade fluvial, traduzidas em 

inundações (6.5-5.5 ka cal BP; 4.9-3.5 ka cal BP e 1.0-0 ka cal BP), e duas fases de baixa 

actividade fluvial (5.5-4.9 ka cal BP e 3.5-1.0 ka cal BP). Para além destes, foram também 

identificados dois períodos de factores alógenos de influência da actividade fluvial do Baixo 

Vale do Tejo, que estão relacionados com o i) nível relativo do mar (6.5-5.5 ka cal BP), cuja 

influência se verifica até 4.5 ka cal BP, momento em que a sedimentação da bacia de 

inundação (FU-6B: banco de ambiente fluvial) cobre os pântanos de água salgada (FU-3: 
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planícies de maré e pântanos salobros); ii) o impacto antrópico (1.0-0 ka cal BP). No período 

intermédio (5.5-1.0 ka cal BP), sugere-se que as alterações da actividade fluvial tenham 

origem climática (Vis, 2009a). Esta influencia marinha no Baixo Vale do Tejo, também foi 

documentada por van der Schriek et al., (2008).  

Atendendo ao facto de que os cores VDC – 0401.302 e GOL – 0401.304 não terem 

sido alvo de estudos palinológicos, estes foram gentilmente cedidos por Geert-Jan Vis para 

que se pudesse adquirir e contribuir de forma mais profunda para o conhecimento das 

dinâmicas ambientais e humanas do Vale do Tejo. 

 

 

3.2.1.1. Core VDC - 0401.302:  

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E  ENQUADRAMENTO FÍSICO 

 

O core VDC – 0401.302 foi recolhido a uma altitude de cerca de 12 m e perto da 

Ribeira do Ulme (afluente da margem esquerda do Tejo), na aldeia de Vale de Cavalos (figura 

15), cujas inicias foram utilizadas para denominar o core. Vale de Cavalos é uma pequena 

freguesia pertencente ao município da Chamusca, distrito de Santarém, situada na margem 

esquerda do Rio Tejo, em plena planície da lezíria da Bacia do Baixo Tejo, na parte ocidental 

da Península Ibérica, centro de Portugal (figura 1 e 15). 

Geologicamente, esta área pertence à Bacia Sedimentar do Tejo- Sado. Grosso modo e 

atendendo ao que já foi escrito no subcapítulo anterior, esta formação é constituída por 

depósitos quaternários de terraço fluviais de grão grosso (Pleistocénico) e por depósitos de 

aluvião de grão fino pertencentes ao Holocénico e onde o core foi recolhido. Esta zona da 

lezíria é caracterizada por cotas de altitude bastante baixas (entre 12 e 20 m de altitude), 

estando sujeita às flutuações sazonais do nível das águas do Tejo e da Ribeira de Ulme. A 

extensão, o nível e o período de inundação dependem directamente da pluviometria, do caudal 

e do transbordo destes dois rios. A época de inundações começa geralmente em Outubro-

Novembro, e a partir da Primavera a área de inundação vai diminuindo, resumindo-se a 

algumas várzeas, valas e linhas de águas durante o Verão.   
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CARACTERÍSTICAS DO CORE VDC – 0401.302 

 

No âmbito dos estudos desenvolvidos por Geert-Jan Vis, este core foi alvo de 3 

datações absolutas, publicadas na sua tese de Doutoramento (Vis, 2009a), tendo sido 

utilizadas para a construção dos modelos de idade presentes no estudo palinológico, 

apresentadas posteriormente. No âmbito do presente trabalho realizou-se mais uma datação 

absoluta deste core sedimentar, podendo ser consultadas todas as datações de VDC-0401.302 

na tabela 3. 

 

 

 

O core VDC-0401.302 atingiu cerca de 19,20 m de profundidade que se divide em 16 

secções, em que somente a secção 1 (S2#1) não foi recuperada por completo. Para além do 

estudo palinológico presente neste trabalho, este core foi alvo de análises de matéria orgânica, 

carbonatos, granulometria, minerais pesados, entre outra, cujos resultados podem ser 

consultados em Vis (2009a). As características sedimentológicas que compõem o core VDC – 

0401.302 podem ser consultadas na tabela seguinte (tabela 4) e observadas na figura 16. 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Datações radiométricas do Core VDC – 0401.302 de acordo com os dados publicados na Tese de 

doutoramento de Geert-Jan Vis (Vis, 2009a) e com os resultados da datação realizada no âmbito do presente 

trabalho pela Beta Analytic. Datações radiométricas 
14

C calibradas no programa OxCal 4.2.4 (Bronk Ramsey, 

2009; Bronk Ramsey e Lee, 2013) com a curva atmosférica IntCal13 (Reimer et al., 2013). 

Ref. Lab Secção Profundidade 

(cm)  

14C type Material BP 1δ cal. BP 2 δ cal BC 2 δ 

Beta - 439784 S2#3 410-412 AMS Sedimento 

Orgânico 

2040 ±30 2105-1925 155-135 

GrA-30616 S2#7 923-926 AMS Macrofósseis 

botânicos 

terrestres 

4485 ±35 5300-4970 3346-3088 

GrA-31005 S2#10 1491-1495 AMS Macrofósseis 

botânicos 

terrestres 

6500 ±50 7510-7300 5559-5358 

GrA-30961 S2#11 1588-1590 AMS Macrofósseis 

botânicos 

terrestres 

6360 ±45 7420-7170 5470-5291 
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a) b

c) d

Figura 16. Secções do Core VDC, alvo de estudos palinológico. a) Secções 1, 2, 3 e 4. b) Secções 6, 7 e 8. 

c) Secções 9, 10 e 11. d) Secções 12, 13, 14, 15 e 16. Fotografias gentilmente cedidas por Geert-Jan Vis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervalo de profundidade para a composição sedimentológica 

Secção Prof. (cm) Secção  Prof. (cm) Sedimentologia 

S2#2 150 S2#3 440 Argila 

S2#3 450 S2#5 600 Argila / Areias 

S2#5 600 S2#10 1449 Argila 

S2#10 1500 S2#16 1920 Argila arenosa 

Tabela 4. Composição sedimentológica do core VDC - 0401.302, segundo as 

informações pessoais de Geert-Jan Vis e Vis (2009a). 
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3.2.1.2. Core GOL – 0401.304:  

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E ENQUADRAMENTO FÍSICO 

 

O core sedimentar GOL – 0401.304 foi recolhido a uma altitude de 17 m junto ao rio 

Tejo, que bordeja a Vila da Golegã a Sul-Sudeste (figura 1 e 15). A Vila da Golegã é sede de 

município, pertence ao Distrito de Santarém e está situada em plena lezíria Ribatejana, na 

margem direita do Rio Tejo, perto da confluência com o afluente Rio Almonda. 

Geologicamente, também pertence à Bacia Sedimentar do Tejo- Sado, sendo o local de 

recolha também composto por depósitos Holocénicos. A área de recolha do core e zona 

envolvente é caracterizada por cotas de altitude bastante baixas (12 a 18 m de altitude), 

estando subjugada às flutuações sazonais do nível das águas do Tejo e do seu afluente 

Almonda. A extensão, o nível e o período de inundação dependem directamente da 

pluviosidade, do caudal e do transbordo destes dois rios, Tejo e Almonda. A época de maior 

probabilidade de inundações é a partir de Outubro-Novembro, até à Primavera, depois desta 

fase e chegado o Verão, apenas resistem algumas várzeas, linhas de água. Relativamente 

próximo da zona de recolha do core, dentro do município da Golegã, existe uma zona de paúl, 

classificada como Reserva da Biosfera pela UNESCO, a Reserva Natural do Paúl do 

Boquilobo. Esta é considerada Zona Húmida de Importância Internacional para a nidificação 

de avifauna (Convenção de Ramsar), que conserva sempre áreas alagadas, mesmo durante o 

verão. Dentro desta zona de paúl foi recolhido um dos cores sedimentares do trabalho de 

investigação de Geert-Jan Vis, que foi alvo de estudo palinológico (Vis, 2009; Vis et al. 

2010b), sendo uma referência importante para o trabalho desenvolvido e explanado nas 

presentes páginas.  

 

 

CARACTERÍSTICAS DO CORE GOL – 0401.304 

 

O core Gol-0401.304 atingiu 23,34 m de profundidade onde se distribuem 43 secções, 

no entanto somente uma parte do core, entre 19 m e os 23 m de profundidade sensivelmente, 

apresenta um cariz sedimentar orgânico, com potencial palinológico, por essa razão somente 

esta fracção do core sedimentar foi analisada e datada (tabela 5, figura 17). 
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Figura 17. Secções do Core GOL, alvo de estudos palinológicos. a) Secções 38, 39 e 40. b) Secções 41,42 e 43. 

Fotografias gentilmente cedidas por Geert-Jan Vis. 

a) b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o desenvolvimento dos trabalhos de doutoramento Geert-Jan Vis foi feita uma 

datação de radiocarbono do core GOL-0401.304, que é agora acompanhada por datação, 

também de radiocarbono, feita no âmbito dos trabalhos apresentados na presente pesquisa. 

Ambas as datações podem ser consultadas na tabela 6. 

 

 

 

Intervalo de profundidade para a composição sedimentológica 

Secção Prof. (cm) Secção  Prof. (cm) Sedimentologia 

S4#1 150 S2#38 1950 Areias/Cascalho/Seixos 

S4#38 1955 S4#39 2120 Argila  

S4#40 2125 S4#43 2330 Argila / Areias 

Tabela 5. Composição sedimentológica do core GOL - 0401.304, segundo as informações 

pessoais de Geert-Jan Vis e Vis (2009a). 
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CLIMA E VEGETAÇÃO  

 

O core VDC – 0401.302 foi recolhido na margem esquerda do Tejo junto ao seu 

afluente Ribeira de Ulme, enquanto o GOL – 0401.304 foi recolhido na margem direita junto 

ao Tejo (figura 15). Estes dois cores sedimentares distanciam-se, em linha recta, cerca de 8 

km, ambos estão inseridos na Bacia Sedimentar do Tejo- Sado e foram recolhidos nos 

depósitos de aluvião de grão fino pertencentes ao Holocénico. Considerando as semelhanças 

geológicas, a similaridade das caracteristicas climáticas e vegetacionais e o já exposto no 

subcapítulo 3.1.4. sobre caracteristicas climáticas e vegetação da região do Baixo Vale do 

Tejo, este pequeno tópico fará somente uma breve descrição destas caracteristicas e de forma 

conjunta para os dois sítios, tentando não repetir discurso. 

A área de estudo, que se estende pela duas margens do Tejo, está inserida na Região 

Fitogeográfica Mediterrânica, sendo abrangida pelopiso bioclimatico Mesomeditrrânico 

(Rivas-Martínez, 1987; 2005).  

A paisagem da leziria do Tejo (figura 18) é marcada pelo desenvolvimento de bosques 

ripicolas junto às margens dos rios, ribeiros e canais de água, compostos por Amieiro (Alnus 

glutinosa), Freixo (Fraxinus excelsior), Salgueiro (Salix atrocinera, Salix alba), Choupo 

(Populus nigra, Populus alba), Pilriteiro (Crataegus monogyna) entre outras, que constituem 

os resquícios de bosques caducifólios e formam o corredor ripícola. O Pilriteiro (Crataegus 

monogyna) pode também ser observado junto às comunidades de Quercíneas (Quercus 

faginea, Quercus suber, Quercus rotundifolia) que ainda se encontram nas encostas mais 

elevadas que bordejam a planície aluvial. 

Tabela 6. Datações radiométricas do Core GOL – 0401.304 de acordo com os dados publicados na Tese de 

doutoramento de Geert-Jan Vis (Vis, 2009a) e com os resultados da datação realizada no âmbito do presente 

trabalho pela Beta Analytic. Datações radiométricas 
14

C calibradas no programa OxCal 4.2.4 (Bronk Ramsey, 

2009; Bronk Ramsey e Lee, 2013) com a curva atmosférica IntCal13 (Reimer et al., 2013). 

Ref. Lab. Secção Profundida

de 

14
C 

tipo 

Material BP 1δ  cal. BP 2 δ cal BC 2 δ 

GrA-32655 S4#38 1967-1974 AMS Restos de plantas 

indiferenciados 

6265 ±35 7245-7177 5321-5206 

Beta-

439783 

S4#39 2070-2072 AMS Sedimento 

orgânico 

7230 ±30 8155-7975 6205-6025 
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Nas zonas de planície, nas áreas permanentemente alagadas, observam-se as 

comunidades de hidrófitas e helófitas como Scirpus lacustris (Bunho), Iris pseudacorus 

(Lírio-amarelo), Ranunculus sp.. Nas áreas temporariamente alagadas, para além de hidrófitos 

flutuantes, dominam as formações de espécies como: Atrixplex sp., Ranunculus sp. 

(Ranúnculus), Galium sp., Scrophularia scorodonia, Paspalum paspalodes, Polypogon 

monspeliensis, Eleocharis palustris, Carex sp., Scirpus lacustris (Bunho), Typha latifolia 

(Tabua-de-folha-larga), Iris pseudacorus (Lírio-bastardo), Sparganium erectum, Juncus sp. 

(Junco). Ainda nas zonas baixas, assiste-se à utilização intensiva de grandes áreas para 

agricultura e pastorícia. Nesta zona em particular podem-se encontrar campos de arroz, milho 

de regadio, tomate, entre outras. Em zonas mais afastadas das áreas de inundação podem-se 

encontrar extensas áreas de vinha e olival. As encostas mais elevadas encontram-se também 

antropizadas pelas produções florestais de Pinheiro-bravo (Pinus pinaster) e Eucaliptos 

(Eucalyptus globulus). 
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Figura 18. Localização dos cores sedimentares VDC - 0401.302 e GOL - 0401.304 no Vale do Tejo. Com composição 

colorida de falsa cor com imagens orbitais do satélite Sentinel 2A (ESA). O solo é representado em tons de azuis e 

rosas, a vegetação nos diversos tons de verdes e a água em azuis-escuros e preto. 
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ESTUDOS PALEOAMBIENTAIS EXISTENTES 

 

Para a região do Baixo Vale do Tejo, tal como já foi abordado de forma aprofundada 

no capitulo anterior, são conhecidos alguns estudos palinológicos, podendo-se salientar as 

sondagens realizadas em depósitos de turfa (Alpiarça II), em Alpiarça, correlacionáveis com 

um quadro temporal desde o Neolítico final à Idade do Bronze (van Leeuwaarden e Janssen, 

1985); os resultados palinológicos de Vis et al. (2010a, 2010b) para o Paúl do Boquilobo e 

Vale de Atela (Alpiarça III) que, ao definir as fases de inundação do Baixo Tejo durante o 

Holocénico, evidenciaram um impacte antropogénico durante o Holocénico; e os resultados 

dos estudos publicados por van der Schriek et al. (2008) oriundos do vale de Muge, afluente 

do Tejo. Para além deste, destacam-se também os trabalhos de antracologia desenvolvidos 

para esta região, nomeadamente no Povoado da Amoreira (Allué, 2000; Ferreira et al., 2014) 

e Cabeço da Amoreira – Muge (Monteiro et al., 2012), de cronologia Epipaleolítica.  

No seu conjunto, os resultados obtidos remetem para um cenário de vegetação de 

carácter local (antracologia) e regional (palinologia) que apontam, durante o Holocénico 

Antigo e Médio, para uma maior representatividade de espécies arbóreas, como Quercus 

caducifólios, Pinus e Alnus, Oleaceas, enquanto as espécies arbustivas, como as Ericaceae 

(Arbutus unedo, Calluna, Erica arborea), Pistacia, Cistaceae, teriam pouca expressividade, 

estaríamos portanto numa fase em que os bosques seriam mais extensos e densos no território 

do Baixo Vale do Tejo (Allué, 2000; van der Schriek et al., 2008; Vis et al., 2010a, 2010b; 

Monteiro et al., 2012; Ferreira et al., 2014).  

A partir de meados do Holocénico médio, os dados paleobotânicos, resultantes dos 

estudos palinológicos, indicam a redução das espécies arbóreas (Pinus e Quercus 

caducifólios) e, paralelamente, as espécies arbustivas começam a instalar-se de forma mais 

intensa na paisagem (van Leeuwaarden & Janssen, 1985; van der Schriek et al., 2008; Vis et 

al., 2010b), acompanhados de outras espécies esclerófilas como Quercus tipo ilex e Quercus 

suber. Os dados palinológicos demonstram ainda uma representatividade crescente de 

herbáceas (Asteraceae, Poaceae e Plantago) (Van Leeuwaarden & Janssen, 1985; van der 

Schriek et al., 2008; Vis et al., 2010b). Em alguns estudos palinológicos é possível evidenciar 

a presença de cereal, bem como algumas espécies de herbáceas que acompanham actividades 

antrópicas de agricultura e pastorícia (van der Schriek et al., 2008; Ferreira, 2010; Vis et al., 

2010a, 2010b).  
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3.2.2. Contextos Arqueológicos:  

 

3.2.2.1. Cueva del Sapo 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E ENQUADRAMENTO FÍSICO 

 

A Cueva del Sapo localiza-se em pleno coração do Arroyo de Barbaón, afluente do rio 

Tejo, que atravessa o conhecido e importante espaço natural protegido na Comunidade 

Autónoma de Extremadura, Espanha, o Parque Nacional de Monfragüe, integrado na Bacia 

Hidrográfica do Tejo (figura 1). O Parque Nacional de Monfragüe, reconhecido como 

Reserva Mundial da Biosfera pela UNESCO, em 2003, pertence administrativamente à 

província de Cáceres. O Arroyo de Barbaón é um curso de água localizado na zona centro-

ocidental do parque de Monfragüe atravessando-o num percurso sinuoso, de norte para sul, 

passando inicialmente a peneplanície placentina até alcançar a Sierra del Casar de Elvira, 

onde se encaixa nas cristas quartzíticas, percorrendo quase 3km até se juntar ao rio Tejo na 

sua margem direita. 

O Parque Nacional de Monfragüe está situado na zona central do Maciço Hespérico 

Ibérico, sendo geologicamente caracterizado por afloramentos do Câmbrico inferior, alguns 

materiais do Ordovícico e Silúrico e materiais do Cenozóico, que foram moldados pelas 

orogenias Hercínica e Alpina (Gumiel et al., 2003 e 2010). A orogenia Hercínica é a principal 

responsável pelas deformações deste espaço geográfico, sendo visível dobras expostas e 

resultando na formação do sinclinal de Monfragüe de grande dimensão e orientação ONO-

ESE, enquanto a orogenia Alpina se faz representar pelas falhas de orientação NE-SO, como a 

falha de Placência. Do ponto de vista geomorfológico, estes processos de deformação 

resultaram na acentuada associação de colinas e vales longos e com curvas orientadas de 

ONO-ESSE, podendo observar-se um relevo de tipo apalachense, em que os principais canais 

fluviais se foram encaixando durante o quaternário (Gumiel, et al., 2003). No que toca à 

hidrologia, o Parque Nacional de Monfragüe é atravessado longitudinalmente pelo Rio Tejo, 

pelo seu influente principal Rio Tiétar e outros afluentes de menor significado como Barbaón, 

Calzones e Malvecino. Estes formam uma extensa rede hidrográfica que permite a articulação 

do espaço geográfico em corredores entre as elevações quartzíticas (600-850 m.s.n.m.) e que 
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Figura 19. Vista panorâmica do Arroyo de Barbaón 

permitem o abrigo de um conjunto importante de arte rupestre esquemática pintada que se 

distribui por 13 sectores já identificados (Collado Giraldo et al., 2014). O Arroyo de Barbaón 

(figura 19) alberga os conjuntos de arte rupestre mais importantes e significativos de 

Monfragüe, distribuídos por 29 abrigos com arte esquemática pintada (Collado Giraldo et al., 

2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIMA E VEGETAÇÃO 

 

O Parque Nacional de Monfragüe, pelo seu índice de termicidade e média de 

precipitação (temperaturas moderadas e precipitações no outono e finais de 

inverno/primavera, com períodos de seca nos meses estivais), está abrangido pelo piso 

bioclimático Mesomediterrânico, na região fitogeográfica Mediterrânica (Rivas Martínez, 

1983). A temperatura média anual varia entre 13º e 20ºC, enquanto a precipitação anual 

divide o parque em dois subtipos de ombroclimas: o ombroclima tipo Seco (entre 350 e 600 
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mm anuais) e o ombroclima Sub-humido (entre 600 y 1000 mm anuais) (Rivas Martinez, 

2015).  

Atendendo ao quadro geral onde se encontra a Cueva del Sapo, ou seja o Parque 

Nacional de Monfragüe, a sua composição vegetativa enquadra-se na província corológica 

Luso-Extremadurensa inserida no sector Toledano-Tagano (Rivas Martínez, 1983), que 

corresponde a uma vegetação de tipo esclerofilo perenifólio mediterrânico. No entanto, o tipo 

de vegetação e a sua distribuição estão muito afectas aos factores clima, geomorfologia e 

hidrografia, pelo que é possível encontrar formações vegetais diferentes. As zonas mais 

rochosas são compostas vegetação rasteira e esclerofila como líquenes, várias espécies de 

ptéridofitos (musgos e fetos), zimbros (Juniperus communis), carrascos (Quercus coccifera), 

entre outras. As zonas de bosque mediterrânico têm na sua composição arbórea sobreiros 

(Quercus suber), carvalho-cerquinho (Quercus faginea), medronheiros (Arbutus unedo), 

lentiscos (Pistacia lentiscus), entre outras, enquanto o estrato arbustivo é composto por, na 

zonas mais sombrias, folhados (Viburnum tinus) e gilbardeira (Ruscus aculeatus); nas zonas 

mais solheiras urzes (Erica sp.), esteva (Cistus ladanifer), rosmaninho. Nas zonas de 

montado, ocorrem as azinheiras (Quercus ilex), as giestas (Citysus sp.), o tojo, as oliveiras 

(Olea europaea var. sylvestris), entre outras espécies, enquanto os fundos de vale são 

compostos por frondosos bosques ripícolas, onde se destacam os Amieiros (Alnus glutinosa). 

 

 

CARACTERÍSTICAS DO CONTEXTO ARQUEOLÓGICO 

 

O Parque Nacional de Monfragüe, tal como já foi referenciado, alberga um conjunto 

importante de arte rupestre esquemática pintada que se distribui por 13 sectores já 

identificados (Collado Giraldo et al., 2014). No caso específico do Arroyo de Barbaón estão 

identificadas 29 estações de arte rupestre esquemática pintada, localizadas essencialmente no 

tramo conhecido como Portilla del Barbaón, dos quais se destaca o conjunto de 54 painéis do 

denominado Frizo del Terror, em que foram desenvolvidos trabalhos de Arqueometria
2
 

através da aplicação de diversas técnicas de análises à arte pintada (Collado Giraldo et al., 

2014).  

                                                 
2
 Os trabalhos de Arqueometria desenvolvidos no Arroyo del Barbaón podem ser consultados, com maior 

detalhe, em Collado Giraldo et al., 2014.  
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Figura 20. Cueva del Sapo, vista do interior para o exterior, enquanto decorriam os trabalhos de 

abertura da sondagem. 

No Arroyo de Barbaón, destaca-se também a Cueva del Sapo, pela presença de 4 

painéis pintados associados à ocupação humana do abrigo identificada primeiramente pelo 

reconhecimento de materiais arqueológicos em superfície, nomeadamente cerâmica de 

fabricação manual, sendo o único local, até à data, que manifesta esta associação. Atendendo 

a este facto, em 2011, efectuou-se uma campanha de escavação dentro do abrigo, com a 

abertura de uma sondagem (figura 20), da qual resulta o estudo palinológico presente neste 

trabalho.  

A Cueva del Sapo apresenta uma superfície de cerca de 70 m
2
, em que dois terços 

correspondem a afloramento rochoso, existindo um pequeno pacote de sedimento junto à 

parede oriental, onde, na sequência de remeximento provocado por animais, foram 

identificados os fragmentos de cerâmica supracitados (figura 20). Nesta zona do abrigo foi 

escavada uma sondagem de 1x1m, orientada a Norte (figura 21), que resultou na identificação 

de 4 unidades estratigráficas (U.E.), tendo-se alcançado uma potência máxima sedimentar de 

30 cm (Collado Giraldo et al., 2014), sendo o croqui da sondagem com a identificação das 

diferentes unidades estratigráficas observável na figura 22. 
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A U.E.0, somente presente junto ao perfil Este da sondagem (figura 22), corresponde 

aos vestígios uma fogueira pontual e de curta duração, cujas análises antracológicas 

resultaram na identificação de dois taxa: Juniperus e Fraxinus. A U.E.1, que corresponde à 

camada superficial com cerca de 7 cm de espessura, apresenta bastante matéria orgânica, 

principalmente carvão, que muito possivelmente resulta da dispersão de material carbonizado 

da fogueira da U.E.0. A U.E.1 (figura 22) mostra-se bastante alterada pela acção de animais e 

raízes, no entanto, foi nesta unidade que se registou a totalidade dos fragmentos de cerâmica e 

alguns elementos líticos. A cerâmica apresenta aspecto tosco, com cozedura em ambiente 

redutor ou oxidante-redutor, sem decoração. O conjunto dos elementos líticos corresponde a 

pequenos fragmentos de sílex, identificados como debris e restos de talha (Collado Giraldo et 

al., 2014). 

A U.E.2 contacta directamente com o afloramento rochoso na zona Este e Oeste da 

sondagem, e sobre a estrutura de combustão, identificada como U.E.3 (figura 22), 

Figura 21. Planta da Cueva del Sapo, com localização da sondagem e painéis pintados. Retirado de Collado 

Giraldo et al., 2014. 



 

 

 

69 

apresentando uma potência sedimentar de 10 cm, aparentemente menos afectada pela acção 

de animais e raízes. A cultura material identificada corresponde a 3 peças de indústria lítica 

em sílex e quartzo. A U.E.3 assenta directamente no afloramento rochoso, correspondendo a 

uma estrutura de combustão que ocupa o canto Sudeste da sondagem e que foi parcialmente 

escavada (figura 22). O material carbonizado, resultante da escavação de parte da estrutura de 

combustão, foi recuperado e alvo de estudo antracológico pelo especialista David Duque, 

cujos resultados se apresentam posteriormente. Em termos de cultura material, a escavação 

desta unidade permitiu a recuperação de 3 objectos de indústria lítica: 2 pequenas lascas em 

sílex e 1 fragmento em quartzito (Collado Giraldo et al., 2014).  

 

 

 

 

 

 

Até ao momento não foi possível a realização de datações absolutas, pelo que através 

da relação entre a arte rupestre pintada dispersa no Arroyo de Barbaón e a cultura material 

recuperada e estudada da Cueva del Sapo, se pode remeter para uma cronologia relativa entre 

o Neolítico e início do Calcolítico (Collado Giraldo et al., 2014). 

 

 

 

 

 

Figura 22. Esquema dos perfis resultantes da escavação da sondagem na Cueva del 

Sapo, com localização do local de recolha de amostras para o estudo palinológico. 

Adaptado de Collado Giraldo et al., 2014 
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DADOS PALEOAMBIENTAIS EXISTENTES 

 

A estrutura de combustão identificada na UE3, no canto SE da sondagem 

arqueológica, foi parcialmente escavada, tendo ficado parte da mesma integrada na secção 

para futuros estudos. A parte recuperada da estrutura de combustão foi crivada a seco no local 

para facilitar o transporte, e os fragmentos de carvão recuperados foram posteriormente 

analisados pelo especialista David Duque Espino. O estudo antracológico desenvolvido 

determinou a presença de taxas possivelmente recolhidos no entorno imediato do abrigo mas 

também espécies como Quercus ilex-coccifera, Olea europaea, Pistacia lentiscus, Cistaceae, 

leguminosas e Arbutus unedo, que estariam mais relacionadas com nichos de vegetação 

adaptadas a encostas solheiras e sombrias, e um possível grau de transformação da vegetação 

de formações mais abertas, talvez relacionado com actividades antrópicas (pastorícia) na zona 

circundante (Collado Giraldo et al., 2014) 
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3.2.2.2. Cueva de los Postes 

 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E ENQUADRAMENTO FÍSICO 

 

A Cueva de los Postes faz parte do complexo denominado “Monumento Natural – 

Cuevas de Fuentes de León”, que é composto por cinco grutas: El Caballo, Masero, 

Lamparilla, Cueva del Agua e a supracitada Cueva de los Postes (CP), estando localizadas no 

município de Fuentes de León (Figura 1), a sul da província de Badajoz da Comunidade 

Autónoma de Extremadura), na fronteira com a província de Huelva, da Comunidade 

Autónoma de Andaluzia (Tomé, 2010; Collado Giraldo, 2014).  

O Monumento Natural de Cuevas de Fuentes de León está inserido no sistema cársico 

da franja meridional Extremenha, estendendo-se por cerca de 1020 hectare. Este pertence ao 

Maciço Ibérico, mais especificamente à zona da Ossa-Morena, sendo composta por rochas 

carbonatados do Câmbrico Inferior, que estão geologicamente integrados no grande 

anticlinório Olivenza-Monesterio de origem Hercínica, estendendo-se no sentido NO/SE, 

desde o sul de Badajoz até entrar em território nacional português (Algaba et al., 2000; 

Rebollada y Fernández, 2005). 

Do ponto de vista hidrológico, o Monumento Natural de Cuevas de Fuentes de León 

localiza-se na confluência das ribeiras de Montemayor e Santa Cruz, que fazem parte da bacia 

hidrográfica do Rio Guadalquivir.  

 

 

CLIMA E VEGETAÇÃO  

 

O vale do rio Guadalquivir separa a cordilheira da Serra Morena da Meseta Ibérica, 

constituindo uma barreira física aos ventos de influência mediterrânica e fazendo com que 

esta região esteja sob influência dos ventos de Sudoeste. O clima desta região da Extremadura 

Espanhola é caracterizado por invernos suaves, com alguma precipitação, e verões quentes e 

secos, que segundo Font Tullot (2007) pertence à Zona de Clima Continental.  

Tendo por base os dados climáticos da região, Bolòs (1985) e Rivas Martínez (1990) 

(citados em Costa Tenorio et al., 2005) considera-se que esta região pertence à Região 
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Mediterrânea, segundo as grandes áreas fitogeográficas da Península Ibérica. Quanto à divisão 

dos pisos bioclimáticos de Rivas Martínez (1987), o Monumento Natural das Cuevas de 

Fuentes de León encontra-se no piso mesomediterrânico. 

O cortejo vegetativo desta região da Península Ibérica (figura 23) revela uma 

composição de elementos florísticos mediterrânicos e submediterrânicos (Tenorio, et al.,1998) 

de espécies esclerofilas. A vegetação actual existente no entorno do Monumento Natural das 

Cuevas de Fuentes de León é então composta por carvalhal (Quercus suber e Quercus ilex), 

Olea europaea, Pistacia lentiscus, junto à confluência da Ribeira de Montemayor e Santa 

Cruz é verifica-se ainda a ocorrência de bosque ribeirinho, composto por Freixo (Fraxinus 

excelsior) e Salgueiro (Salix spp.). 

 

 

 

 

 

Figura 23. Vista do entorno da Cueva de los Postes, Fuentes de León, Extremadura, Espanha. 
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CARACTERÍSTICAS DO CONTEXTO ARQUEOLÓGICO 

 

A Cueva de los Postes uma pequena cavidade, com cerca de 180 m
2
 de superfície, 

constituída por duas salas principais separadas por uma “cortina” de estalactites e colunas 

(Collado Giraldo, 2015). Na primeira sala, que se encontra na entrada actual da gruta, foi 

aberta uma sondagem de 20m
2
, que corresponde à sondagem holocénica alvo de estudos 

palinológicos apresentados neste trabalho (figura 24). A segunda sala encontra-se mais para o 

interior da cavidade, denominada “Sala del Fondo – Hueco Eulógio”, onde também foi aberta 

uma sondagem (6 m
2
) e cuja cronologia corresponde ao Pleistocénico (Collado Giraldo, 

2015).  

 

O contexto arqueológico da Cueva de los Postes é conhecido desde a década de 70, 

quando foram realizadas as primeiras explorações e topografia das grutas que compõem o 

Figura 24. Planta da Cueva de los Postes, com identificação da localização das sondagens escavadas até à data 

(Adaptado de Algaba et al., 2000). 
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Monumento Natural de Cuevas de Fuentes de León pelo grupo de espeleólogos de Andaluzia 

GEA, mas só mais tarde, já nos anos 90, se deu início aos trabalhos de caracter científico 

sobre a ocupação deste conjunto de grutas, através de prospecção e registo das cavidades 

existentes, que resultou no reconhecimento do potencial arqueológico e paleontológico de 

algumas das cavidades do conjunto (Algaba et al., 2000). Já no ano 2000 dá-se início ao 

registo sedimentar e a partir de 2004 começam as escavações que decorrem até aos dias de 

hoje (Collado Giraldo, 2014) 

O resultado das escavações desenvolvidas ao longo de vátios anos, bem como dos 

estudos multidisciplinares aplicados permitiram a identificação de vários níveis de ocupação 

ao longo tempo, desde a pré-história até à época moderna. 

A fase mais antiga de ocupação da Cueva de los Postes foi detectada na “Sala del 

Fondo – Hueco Eulógio” na unidade estratigráfica denominada “PLEISTOCENO 1”, selada 

por uma crusta de calcite datada através do método U/Th, tendo resultado numa datação 

Pleistocénica (192986±15451-13837). Nesta unidade foram registados restos faunísticos de 

bovídeos, ursídeos e tartaruga terrestre, indústria lítica em sílex negro e uma falange humana
3
, 

que indicam a ocupação humana da cavidade durante o Paleolítico Médio (Collado Giraldo, 

2014; Collado Giraldo et al.,2015). 

A fase seguinte de ocupação foi identificada na sondagem da sala de entrada, 

correspondendo às unidades estratigráficas 11, 12, 13 e 14, que se distribuem por 90 cm de 

potência sedimentar. Esta fase de ocupação cronologicamente afecta ao Epipaleolítico e 

Neolítico Antigo, cujas datações absolutas podem ser consultadas na tabela 7, corresponde ao 

primeiro momento de utilização da cavidade como depósito funerário, tendo sido registados 

restos humanos acompanhados de indústria lítica, como elementos geométricos de sílex, 

peças microlíticas sobre cantos rodados, possivelmente recolhidos nas margens da Ribeira de 

Santa Cruz que se encontra nas proximidades de cavidade, e três placas pequenas de calcário 

decoradas com motivos simbólicos e figurados (Tomé, 2010; Collado Giraldo & Garcia 

Arranz, 2009; Collado Giraldo et al., 2015). 

                                                 
3
 A falange humana encontrada na UE PLEISTOCENO 1 é o primeiro e único resto de hominídeo da 

Extremadura Espanhola relacionado com o Paleolítico Médio, revelando grande importância por abrir portas 

sobre a presença dos neandertais no Sudoeste da Península Ibérica (Collado Giraldo et al., 2015). 



 

 

 

75 

A fase de ocupação que compreende as unidades estratigráficas 5, 6, 7, 8, 9 e 10 com 

cerca de 120 cm de potência sedimentar obteve dados e datações absolutas que apontam para 

o Neolítico Antigo / Neolítico Médio. Durante esta fase, os trabalhos de escavação revelaram 

que a cavidade teria uma função de depósito funerário colectivo, tendo sido escavados mais 

de uma centena de indivíduos. Os restos humanos estão associados a uma cultura material 

diversa, como recipientes cerâmicos de pequeno e médio tamanho, com forma oval ou 

semiesférica mas bastante fragmentados. As cerâmicas decoradas são escassas, no entanto foi 

possível reconhecer, em algumas, decoração com traços incisos, impressas e até mesmo 

pintadas no exterior do recipiente (Collado Giraldo, 2014; Collado Giraldo et al., 2015). 

Nestas unidades estratigráficas está também documentada indústria lítica (alabardas, pontas 

de seta de base concava, lâminas, lamelas), indústria em osso (pentes, furadores, alisadores) e 

elementos decorativos (contas de colar de materiais diversos e conchas marinhas) (Collado 

Giraldo, 2014; Collado Giraldo et al., 2015).  

A fase mais recente de ocupação foi identificada nas primeiras quatro unidades 

estratigráficas (UE’s 1, 2, 3 e 4) com uma potência sedimentar de 40 cm, que se apresenta 

bastante remexida, não só devido à actividade animal, mas também humana (escavações 

clandestinas, utilização da cavidade como curral). A cultura material aparece muito misturada, 

estando associada essencialmente ao período moderno (e.g. cerâmicas vidradas) e romano 

(e.g. lucernas, moedas, terracotas) (Tomé, 2010; Collado Giraldo et al., 2015). 

Unidade 

Estratigráfica. 
Ref. lab. Material BP Cal BC (2δ) Cal BP (2δ) 

U.E. 5 Poz-44045 
Dente 

Humano 
4140±35 2875-2620 4824-4568 

U.E. 8 Poz-13703 Carvão 5455±40 4364-4236 6313-6185 

U.E. 9 Poz-33225 Carvão 7870±60 6861-6596 8810-8545 

U.E. 12 Poz-14616 Carvão 7360±50 6369-6088 8318-8037 

U.E. 13 Poz-18774 Carvão 7440±50 6418-6228 8367-8177 

U.E. 14 Poz-33226 Carvão 7780±60 6695-6478 8644-8427 

Tabela 7. Datações radiométricas da Cueva de los Postes (Collado Giraldo & Garcia, 2010; Collado Giraldo, 2014; 

Collado Giraldo et al., 2015). Datações radiométricas C14 calibradas no programa OxCal 4.2.4. (Bronk Ramsey, 

2009; Bronk Ramsey & Lee, 2013) com curva atmosférica IntCal13 (Reimer et al., 2013).  
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DADOS PALEOAMBIENTAIS EXISTENTES 

 

A Cueva de los Postes tem sido alvo de uma investigação multidisciplinar ao longo 

dos vários anos de escavação, onde se incluem estudos antracológicos (Duque-Espino, 2011) 

e físico-químicos (Campo, 2015), que fornecem dados paleoambientais importantes e que 

importa abordar.  

Os estudos antracológicos da Cueva de los Postes estão a cargo do investigador e 

especialista David Duque Espino, que publicou os primeiros resultados em 2011 (Duque-

Espino, 2011). Estes primeiros dados antracológicos resultam da análise de 3117 fragmentos 

de carvão distribuídos entre as unidades estratigráficas 5 e 12 da sondagem da Sala de 

Entrada.  

Os dados antracológicos existentes reflectem, para as U.E. 12 e 11 com ocupação do 

Epipaleolítico, o domínio das espécies esclerofilas, destacando-se a Olea europaea 

acompanhada por Quercus ilex-coccifera e Quercus suber. O conjunto de fragmentos de 

carvão destas unidades revelou ainda a presença de Pinus nigra-sylvestris e Juniperus sp. e 

Quercus sp. caducifólio (Duque Espino, 2011). Os fragmentos provenientes das U.E. 10, 9 e 8 

demonstram a continuação do mesmo conjunto de taxa, com a excepção e Pinus nigra-

sylvestris e de Quercus caducifólio, que estão ausentes  (Duque Espino, 2011). A partir da 

U.E. 7 assiste-se à transformação no quadro da vegetação que, segundo o autor, estará 

relacionada com a forte intervenção humana. O conjunto de fragmentos observado revela o 

declínio acentuado de Olea europaea, bem como a diminuição de outros taxa arbóreos como 

Quercus suber, por outro lado assiste-se ao aumento generalizado da representatividade dos 

arbustos, como Arbutus unedo, Pistacia lentiscus e Cistaceae, e também de Quercus ilex-

coccifera (Duque Espino, 2011). Esta fase de transformação do coberto vegetal lenhoso 

coincide com a fase de enterramentos colectivos na cavidade, que, considerando os dados e as 

interpretações do autor, poderá ser estar relacionada com a consolidação das sociedades 

produtoras na região (Duque-Espino, 2011). 

Os resultados obtidos através de estudos físico-químicos em amostras de estalactites 

(δ
18

O = -2.39 ‰, δ
13

C = -2.73 ‰. ) demonstram uma variação climática (circa 5.3 ka BP) na 

qual a precipitação seria mais rica em 
18

O, associada a uma temperatura mais elevada e maior 

taxa de evaporação e ao predomínio de plantas de tipo C4, mais adaptadas a climas quentes e 
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secos (Campos, 2015). Após circa 5.3 ka BP o clima era menos quente, tendo-se registado um 

momento mais húmido e frio a circa 4.1 ka BP (Campos, 2015). 
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4. Materiais e Métodos 

 

 

Para concretizar os objectivos do presente trabalho foram desenvolvidos estudos 

paleopalinológicos em quatro contextos sedimentares, apresentados no capítulo anterior 

(tabela 8): dois contextos naturais, Core VDC - 0401.302 (Vale de Cavalos, Chamusca, 

Portugal) e Core GOL - 0401.304 (Golegã, Portugal) e dois contextos arqueológicos: Cueva 

de los Postes do Complexo de Cuevas de Fuentes de Leon, e Cueva del Sapo, Monfragüe 

(ambos na Extremadura Espanhola). Cronologicamente este contextos estão adscritos ao 

Holocénico Antigo, Médio e Final, estando distribuídos ao longo do Baixo e Médio Vale do 

Tejo, em território nacional e Espanha. 

 

 

 

O conjunto destes estudos palinológicos, aplicados a diferentes estes contextos, bem 

como a relação dos seus resultados com os demais estudos desenvolvidos por outros autores 

nestas regiões permitirão uma abordagem ampla e aprofundada sobre a dinâmica da vegetação 

e o comportamento humano durante o Holocénico. Neste capítulo abordamos a metodologia 

utilizada para o desenvolvimento dos estudos palinológicos nos diferentes tipos de contexto 

alvo de estudo. 

Tabela 8. Contextos estudados no âmbito desta tese. Coordenadas em Datum Europeu 1950/UTM Zona 29N 

Contexto Natureza Localização Coordenadas 

Geográficas 

Alt. Cronologia Estudo 

Vale de 

Cavalos 

(VDC - 

0401.302) 

Sondagem 

natural 

Chamusca, Portugal 542.943P, 

4350.667M 

12 m Holocénico 

antigo, 

médio e final  

Palinologia / 

Microcarvões 

Golegã 

(GOL - 

0401.304) 

Sondagem 

natural 

Golegã, Portugal 544.750P, 

4358.375M 

17 m Holocénico 

Antigo 

Palinologia / 

Microcarvões 

Cueva del 

Sapo  

Arqueológico, 

abrigo 

Monfragüe 

Extremadura, 

Espanha 

Coord.Aprox. 

749.063P 

4417.216M 

 Holocénico 

final 

Palinologia 

Cueva de 

los Postes 

(CP) 

Arqueológico, 

gruta 

Fuentes de León, 

Extremadura, 

Espanha 

Coord.Aprox. 

719.824 P, 

4211.726M 

460 

m 

Holocénico 

médio e final 
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Este capítulo foca ainda a metodologia aplicada ao estudo dos regimes de fogo 

(análise de microcarvões e carvões sedimentares), que se desenvolveu somente nos contextos 

naturais trabalhados (VDC e GOL). A análise de carvão microscópico e macroscópico é, neste 

trabalho, utilizado como um proxy que demonstrou ser de abordagem muito profícua pela 

possibilidade que oferece de detectar relações entre clima, actividade humana e alterações na 

paisagem através de indicadores de fogo. A combustão da matéria vegetal é um processo que 

produz partículas carbonizadas que se depositam nos sedimentos, fazendo com que estes 

vestígios se tornem um excelente indicador diacrónico da história do fogo por permitir que 

análise destas resulte na obtenção de dados directos (Carcaillet, 2007).  

O interesse pelos estudos dos regimes de fogo têm-se intensificado ao longo das 

últimas décadas e a relação destes com os estudos paleoambientais tem vindo a intensificar-se 

devido à capacidade do fogo como transformador da paisagem, seja ele de causas naturais 

(Marlon et al., 2006) ou induzida pelo homem (Tinner et al., 2005). 

 

 

4.1. METODOLOGIA APLICADA AOS ESTUDOS PALINOLÓGICOS  

 

A palinologia é a ciência que estuda os palinomorfos, polínicos, não polínicos e 

esporos. O estudo destas estruturas fósseis é possível, sobretudo pela característica de 

resistência da exina (parede externa do grão de pólen e esporos), que permite a sua 

preservação nos sedimentos, mediante condições anaeróbias, durante longos períodos de 

tempo. O desenvolvimento destes estudos compreendem várias fases, comuns a todos os 

contextos, embora as metodologias possam variar dependendo dos contextos trabalhados, tal 

como como será possível verificar no seguimento deste subcapítulo. No entanto, todos os 

estudos palinológicos passam primeiro por uma fase de amostragem, seguindo-se o 

tratamento físico-químico e observação do resíduo polínico ao microscópio para identificação 

e contagem de palinomorfos (polínicos e não polínicos) e de microcarvões. 

A fase de tratamento físico-químico dos contextos estudados no âmbito deste trabalho 

foi desenvolvido em diferentes locais, os cores sedimentares dos contextos naturais foram 

tratados na VU University of Amsterdam, em Amesterdão (Holanda), enquanto os sedimentos 

provenientes dos sítios arqueológicos foram tratados no Institut Català de Paleoecologia 



 

 

 

81 

Humana i Evolució Social (IPHES), em Tarragona (Catalunha, Espanha). As fases seguintes: 

montagem das preparações microscópicas, observação, identificação, contagem e tratamento 

dos dados, decorram no Institut Català de Paleoecologia Humana i Evoluició Social (IPHES), 

para todos os casos de estudo palinológico desenvolvidos.  

 

 

4.1.1. Metodologia de amostragem  

 

A recolha de amostras é uma fase de grande relevância para o desenvolvimento de 

todo o processo dos estudos paleopalinológicos, estando intrinsecamente relacionadas com a 

fiabilidade dos dados obtidos. O tipo de recolha de amostras está profundamente relacionado 

com o tipo de contexto, ou seja, as amostragens realizadas em contextos naturais (e.g. lagoas 

e turfeiras) ou em sítios arqueológicos não podem ser iguais, existe necessidade de adaptar os 

métodos de recolha de amostras a cada caso concreto (Girard, 1975; Burjachs, 1990; Burjachs 

et al., 2003b). No cerne da presente investigação, foram desenvolvidos estudos palinológicos 

em diferentes tipos de contexto, resultando na aplicação de diferentes metodologias, aqui 

apresentadas separadamente.  

 

 

4.1.1.1. Contextos naturais – Core sedimentar VDC 0401.302 e Core 

sedimentar GOL 0401.304  

 

O core VDC – 0401.302 e GOL – 0401.304 fazem parte de um conjunto de cores 

sedimentares recolhidos mecanicamente, com um sistema de perfuração giratória pela INETI, 

tendo sido utilizados por Geert-Jan Vis nos trabalhos da sua Tese de Doutoramento 

desenvolvida no âmbito do projecto de investigação conjunta SEDPORT, inserido na 

estrutura da European Science Foundation (ESF) EUROCORES EUROMARGINS (INETI, 

2007; Vis, 2009),  

Os cores sedimentares VDC 0401.302 e GOL 0401.304, recolhidos através de 

sondagem mecânica, foram recuperados utilizando um equipamento de perfuração giratória, 
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com protecção de tubos de aço para evitar problemas resultantes do potencial colapso das 

paredes da perfuração e para recuperação do sedimento (Vis, 2009).  

A subamostragem dos cores sedimentares (VDC - 0401.302 e GOL - 0401.304) foi 

feita por Geert-Jan Vis na VU University of Amsterdam, (Amesterdão, Holanda) onde se 

encontram guardados todas as amostras e cores sedimentares, dentro numa camara refrigerada 

de baixa temperatura.  

O core VDC-0401.302, recolhido a uma altitude de 12 m, perto da Ribeira de Ulme, 

atingiu cerca de 19,20 m de profundidade que se divide em 16 secções, em que somente a 

secção 1 (S2#1) não foi recuperada por completo (tabela 4, figura 16).  

O core Gol-0401.304, recolhido a uma altitude de 17 m, junto ao Tejo, atingiu 23,34 m 

de profundidade onde se distribuem 43 secções, no entanto somente uma parte do core, entre 

19 m e os 23 m de profundidade sensivelmente, apresenta um cariz sedimentar orgânico, com 

potencial palinológico, por essa razão somente esta fracção do core sedimentar foi analisada e 

datada (tabela 5, figura 17).  

 

 

4.1.1.2. Contextos arqueológicos: Cueva del Sapo e Cueva de los Postes 

 

A metodologia de recolha de amostras, aplicada aos contextos arqueológicos para 

estudos palinológicos, baseou-se na estratégia de recolha em “perfil estratigráfico” ou 

“continuo”, que, por se tratar de perfis estratigráficos abertos, constitui um método eficaz para 

a obtenção de dados sobre a dinâmica da vegetação (Burjachs et al., 2003; López-Sáez et al., 

2003b).  

 

CUEVA DEL SAPO 

O contexto arqueológico do Cueva del Sapo apresenta uma potência estratigráfica 

muito curta (30 cm na zona de maior espessura) e com alguns problemas, nomeadamente 

vestígios de uma estrutura de combustão que abrange os perfis Este e Sul da sondagem 

escavada e distúrbios provocados pela acção animal, que pode ter implicações na conservação 

do pólen e potencial contaminação das unidades estratigráficas com pólen actual. No entanto, 

tentou-se aplicar a estratégia de recolha, em “perfil estratigráfico” ou “continuo” no perfil 
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estratigráfico Norte, que aparentava a ausência de material carbonizado. Para a recolha, 

procedeu-se à limpeza do perfil e utilizaram-se tubos de PVC (esterilizados em laboratório), 

que foram cravados no perfil desde a amostra mais profunda para a mais superficial e 

devidamente selados e identificados. A utilização deste método recorrendo a tubos de PVC 

tenta reduzir ainda mais o risco de contaminação.  

Atendendo a todas estas características e problemas do sítio arqueológico, apenas foi 

possível recolher 2 amostras, a primeira na U.E.1 e a segunda na U.E. 2, no perfil Norte 

(figuras 25 e 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUEVA DE LOS POSTES 

 

A sondagem holocénica da Cueva de los Postes apresentava uma sequência com cerca 

de 7,80 m de potência. Para a recolha das amostras sedimentares, começou-se por limpar o 

perfil e posteriormente recolher cerca de 20 gr de sedimento para bolsas de plástico com fecho 

hermético. A recolha de amostras realizou-se partindo da amostra mais profunda até à mais 

superficial (figura 27), no sentido de evitar riscos de contaminação provocada por potenciais 

quedas de sedimento. A amostragem foi realizada em intervalos de 10 cm entre cada amostra, 

mas que em alguns casos se manifestou impossível atendendo às características rochosas e 

presença clara de derrubes de sedimento em algumas camadas, cujo material sedimentar era 

praticamente inexistente ou potencialmente contaminado sem possibilidade de limpeza segura 

e fiável, resultando no aumentado de espaçamento entre amostras. Pela mesma razão, não 

Figura 25. Sondagem arqueológica da Cueva del Sapo, 

Monfragüe, Extremadura, Espanha 

Figura 26.. Recolha de amostras para palinologia no 

Cueva del Sapo, Monfragüe, Extremadura, Espanha. 

Utilização de tubos de PVC. 
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houve possibilidade de recolha de amostras entre a EU15 e UE18, pelo que não existem dados 

para esta fase de ocupação. Foram recolhidas 19 amostras sedimentares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Metodologia de tratamento físico-químico  

 

Os métodos de tratamento físico-químico em palinologia são diversos, dependendo 

essencialmente das características sedimentares das amostras. No entanto, todos os 

tratamentos partem de um mesmo pressuposto que consiste a eliminação da substância 

mineral para isolar o resíduo polínico (Renault-Mickovsky, 1987). 

Nos estudos palinológicos desenvolvidos, no âmbito da investigação apresentada, 

foram aplicadas metodologias diferentes para contextos diferentes. Nos contextos naturais de 

onde são provenientes os cores sedimentares VDC – 0401.302 e GOL – 0401.304, foi 

aplicada a metodologia descrita em Faegri & Iversen (1975). As amostras dos cores foram 

tratadas na VU University of Amsterdam, sendo esta a metodologia utilizada no laboratório 

de palinologia desta universidade para sedimentos com estas características. Nos estudos 

palinológicos desenvolvidos em contexto arqueológico, como Cueva del Sapo e Cueva de los 

Postes, seguiu-se a metodologia descrita em Burjachs (1990) e Burjachs et al. (2003), que faz 

parte da técnica desenvolvida por Goeury e Beaulieu (1979), com algumas modificações do 

Figura 27. Recolha de amostras de sedimento para palinologia no contexto 

arqueológico Cueva de los Postes, Fuentes de Leon, Extremadura, Espanha. 
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trabalho de Girard e Renault-Miskovsky (1969), esta é a metodologia aplicada a este tipo de 

sedimentos no Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES). 

 

 

4.1.2.1. Tratamento físico-químico aplicado aos contextos naturais  

 

As amostras dos sedimentos dos dois cores naturais estudados, provenientes de Vale 

de Cavalos (Core VDC - 0401.302) e Golegã (Core GOL - 0401.304) foram sujeitos a um 

tratamento físico-químico para isolar o resíduo polínico, tendo sido tratadas na VU University 

of Amsterdam, seguindo a metodologia descrita em Faegri & Iversen (1975). 

Do core VDC - 0401.302 foram analisadas 37 amostras, mas apenas foram tratadas 

directamente 20, as restantes amostras tinham sido previamente tratadas por Geert-Jan Vis, 

estando o resíduo polínico guardado em tubos eppendorf na reserva da universidade (figura 

28), pronto para montagem em lamina e posterior observação ao microscópio. 

O mesmo acontece com o core Gol - 0401.304, em que foram analisadas 8 amostras, 

mas apenas 4, foram tratadas directamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Reserva onde se encontra guardado o resíduo 

polínico resultante do tratamento físico-químico de amostras 

sedimentares para estudos palinológicos. VU University of 

Amsterdam, Holanda. 
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Para o tratamento físico-químico das amostras destes cores naturais começou-se por 

colocar em copos de precipitado de 100 ml, 3cm
3
 de sedimento (figura 29) ao qual foi 

adicionado 20 ml Hidróxido de Potássio (KOH) a 10%, posteriormente as amostras foram 

colocadas numa placa termostática quente a 50ºC durante 5minutos (figura 30). 

 

 

 

 

Após o arrefecimento, fez-se passar as amostras por uma malha de nylon de 8 μm, 

sendo depois transferidas para copos de precipitado de 100 ml e completas com água 

destilada. As amostras ficaram em repouso durante a noite, para na manhã seguinte se 

decantar o sobrenadante límpido. 

Posteriormente, adicionou-se ácido clorídrico (HCl) a 10%, somente o necessário para 

eliminar a possibilidade de presença de carbonatos nas amostras. Após a reacção cessar 

adicionou-se água destilada e deixaram-se a amostras a repousar durante a noite.  

Na manhã seguinte, decantou-se cerca de 20 ml do sobrenadante límpido, e as 

amostras foram transferidas para tubos de ensaio de polipropileno de 15 ml, fazendo-as 

atravessar uma malha de 250 μm (figura 31). Terminada a transferência, procedeu-se às 

lavagens, que implica adição de água destilada, homogeneização da amostra e centrifugação 

(2000 r.p.m /minuto). 

Figura 30. Fase do tratamento em que as amostras 

foram colocadas numa placa termostática quente, 

depois de adicionado Hidróxido de Potássio.. 

Figura 29. Selecção de amostras sedimentares dos 

cores VDC e Gol, para tratamento físico-químico. VU 

University of Amsterdam, Holanda. 



 

 

 

87 

Figura 31. Processo de transferência das amostras para tubo de 

ensaio de polipropileno. 

 

Em seguida passou-se à fase de acetólise. O processo iniciou-se com duas lavagens 

com Ácido Acético (CH3COOH), para desidratação das amostras, e que consistiu na adição 

de 2 ml deste ácido, homogeneização das amostras e adição de mais 4 ml do mesmo ácido, 

seguido de centrifugação e decantação. Finalizado este primeiro passo, prosseguiu-se para a 

adição de 3 ml de acetólise, esta é composta por 8,5 partes de anidrido acético [(CH3CO)2O]/ 

1 de Ácido Sulfúrico (H2SO4) a 96% de concentração. Após a adição, as amostras foram 

homogeneizadas e colocadas num aquecedor de bloco de alumínio a cerca de 100ºC durante 

10 minutos (figura 32). No final desta fase procedeu-se à centrifugação e decantação da 

acetólise e posteriormente à lavagem com água destilada.  

 

Figura 32. Fase de tratamento da acetólise, em que as amostras são 

colocadas num aquecedor de bloco durante 10 minutos. 
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A separação do conteúdo esporo-polínico do sedimento restante das amostras foi feita 

a partir da utilização de licor denso, Politungstato de Sódio (3Na2WO4.9WO3.H2O) com 

densidade igual a 2.0. Adicionou-se 2 ml de Politungstato de Sódio às amostras, seguiu-se a 

homogeneização das mesmas, voltou-se a adicionar mais 4 ml do licor denso e a 

homogeneizar e posteriormente centrifugaram-se durante 15 minutos a 2000 r.p.m. (figura 

34a e b). Após a centrifugação, transferiu-se o sobrenadante, com o resíduo flutuante, para 

tubos de ensaio de fundo cónicos de 12 ml e adicionou-se 8 ml de água destilada. As amostras 

foram novamente homogeneizadas e centrifugadas durante 10 minutos a 3000 r.p.m. Em 

seguida as amostras passaram por nova fase de lavagem (pelos menos 2 vezes) com água 

destilada. 

 

 

 

Posteriormente as amostras foram transferidas para tubos eppendorf de 1,5 ml 

utilizando álcool a 96%, centrifugadas e decantadas. Finalmente adicionou-se glicerina 

(quantidade igual ao volume de resíduo polínico de cada amostra) e colocou-se as amostras a 

evaporar na estufa a 60ºC. Após a evaporação estavam prontas a ser montadas em lâminas 

para serem observadas ao microscópio. 

As amostras foram guardadas, sendo que a sua montagem foi feita ao mesmo tempo e 

com a mesma metodologia utilizada nas amostras provenientes dos sítios arqueológicos, que 

se explicará em pormenor no ponto 4.1.3.. 

  

 

Figura 34a. Amostras palinológicas após adição de 

licor denso e centrifugação. 

Figura 34b. Pormenor da flutuação do material esporo-

polínico após adição de licor denso e centrifugação. 
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Figura 35. Pesagem das amostras dos contextos arqueológicos para iniciar o tratamento físico-químico. IPHES, 

Tarragona, Catalunha, Espanha 

4.1.2.2. Tratamento físico-químico aplicado aos contextos arqueológicos 

 

Atendendo ao supracitado, as amostras provenientes dos sítios arqueológicos Cueva de 

los Postes e Cueva del Sapo, foram submetidas ao tratamento físico-químico descrito em 

Burjachs (1990) e Burjachs et al. (2003), que faz parte da técnica desenvolvida por Goeury e 

Beaulieu (1979), com algumas modificações do trabalho de Girard e Renault-Miskovsky 

(1969). Esta metodologia de tratamento utiliza cerca de 10 gr de sedimento e está dividida em 

4 fases sensivelmente: eliminação de carbonatos, eliminação de ácidos húmicos, flutuação em 

licor denso e filtração com filtro de fibra de vidro, eliminação do filtro de fibra de vidro e de 

possíveis silicatos. 

O tratamento teve início com a pesagem das amostras, cerca de 10 gr, que foram sendo 

colocadas em copos de precipitado de 250 ml (figura 35).  

 

 

 

Para a eliminação dos carbonatos adicionou-se ácido clorídrico (HCl) a 50% às 

amostras, pouco a pouco até que estas deixassem de reagir (figura 36). Depois de cessada a 

reacção, transferiram-se as amostras para tubos de ensaio de polipropileno de 50 ml, fazendo-

as atravessar uma malha de 250 μm. A fracção de sedimento que ficou retida na malha foi 

pesada, depois de seca, e descontada do peso inicial das amostras. Terminada a transferência, 
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Figura 36. Adição de HCl (50%) às amostras provenientes da Cueva de los Postes e consequente reacção. 

as amostras iniciam as lavagens (adição de água destilada, homogeneização, centrifugação e 

decantação) até que o sobrenadante seja transparente (2 lavagens no mínimo). As 

centrifugações que são feitas ao longo do tratamento são de 5 minutos a 3000 r.p.m. 

 

 

 

 

Finalizada a primeira fase de tratamento, passámos à eliminação dos ácidos húmicos 

através da adição de hidróxido de sódio (NaOH a 10%) às amostras, que foram em seguida 

homogeneizadas e colocadas em banho-maria a 50ºC durante 10 minutos (figura 37). Durante 

o tempo de banho-maria, as amostras foram sendo movidas com a ajuda de varetas de vidro. 

Na segunda lavagem, após verificar que o sobrenadante não se encontrava transparente, foram 

acrescentadas 2 gotas de ácido clorídrico (HCL) a 50%. Na última decantação deixaram-se os 

tubos de boca para baixo com o objectivo de perderem a maior quantidade de água possível 

(figura 38). 
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Após alguns minutos, e ainda com os tubos de ensaio de boca para baixo, secaram-se 

as paredes dos tubos, para tentar eliminar o máximo de água possível. Em seguida, adicionou-

se 50 ml de Licor de Thoulet (licor denso composto por Iodeto de Potássio e Iodeto de 

Cádmio) com densidade de 2,1 cm
3
/g, com o objectivo de separar, por flutuação e posterior 

filtração, o material esporo-polínico, procedeu-se à homogeneização, centrifugou-se e 

decantou-se o conteúdo directamente no mecanismo de filtração, para que o resíduo polínico 

ficasse retido no filtro de fibra de vidro, por meio de uma bomba de vácuo, pela qual o 

sobrenadante atravessa para a unidade de aspiração.  

O passo seguinte foi a destruição do filtro de fibra de vidro, bem como dos minerais de 

sílica que as amostras pudessem conter. Para tal, colocaram-se os filtros de fibra de vidro em 

tubos de ensaio de polipropileno de fundo cónico (de 50 ml), e adicionou-se ácido fluorídrico 

(HF) a 70%, que permaneceu a reagir, pelo menos durante uma hora, sendo movido, com uma 

vareta de plástico, varias vezes no decorrer do tempo de reacção (figura 39). Uma vez 

decorrido este tempo, adicionou-se um pouco de ácido clorídrico (HCl) às amostras, 

passando-se em seguida às lavagens com água destilada (homogeneização, centrifugação e 

decantação), até que o sobrenadante saísse transparente, colocando-se depois os tubos de 

ensaio de boca para baixo, para que perdessem toda a água possível. Terminada esta fase, as 

amostras estão prontas para o procedimento de montagem em lamelas para observação ao 

microscópio. 

 

Figura 37. Fase de eliminação de ácidos húmicos, com 

as amostras em banho-maria, após a adição de NaOH. 
Figura 38. Processo de secagem das amostras após a 

fase de eliminação dos ácidos húmicos. 
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4.1.3. Montagem das preparações microscópicas 

 

As amostras preparadas na VU University of Amsterdam, tal como já foi referido, 

foram guardadas e transportadas nos tubos eppendorf até ao IPHES, onde foram preparadas 

todas as montagens microscópicas para observação das amostras ao microscópio.  

Antes de iniciar a montagem das preparações propriamente dita, procedeu-se ao 

registo da medida volumétrica dos resíduos resultantes dos processos de tratamento físico-

químico, para tal adicionou-se, ao resíduo de cada amostra, uma medida conhecida de 

glicerina fenolada, misturando-a com o resíduo polínico. Com a ajuda de uma micropipeta 

graduada “aspirou-se” o conteúdo dos tubos, registando-se a nas fichas de trabalho de cada 

amostra as diferentes quantidades, relativas à quantidade de glicerina adicionada e ao resíduo 

recolhido. O resíduo recolhido foi novamente guardado em tubos eppendorf. A utilização de 

glicerina fenolada permite movimentar os palinomorfos ao se pressionar a lamela 

possibilitando uma melhor e mais completa observação das estruturas polínicas e 

consequentemente uma identificação mais fiável e sustentada. 

A montagem do resíduo polínico foi feita em lâminas (76x26 mm), previamente 

etiquetadas com a referência da amostra, onde este é colocado e depois coberto com lamela 

(60x24) (figura 40). Para finalizar, as preparações em lâmina foram seladas com histolaca 

LMR nas extremidades da lamela, para evitar a perda de resíduo ao longo da observação.  

Figura 39. Eliminação do filtro de fibra de vidro e minerais de 

sílica com a adição de HF às amostras. 
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4.1.4. Identificação e contagem (Pólen e NPP) 

 

Após a conclusão dos trabalhos de laboratório necessários para o tratamento e 

montagem das amostras em lâminas, que anteriormente foi descrito, passou-se à fase de 

identificação e contagem do material esporo-polínico. Para tal utilizou-se o Microscópio 

Olympus Modelo CX41, com ocular de x15 e objectiva de x40. Os palinomorfos polínicos e 

não polínicos que se encontravam em melhor estado de conservação ou por apresentarem 

características peculiares foram sendo fotografados através da câmara fotográfica Infinity X. 

 

 

4.1.4.1. Microfósseis polínicos  

 

Os grãos de pólen são constituídos por uma parede extremamente resistente à acção 

mecânica e química, sendo composta por duas camadas: uma interna, denominada intina, de 

natureza pectocelulósica que desaparece com a morte do conteúdo celular do grão de pólen; e 

uma externa, denominada exina, que devido à presença de uma proteína polissacarídea 

designada por esporopolenina, lhe confere robustez e permite a sua preservação ao longo do 

Figura 40. Processo de montagem das preparações 

microscópicas para observação ao microscópio. 
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tempo e à acção química do tratamento a que as amostras são sujeitas. Os esporos dos 

ptéridofitos (e.g. fetos, musgos, etc.) também apresentam as mesmas características dos grãos 

de pólen, o que permite a sua conservação e consequentemente identificação e estudo. 

As principais características dos grãos de pólen e esporos que permitem a sua 

identificação são: a ornamentação e estrutura da exina
4

, forma das aberturas
5

, a sua 

distribuição e número
6
, e a forma e tamanho do pólen ou esporo. 

Para a identificação de pólen e esporos recorreu-se ao atlas de Reille (1992, 1995, 

1999), a várias bibliografias sobre as características morfológicas e métricas de palinomorfos 

polínicos (Moore & Webb, 1978; Moore, et al., 1991; Punt, et al. 2007) e recorrendo, sempre 

que necessário, à colecção de referência do Institut Català de Paleoecologia Humana i 

Evolució Social (Tarragona, Catalunha, Espanha). A determinação taxonómica do pólen 

dependeu de cada caso (família, género ou espécie), no entanto tentou-se sempre chegar ao 

nível máximo de determinação. A determinação do tipo polínico “Cerealia-tipo”, que pelas 

suas características morfológicas se assemelha muito aos grãos de pólen das gramíneas 

silvestres (Poaceae), teve por base os critérios de Faegri & Iversen (1989) e Moore et al., 

(1991), que indicam como elementos distintivos a ter em conta: a dimensão do grão de pólen, 

que deverá ser superior a 40-45 μm, e o diâmetro mínimo do poro, que deverá ser superior a 

10-12 μm, enquanto as gramíneas apresentam diâmetros de menores dimensões. 

 

 

4.1.4.2. Microfósseis não polínicos (NPP – Non-Pollen-Palynomorphs) 

 

A palinologia, enquanto ciência relacionada com o estudo de pólen, revelou grande 

importância no esclarecimento da evolução da vegetação à escala regional, bem como para 

estabelecer de hipóteses de tipo paleoclimático (López-Saéz, 2013 citando Bryant & 

Holloway, 1993, Berglund, 2000, 2001). No entanto, as questões relacionadas com o tipo e 

intensidade das actividades antrópicas, cerne do interesse por parte dos arqueológos nesta 

                                                 
4
 As paredes dos grãos de pólen e esporos podem ser lisas, rugosas ou com elementos pontiagudos. 

5
 A forma das aberturas são classificadas como poros, de forma circular; colpos, de forma alongada; ou cólporos, 

reunindo as duas formas de aberturas anteriores. 
6
 A distribuição das aberturas também é um elemento definitório, podendo localizar-se na zona equatorial – zono 

– ou dispersas pela superfície do grão – panto. O numero de aberturas é outro caracter a ter em conta, estes 

podem ser inaperturados (ausência de aberturas), monoaperturados (apenas uma abertura), diaperturados (com 

duas aberturas) até poliaperturados (com mais de seis aberturas). 
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ciência, tornaram-se mais próximas da realidade do passado quando, em meados dos anos 70 

do século passado, a análise de pólen convencional foi complementada com dados fornecidos 

pelos palinomorfos não polínicos (NPP), que possibilitaram um progresso muito relevante nos 

estudos paleoambientais. 

Dentro do conjunto de palinomorfos não polínicos encontram-se esporos de algas, 

microalgas, cianobactérias, esporos e corpos frutíferos de fungos, insectos e restos quitinosos 

de aracnídeos, restos vegetais e outros palinomorfos com origem biológica ainda 

indeterminada (López-Sáez et al, 1998, 2000; van Geel, 2001; Galop & López-Sáez, 2002; 

van Geel et al., 2003; Yeloff et al., 2007). Estes elementos estão naturalmente presentes no 

resíduo polínico, não sendo necessário qualquer metodologia destinta para a sua observação 

nas lâminas de pólen.  

O estudo destes palinomorfos não polínicos constitui uma fonte de informação 

importante sobre aspectos paleoecológicos e paleoambientais locais, fornecendo dados 

relacionados com períodos de seca e humidade, variação do nível de circulação de água, 

ambientes de água corrente ou águas estagnada, momentos de erosão, a origem natural ou 

antrópica de incêndios, actividades antrópicas de agricultura e pastorícia, etc. (tabela 7), 

podendo ser desenvolvidas tanto em contextos naturais como em contextos arqueológicos. 

As análises palinológicas dos sítios aqui apresentados focam também a identificação, 

contagem e interpretação de palinomorfos não polínicos (NPP). A análise e identificação 

destes palinomorfos não polínicos (NPP) foram realizadas com base nos diversos autores que 

focam a sua investigação sobre estes elementos e que descrevem nas suas publicações as 

características morfológicas e ecológicas destes palinomorfos (van Geel, 1978; van Geel et 

al., 1981; van Geel et al., 2011; Jarzen & Elsik, 1986; van Geel et al., 1989; Kuhry, 1985, 

1997; van Hoeve & Hendrikse, 1998; Carrión & van Geel, 1999; Carrión et al., 2010). 

As contagens de pólen, esporos e palinomorfos não polínicos foram realizadas em 

linhas horizontais. Ao longo da observação, a lâmina foi sendo pressionada pontualmente, 

para que os palinomorfos se movessem, possibilitando a observação mais completa das suas 

características, resultando numa identificação mais segura. O registo da contagem e 

identificação foi feito nas fichas de trabalho de cada amostra. 
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4.1.5. Quantificação, representação estatística e gráfica dos resultados 

 

Na sequência da identificação e contagem de palinomorfos, chega a fase de verificar 

se cada amostra é estatisticamente representativa para se poder desenvolver a análise e 

interpretação palinológica. Para se fazer esta avaliação é necessário ter em atenção 

determinados critérios, como a soma-base polínica (pollen sum) e a diversidade taxonómica. 

Estes critérios são flexíveis, dependendo intrinsecamente da natureza sedimentar e contextual 

do caso de estudo (Burjachs, 1990, Horowitz, 1992). Numa primeira fase da análise de 

representatividade estatística do espectro polínico de cada amostra, pode começar-se por 

verificar as percentagens de pólen indeterminável
7
 face ao conjunto da amostra, ou seja, uma 

amostras deixa de ter um espectro polínico fiável se apresentar mais de 50% de pólen 

indeterminável (Bryant & Hall, 1993; Bryant & Holloway, 1996, citados por Expósito, 2007).  

A soma base polínica (pollen sum) corresponde ao número de palinomorfos contados 

por cada amostra. Nos contextos naturais, como o caso de estudo VDC e Gol, da soma base 

polínica excluem-se os palinomorfos polínicos de taxas hidró-higrófilos, que pelas suas 

características de dispersão polínica e por estarem associados a ambientes palustres tendem a 

aparecer sobre representados, os esporos e os palinomorfos não polínicos (López-Sáez et al., 

1998, 2000, 2003b), no entanto, no caso de estudo de VDC também se excluiu da soma base 

polínica o taxa Alnus pela sua sobre-representação em algumas amostras, que acabava por 

influenciar a representatividade de outros taxa. Nos contextos arqueológicos, geralmente 

excluem-se da soma base polínica as Asteraceae, pois são taxas que costumam aparecer 

sobre-representados devido às suas características zoófilas (Carrión, 1992; López-Sáez et al. 

2003b), porém nos casos de estudos arqueopalinológicos presentes neste trabalho, atendendo 

às suas características polínicas pobres, optou-se por não excluir nenhum taxa. Conquanto, a 

percentagem relativa dos palinomorfos excluídos é calculada com respeito ao total de pólen 

contado.  

A soma base polínica baseia-se num valor numérico mínimo de pólen contado por 

amostra, que tem sido alvo de discussão por vários autores (Erdtman, 1969; Dimbleby, 1985; 

Birks & Gordon, 1985, Burjachs, 1990). Para o desenvolvimento deste trabalho adoptou-se o 

proposto por Burjachs et al., (2003b) e López-Sáez et al., (2006b, 2013), considerando que 

                                                 
7
 Consideram-se indetermináveis os pólenes que, devido ao seu estado avançado de deterioração, não permitiram 

a observação das características morfométrica do pólen e consequente identificação. 
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uma amostra é representativa sempre que se alcance o mínimo de 300 grãos de pólen como 

resultado da soma base polínica. O resultado da aplicação deste critério de fiabilidade e 

representatividade levou à exclusão de duas amostras da sequência sedimentar do estudo 

palinológico de VDC – 0401.302 na representação gráfica de pólen ou seja do diagrama 

polínico. As amostras excluídas por não auferirem o valor mínimo de pólen são: S2#5 595 e 

S2#12 1615. No caso das amostras provenientes dos contextos arqueológicos, alguns autores 

defendem que a partir de 150-200 gãos de pólen já se poderá considerar a amostra fiável e 

representativa (Bastin, 1964; Erdtman, 1969). No entanto, nos estudos palinológicos aplicados 

aos sítios arqueológicos presentes neste trabalho, tentou-se chegar ao valor mínimo de 150 

grãos de pólen por amostras, mas tal não foi possível dada a pobreza das mesmas, tendo-se 

observado a totalidade da lâmina. 

A diversidade taxonómica das amostras palinológicas é outro critério a ter em conta 

aquando da análise de fiabilidade e representatividade do estudo palinológico, este refere-se 

ao número mínimo de tipos ou taxa polínicos diferentes identificados por amostra. Alguns 

autores referem que com, pelo menos, 20 taxa ou tipos polínicos diferentes teremos uma 

amostra com representatividade qualitativa mínima do espectro polínico (Pons & Reille, 

1986; Burjachs, et al. 2003b) 

Para expressar os resultados da análise polínica das amostras foram utilizados dois 

métodos de cálculo: o cálculo percentual (relativo), que expressa o valor de cada taxa em 

relação à soma base polínica (pollen sum) e que foi aplicado aos estudos palinológicos 

desenvolvidos em contextos naturais (VDC e GOL); e concentração polínica (cálculo de 

concentração absoluta), que consiste no cálculo da acumulação de palinomorfos por grama ou 

por cm
3
 de sedimento, tendo sido aplicado aos estudos palinológicos desenvolvidos nos sítios 

arqueológicos (Cueva de los Postes e Cueva del Sapo). Para o cálculo da concentração 

polínica utilizou-se o método volumétrico proposto por Loubier (1978), tendo sido utilizado o 

peso de cada amostra, pelo que são apresentados valores de pólen e palinomorfos não polínico 

(NPP) por grama de sedimento. Segundo este método, as variáveis a ter em conta são:  
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Q = Número de pólenes por grama de sedimento 

V = Volume total de resíduo polínico obtido após o tratamento (em µl) 

v = Volume de resíduo montado na lâmina (em µl) 

l = Medida da lamela que cobre o resíduo polínico 

x = Número de pólenes contados 

n = Número de linhas horizontais contadas 

c = Campo de visão do microscópio  

p = Peso de sedimento tratado em gramas 

 

Com os valores destas variáveis, o cálculo de concentração polínica por cada amostra 

desenvolve-se a partir da equação:  

Q =         Vlx                      

                                                    ncvp       

 

A partir dos dados resultantes dos cálculos percentuais passa-se à fase de elaboração 

dos gráficos que possibilitam a visualização do desenvolvimento dos taxa identificados ao 

longo da sequência diacrónica das amostras. Para o tratamento e construção gráfica dos dados 

foram utilizados os softwares TILIA v.1.7.16 (Grimm, 1991 2011), no qual foram colocados 

os taxa de forma ordenada. No caso da representação gráfica dos resultados de pólen começa-

se por introduzir os dados de pólen arbóreo, seguido dos taxa polínicos não arbóreos (arbustos 

e herbáceas) e finalizando com os taxa de caracter local, excluídos da soma base, as hidró-

higrófitas e os ptéridofitos. No caso dos palinomorfos não polínicos, estes foram agrupados 

em 4 grupos: os indefinidos (assim considerados por ainda se desconhecer ou faltar a 

confirmação das suas afinidades biológicas), aos quais se juntou os resultados de 

dinoflagelados (no caso dos estudos realizados nos contextos naturais); Algas, ao qual se 

juntou os resultados de diatomáceas (mais especificamente no caso dos estudos desenvolvidos 

nos contextos naturais); Fungos; e Zoorrestos. 

Para os diagramas resultantes dos estudos desenvolvidos nos contextos naturais (VDC 

e GOL), subdividiu-se as sequências estratigráficas em unidades mais pequenas, no sentido de 

facilitar a descrição, comparação, interpretação e posterior discussão. Para tal utilizou-se o 

método estatístico Constrained Incremental Sum of Squares Cluster Analysis (CONISS), 

incluído no software TILIA (Grimm, 1987), que gera um dendrograma, a partir do qual se 
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divide o diagrama em zonas e subzonas mediante os valores de similaridade entre amostras. 

No caso dos estudos desenvolvidos em contextos arqueológicos, não foi possível desenvolver 

esta análise por se tratar, no caso do Cueva del Sapo, de uma sequência bastante curta, e no 

caso da Cueva de los Postes, por ser uma sequência muito pobre de resultados. 

 

 

4.1.6. A interpretação de resultados em palinologia 

 

 

A fase final do estudo palinológico foca a interpretação dos resultados obtidos e 

expostos no diagrama polínico e de palinomorfos não polínicos, procurando entender e 

explicar as informações que estes reflectem.  

Atendendo ao foco da investigação exposta nestas páginas e à cronologia sobre a qual 

se trabalha, um dos elementos sobre o qual recai maior preocupação, no momento da 

interpretação, é o grau de afectação da paisagem por parte das actividades humanas. A 

antropização funciona como factor de transformação da paisagem, sendo que as comunidades 

de um determinado território e as suas actividades podem estar reflectidas nos dados contidos 

nos diagramas.  

Os indícios das actividades antrópicas têm por base a utilização dos chamados 

“indicadores polínicos de antropização” que resultam do desenvolvimento da palinologia 

como ciência a partir do trabalho de vários investigadores que marcam a história desta 

importante área de conhecimento (Iversen, 1949; Turner, 1964; Behre, 1981, 1986, 1988; 

Jalut, 1991; Galop, 1998; Barbier et al., 2001; Brun, 2011). Contudo, a caracterização de 

potenciais traços de antropização tendem a ser objecto de especial cuidado, pois apoiam-se 

em indicadores polínicos discretos ou pontuais em termos de representatividade (%), o que 

poderia levar a interpretar os dados como correspondendo a pressão antrópica pouco 

significativa ou actividades extensas e longínquas. Portanto, devem considerar-se vários 

sinais/indicadores de antropização, para que a interpretação seja mais próxima da real 

intervenção antrópica num determinado território num determinado momento (Galop, 1998; 

Barbier et al., 2001).  

Estes indicadores podem ser divididos em dois grupos, sendo o primeiro composto 

pelos microfósseis polínicos que, através de um conjunto de evidências, proporcionam dados 
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sobre modificações na paisagem provocadas pelas actividades humanas, tais como o 

decréscimo do valores de pólen arbóreo (AP), o aparecimento de plantas cultivadas, o 

aparecimento e desenvolvimento de comunidades vegetais nitrófilas, o desenvolvimento de 

pastagens antrópicas, entre outras. O segundo grupo, que pode ajudar a evidenciar a 

antropização do meio, é composto pelos microfósseis não polínicos, cujos dados surgem 

através da aparição de indicadores de pastorícia, processos erosivos, incêndios, entre outros 

(tabela 9).  

Voltando ao conjunto de palinomorfos polínicos como indicadores polínicos de 

antropização, o palinomorfos ao qual se concede maior atenção é a aparição do pólen de 

cereal. No que toca à identificação, a morfologia do pólen de cereal, já abordadas 

anteriormente, faz com que este seja fácil de reconhecer e distinguir das gramíneas silvestres. 

No entanto, há aspectos importantes a ter em conta na hora de interpretar a evidência de 

cultivo durante a pré-história. Estes aspectos prendem-se essencialmente com as 

características das próprias espécies de cereal e do pólen. Os cereais (Avena, Hordeum, 

Triticum, Secale) são autógamos, ou seja, autopolinizam-se, a sua produção e dispersão 

polínica pelo vento é baixa (Bower, 1992), outro aspecto importante é o tamanho do grão de 

pólen, que atendendo à dimensão considerável, o torna pesado e de difícil transporte pelo 

vento. Estes factores limitam a evidência de cultivos tanto nos espectros polínicos derivados 

de contextos naturais como de contextos arqueológicos, mesmo que a amostragem seja 

efectuada na proximidade da zona de cultivo (Bower, 1992, 1998).  

Estes factores, que influenciam a capacidade de dispersão do pólen de cereal, levam à 

questão chave sobre que percentagem deste palinomorfo é suficiente para poder afirmar a 

existência de práticas agrícolas próximas das áreas de estudo. Na tentativa de solucionar esta 

questão, vários foram os estudos sobre chuva polínica actual relacionada com cereais 

realizadas ao longo de vários anos, por diversos investigadores (Heim, 1970; Vuorela, 1973; 

Diot, 1992; Vicente t al., 2000). Entre eles está o interessante trabalho realizado por Diot 

(1992), que demonstra, por um lado, a grande capacidade de conservação do pólen dentro das 

próprias estruturas da planta, o que pode justificar a abundância nas zonas de processamento e 

armazenamento (potencialmente em contextos arqueológicos), e por outro lado, confirmou o 

seu raio curto de dispersão, em que 10% corresponde ao interior da área de cultivo, 3% 

corresponde à orla das zonas de cultivo, 2,5-3,5% correspondem a uma distancia de 10 m e 

1,4% corresponde a 50 m de distancia da área de cultivo.  
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Dentro dos indicadores de antropização, as actividades de pastorícia são facilmente 

detectáveis, através da presença de um conjunto polínico especifico, composto por 

Chenopodiaceae, Urtica dioica tipo, Rumex acetosa tipo, Rumex acetosella tipo, Plantago, 

(Galop, 1998, 2000; López-Sáez et al., 2003b) e/ou através da presença de microfósseis não 

polínicos de ecologia coprófila (tabela 9). 
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Tabela 9. Características dos palinomorfos não polínicos (NPP) identificados nos presentes estudos palinológicos. 

Biologia Denominação Ecologia Referências bibliográficas 

Alga 

 

Gloeotrichia (tipo 146) 

Água doce, águas mais ou 

menos estagnadas, fixador de 

nitrogénio 

Van der Wiel (1982); van 

Geel et al. (1983); van Geel 

(1986) 

Spirogyra (tipo 315) Águas estagnadas e pouco 

profundas, margens dos lagos, 

importante actividade biológica 

van Geel (1978); van Geel 

et al. (1989) 
Zygnema (tipo 213) 

Debarya (tipo 214) 

Botryoccocus (tipo 901) 

 
Águas abertas Kuhry (1997) 

Tipo 182 Águas abertas e estagnadas 
van Geel et al.(1983); 

Carrión et al.(2002) 

Rivularia (tipo 170) 
Indicador de condições 

mesotróficas 

van Geel et al. (1983) van 

Geel et al. (1989) 

Tipo 128a Indicador de águas mesotróficas 

van Geel et al. (1981, 1989); 

Hoeve et al. (1998); Miola et 

al. (2006) 

Diatomáceas 
Água doce ou salgada; parede 

siliciosa  
 

Dinoflagelados água salgada, fitoplâncton   

Fungo 

 

hiphae 
Filamento de fungo, parasita de 

raízes 
van Geel (1978) 

Polyadosporites (tipo 92) 

Polyporisporites (tipo 55) 

Decomposição de matéria 

orgânica, família Sordariaceae 

(estrume, coprófilo) 

Jarzen & Elsik (1986), Van 

Geel et al. (1981); López 

Sáez et al. (2000) 

Pluricellaesporites 
Decomposição de matéria 

orgânica 
Jarzen & Elsik (1986) 

Dicellaesporites (tipo 83) 
Decomposição de matéria 

orgânica 
Jarzen & Elsik (1986), 

Exesisporites (tipo 351) 
Decomposição de matéria 

orgânica 
Jarzen & Elsik (1986), 

Glomus sp. (tipo 207) 

Relacionado com as raízes da 

vegetação, micorriza, passível de 

se encontrar nas margens dos 

lagos 

van Geel et al. (1989), 

Carrión et al (1999) 
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Thecaphora sp. (tipo 364) 
Actividade fúngica, relacionado 

com práticas agrícolas 
van Geel et al. (1981) 

16 c type ? van Geel (1978) 

Gelasinospora (tipo 1) 
Actividade de decomposição 

(estrume, coprófilo) 
van Geel et al. (1983, 2011) 

Chaetomium sp. (tipo 7A) 

Actividade fúngica de 

decomposição de celulose em 

restos vegetais e estrume. 

van Geel (1978); van Geel 

et al. (1989); Kurhy (1985); 

Jarzen & Elsik (1986); 

Carrión et al. (1999) 

Tiletia (tipo 27) 
Actividade fúngica, Fases 

antropogénicas (agricultura) 

van Geel (1978); Kurhy 

(1985); Carrión & Van Geel 

(1999) 

Ustilago (tipo 1055) 
Parasita de plantas da família 

Poaceae 

Vánky (1994); van Geel et 

al.(2011) 

Alternaria (tipo 1034) 
Decomposição de matéria 

orgânica 

Jarzen & Elsik (1986); van 

Geel et al.(2011) 

Podospora (tipo 368) 
Actividade de decomposição 

(estrume, coprófilo) 

van Geel et al. (1981);  van 

Geel et al. (2006);  van Geel 

et al.(2007) 

Sordariaceae (tipo 1012) 
Actividade de decomposição 

(estrume, coprófilo) 

van Geel et al.(2007); van 

Geel et al.(2011) 

Indefinido 

Tipo 981 
Ambiente de água doce pouco 

profundo 
Carrión & van Geel, (1999) 

Pseudoschizaea 

Solos erosionados ou alterados; 

em contexto arqueológico está 

relacionado com impacto 

antrópico 

Scott (1992); Pantaleón-

Cano et al., 1996; López 

Sáez & López García, 

(2003a) 

Tipo 303 

Ainda indefinido, mas 

relacionado com águas abertas 

pouco profundas 

van Geel et al., (1981); Miola 

et al. (2006) 

Protista ? Perty, (1852) 

Restos 

animais 

Pêlos (tipo 52) Pêlos de animais ou insectos van Hoeve et al. (1998) 

Pata Patas de insectos e aracnídeos van Hoeve et al. (1998) 

Scolecodonte (tipo 88A) 
Estrutura do aparelho dental de 

poliquetos 
van Geel (1978) 

Restos 

vegetais 

Estoma / Stomata 

(tipo 510) 

Faz parte do sistema poroso das 

plantas, que permite as trocas 

gasosas 

van Geel et al. (1986) 
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4.1.7. Datações absolutas e modelos de idade 

 

As datações absolutas apresentadas neste trabalho resultam da aplicação do método de 

datação por radiocarbono (
14

C – e AMS 
14

C). No caso dos contextos naturais presentes, as 

datações absolutas dos cores sedimentares foram realizadas por Geert-Jan Vis, aquando do 

desenvolvimento dos seus trabalhos de doutoramento e aquando do desenvolvimento do 

presente trabalho, foram realizadas mais duas datações absolutas (AMS 
14

C) que 

possibilitaram uma melhor sustentação dos modelos de idade apresentados (Tabela 1 e 3, do 

subcapítulo 2.2.1.) No que respeita aos contextos arqueológicos, apenas existem datações 

absolutas da Cueva de los Postes, que foram realizadas pelo responsável dos trabalhos de 

investigação, Hipolito Collado (Tabela 7). A informação inerente a estas datações encontra-se 

no subcapítulo de apresentação dos respectivos sítios de estudo, tendo sido calibradas, a partir 

da datação standard BP e respectivo desvio, através do programa de calibração OxCal 4.2.4 

(Bronk Ramsey, 2009; Bronk Ramsey e Lee, 2013) com curva atmosférica IntCal13 (Reimer 

et al., 2013).  

Para os casos de estudo das sequências naturais apresentados neste trabalho, core 

sedimentar VDC – 0401.302 e core sedimentar GOL – 0401.304, era pertinente conhecer a 

idade estimada das amostras alvo de estudo palinológico, localizadas ao longo da sequência. 

Para tal, foram utilizadas as datações de maior probabilidade do intervalo de calibração 

(datações em cal BP) resultado da aplicação programa OxCal 4.2. Após a calibração das 

datações absolutas, estas foram introduzidas no programa TILIA 1.7.16 (Grimm, 2011), no 

separador “Metadata – Age Models” que, aplicando uma interpolação linear (idade calculada 

entre datações radiocarbónicas contiguas) entre as datações, gera um gráfico que assinala 

cronologicamente cada cm do registo com uma idade estimada.  
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4.2. METODOLOGIA APLICADA PARA A ANÁLISE DE 

MICROCARVÕES E CARVÕES SEDIMENTARES 

 

A ocorrência de eventos de fogo pode aparecer nos registos paleoambientais e 

arqueológicos, cujos produtos incluem restos de plantas carbonizadas (e.g. sementes) e 

partículas de carvão microscópico e macroscópico. Para cumprir o objectivo deste trabalho foi 

desenvolvido o estudo de partículas de carvão microscópicas. 

As partículas de carvão são o produto da combustão incompleta de material vegetal 

(Patterson et al., 1987), que sob condições específicas e de anaerobiose pode conservar-se 

durante milhares de anos. No caso das partículas de carvão microscópicas, estas encontram 

nos lagos, pântanos e turfas ambientes de excelente preservação.  

As partículas de carvão microscópicas têm sido utilizadas na reconstituição de eventos 

de fogo, naturais ou antrópicos, em todo o mundo. Iversen (1941) utilizou os dados de 

partículas de carvão das amostras de palinologia para a reconstrução da história da 

desflorestação na Dinamarca, relacionada com início da actividade agrícola na região. Desde 

então, a análise de carvão microscópico aparece com um papel fundamental, tendo 

contribuído para um melhor entendimento das mudanças de vegetação das florestas da 

América do Norte (e.g. Clark & Royall, 1995; 1996), da sucessão florestal no Mediterrâneo 

Ocidental (e.g. Carrión & van Geel, 1999; Franco-Múgica et al.. 1998; 2001), da história do uso 

do fogo pelas comunidades aborígenes da Austrália e pelas comunidades de caçadores-

recolectores da América (e.g. Clark, 1983; Clark & Royall, 1995), assim como também têm sido 

utilizado na compreensão das mudanças do ciclo de carbono relacionado com o aumento da 

biomassa combustível e os efeitos da concentração de CO2 atmosférico (e.g. Carcaillet et al., 

2002) 

Embora os melhores contextos para desenvolver este tipo de análise sejam os 

contextos de lago, turfas e pântanos, cuja dinâmica de deposição de carvão tem sido 

amplamente aprofundada pela literatura científica (Clark & Royall, 1995; Earle et al., 1996; 

Laird & Campbell, 2000; Thevenon & Anselmetti, 2007; Tinner et al., 2006; 2010), e tendo 

em conta que o foco principal deste trabalho não é especificamente o registo histórico de 

incêndios ao longo do Holocénico, compreendeu-se que a aplicação deste proxy a contextos 

de característica aluvial, para interpretação de dados de microcarvões e carvões sedimentares 
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serviria como apoio essencial na interpretação das alterações da paisagem e do impacto 

humano baseada dos dados de pólen e palinomorfos não polínicos. 

Partindo deste pressuposto e atendendo ao material disponível, decidiu-se desenvolver 

o estudo dos regimes de incêndio a partir das duas tipologias de carvão presentes nas amostras 

sedimentares dos contextos naturais alvo de analise palinológica apresentada neste trabalho, 

nomeadamente ao core VDC – 0401.302 (Vale de Cavalos) e ao core GOL – 0401.304 

(Golegã).  

Os estudos sobre os regimes de fogo distinguem duas tipologias de carvões, os 

microcarvões e os carvões sedimentares. Esta diferença tem por base a dimensão das 

partículas carbonizadas, embora não exista uma classificação standard. Alguns autores fazem 

a distinção entre partículas superiores ou inferiores a 100 µm (Carcaillet et al. 2001, 2007; 

Mooney & Tinner, 2010), outros defendem a dimensão de 180 µm (Turner et al., 2008), 

enquanto outros consideram carvões sedimentares partículas superiores a 200 µm (Conedera 

et al., 2009; Ejarque et al., 2009) ou partículas superiores a 125 µm (Gardner & Whitlock, 

2001).  

Esta diferença tipológica entre microcarvões e carvões sedimentares constitui 

basicamente uma ferramenta para distinguir sinais de incêndio local e regional. Carcaillet 

(Carcaillet et al., 2001) refere que os carvões sedimentares conferem dados de fogo local, 

ligados à área de influência do depósito sedimentar, enquanto os microcarvões conferem 

dados de carácter regional pelo facto de apresentarem dimensões reduzidas e possibilitarem o 

transporte fácil das partículas carbonizadas, ou seja, espacialmente, estes estudos podem 

reflectir dados sobre incêndios/fogo à escala local e regional.  

 

 

4.2.1. Metodologia de sub-amostragem, tratamento, observação e contagem 

 

Para a análise de microcarvões e carvões sedimentares, que resulta da aplicação de 

duas metodologia diferentes, tentou-se utilizar as mesmas amostras sedimentares sobre as 

quais se desenvolveu o estudo palinológico do core VDC – 0401.302 (Vale de Cavalos) e do 

core GOL – 0401.304 (Golegã). No entanto, no caso do core VDC – 0401.302, a inexistência 

de sedimento de algumas profundidades utilizadas no estudo palinológico e leitura de 

microcarvões, levou à substituição dessas amostras, por amostras de profundidade próxima às 
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utilizadas no estudo palinológico, pertencendo todo o conjunto ao mesmo intervalo 

cronológico. Então, do core VDC – 0401.302 foram analisadas 37 amostras para identificação 

e contabilização de microcarvões e 38 amostras para identificação e contabilização de carvões 

sedimentares. Para o core GOL – 0401.304 foram analisadas 8 amostras para dados de 

microcarvões, que correspondem em profundidade às 8 amostras para identificação e 

contabilização de carvões sedimentares.  

A análise microcarvões resulta da quantificação destas partículas nas montagens de 

microscopia de palinologia (Iversen, 1941 apud Carcaillet et al., 2001). Após a conclusão da 

identificação e contagem de palinomorfos (polínicos e não polínicos), as lâminas de 

palinologia foram novamente observadas para identificação e contagem de microcarvões, 

tendo-se utilizado o microscópio óptico Olympus Modelo CX41, com ampliação de 600x. Tal 

como no método de observação e contagem de palinomorfos, as amostras são novamente 

observadas em linhas horizontais, registando-se todas as partículas carbonizadas identificadas 

nas fichas de trabalho de palinologia, no campo criado para esse efeito. 

Para a análise de carvões sedimentares existem diversas metodologias (Patterson et al., 

1987; Rhodes,1998; Vannière, 2001). Para os casos de estudo, presentes neste trabalho, 

aplicou-se o método de crivagem de Carcaillet (Carcaillet et al., 2001; Carcaillet et al, 2007), 

tendo-se utilizado 1 cm
3
 de cada amostra.  

As amostras foram sujeitas a um de tratamento físico-químico simples, que passa 

primeiramente pela adição de Hidróxido de Potássio (KOH) (10%) para dissolver o sedimento 

dentro de copos de precipitação, deixando-se repousar durante 24h (figura 41). O próximo 

passo foi a adição de Peróxido de Hidrogénio (30%) às amostras, até que estas deixassem de 

reagir. Após cessar a reacção, as amostras foram tapadas e deixadas a repousar por 24h. Para 

finalizar, as amostras foram filtradas em malhas de 150 µm, com ajuda de água destilada, e 

observadas na lupa binocular BMS (40x) para contabilização dos carvões sedimentares 

(figura 42).  

Em ambas leituras (de micro e carvões sedimentares) são contabilizadas as partículas 

carbonizadas que se apresentem negras, opacas e com bordos geométricos não arredondados.  
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Figura 41. Fase de tratamento com KOH para análise de carvões 

sedimentares. 

Figura 42. Observação e contagem de carvões 

sedimentares através da utilização da lupa 

binocular 
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4.2.2. Quantificação e interpretação de microcarvões e carvões 

sedimentares 

 

Para a quantificação de microcarvões foi utilizada a mesma metodologia da 

quantificação de pólen e palinomorfos não polínicos, ou seja foram registadas todas as 

partículas carbonizadas identificadas aquando da leitura horizontal das lâminas, mediante a 

utilização do microscópio óptico Olympus Modelo CX41. 

No caso dos carvões sedimentares, a quantificação foi feita mediante a observação das 

malhas de 150 µm na lupa binocular, tendo sido registados todas partículas carbonizadas 

identificadas na respectiva malha. 

Para a análise dos resultados da contabilização de microcarvões e carvões 

sedimentares de cada amostra foi utilizado o software CharAnalysis 0.9 (Higuera et al., 2009). 

O CharAnalysis é um software concebido para a interpretação dos resultados da contagem das 

partículas carbonizadas, sendo um software especificamente desenvolvido por Philip Higuera 

e outros
8
, para a análise de dados de carvões sedimentares e microcarvões.  

O CharAnalysis 0.9 trabalha numa lógica de decomposição, identificando os sinais 

(signal) de picos, que traduzem, por um lado, a ocorrência de incêndios, e, por outro lado, 

detectam e removem componentes de fundo (background) relacionada com a frequência mais 

baixa de carvão. Este inclui ferramentas que permitem distinguir sinais de incêndio e ruido 

(noise), utilizando uma definição local de limite (threshold), sendo eficaz na detecção de 

picos que possibilitam a reconstrução histórica de incêndios locais ou regionais a partir de 

registos sedimentares.  

A utilização deste software implica a introdução dos valores de microcarvões e 

carvões sedimentares, resultantes da contagem, no ficheiro de Excel criado por Philip 

Higuera, e sua equipe, para o efeito o templateChar.xls. Este ficheiro é composto por 4 folhas: 

a primeira com o nome “ReadMe” tem somente uma função explicativa com um guia de 

utilizador; a segunda folha “CharData” é composta por vários campos que relacionados com 

a informação de cada amostra, nomeadamente a profundidade, quantidade de sedimento em 

cm
3
, datação (cal yr BP, conseguida através dos modelos de idade concebidos no software 

TILIA e já anteriormente mensionados), que devem ser completamente preenchidos; a 

                                                 
8
 Disponível online em http://CharAnalysis.googlepages.com  

http://charanalysis.googlepages.com/


 

 

 

110 

terceira folha, denominada “CharParams” contem os parâmetros de análise que utilizador 

pode escolher
9
.  

Os resultados, obtidos através do software CharAnalysis, implica a normalização dos 

valores das partículas de carvão a partir da interpolação para intervalos iguais, suavizando as 

séries de partículas de carvão interpolado, e o cálculo da taxa de acumulação, que define o 

limite e gera os picos, que se expressam em CHAR (mm
2
 cm

−3
 yr

−1
). O influxo de carvão que 

permite conhecer a recorrência de episódios de incêndio é demonstrado através de um 

conjunto de gráficos. Os estudos de microcarvões e carvões sedimentares desenvolvidos no 

core VDC – 0401.302 (Vale de Cavalos) e core GOL – 0401.304 (Golegã) apresentam, no 

entanto, limitações que se prendem essencialmente com o intervalo entre amostras estudadas, 

que em alguns casos deveria ser menor, fazendo com que não se possa assegurar a 

identificação de todos os eventos de incêndio ocorridos no quadro cronológico em estudo e 

por isso não é possível a reconstrução precisa da frequência de incêndios. Contudo, a 

diferente abundância de partículas de carvões, entre amostras, fornece informação importante 

para a correlação de eventos de incêndio entre períodos cronológicos. 

                                                 
9
 Os parâmetros são divididos em quatro fases: pré-tratamento (PreTreatment), suavização (Smoothing), análise 

de picos (PeakAnalysis) e resultados da análise de picos (PeakAnalysis Results). O pré-tratamento envolve a 

divisão de zonas (zonDiv), que se refere aos limites temporais do registo e que implica a introdução das datas de 

início e fim do registo (em alguns casos exige também datas intermédias, especialmente nos registros com 

diferentes intervalos temporais), e a interpolação do ano (YrInterpolate) que implica a inclusão dos anos que o 

investigador quer interpolar para o cálculo do rácio de acumulação de carvão (a opção de 0 anos interpolados, 

faz com que a interpolação se realize com base numa média simples de anos baseada nos dados do conjunto de 

todas as amostras). A suavização (Smoothing) está relacionada com a componente de fundo e envolve a escolha 

do método de suavização para estimar a baixa frequência de carvão através de uma lista de opções e os anos a 

suavizar no registo para estimar a componente de fundo (Cbackground). A análise de picos (PeakAnalysis) 

baseia-se na escolha de opções sobre o cálculo da alta frequência de carvão (cPeak), o tipo de limite 

(ThreshType), os limites de valores para identificar os picos (threshMethod, que pode ser com base no modelo 

Gaussiano), variáveis sobre o limite de valores que se quer destacar (ThreshValues) e corte de probabilidade para 

o mínimo de carvão contado (minCount). A folha CharParams termina com alguns parâmetros sobre a 

memorização de resultados (PeakAnalysis Results) como a frequência de picos (PeakFrequecy) com escolha do 

ano para suavizar a frequência de fogo e o intervalo de retorno e varias opções para guardar os dados e os 

gráficos resultantes da análise (Higuera, 2009). A quarta folha do ficheiro TemplateChar diz respeito aos 

resultados (CharResults) que se preenche automaticamente depois de fazer correr o software CharAnalysis e 

traduz os dados dos gráficos. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1.RESULTADOS DO ESTUDO PALINOLÓGICO DO CORE 

SEDIMENTAR DE VDC 0401.302  

 

Os resultados obtidos com o core sedimentar VDC 0401.302 são apresentados nos 

diagramas das figuras 43,44 e 46, que demonstram as dinâmicas de pólen e palinomorfos não 

polínicos durante os últimos 9000 cal BP, demonstrando as mudanças ambientais do ponto de 

vista local e regional. Os diagramas apresentados nas figuras 43 e 44 expressam os valores 

percentuais de árvores (AP – Arboreal Pollen), arbustos e herbáceas (NAP – Non Arboreal 

Pollen), hidró-higrófilas e ptéridofitos, enquanto o diagrama da figura 46 reflecte os valores 

percentuais de microfósseis não polínicos (NPP – Non Pollen Palinomorphs), que inclui algas, 

fungos, zoorrestos e microfósseis não polínicos de origem ecológica indefinida, por isso 

designados “indefinidos”. Neste grupo incluímos também os dinoflagelados registados 

durante a análise das amostras. A curva principal dos taxa, que reflecte a sua 

representatividade percentual, aparece com coloração preta, no entanto para que fosse 

visualmente perceptível a sua evolução, foi aplicado um factor de exageração (5%) que é 

apresentado de forma colorida. 

Para o cálculo da soma-base (SB) de pólen (AP/NAP), e tal como já foi referido 

anteriormente, foram excluídos os taxa higró-hidrófilos e os ptéridofitos, bem como Alnus e 

Asteraceae tipo tubuliflora e Asteraceae tipo liguliflora. No caso dos palinomorfos não 

polínicos (NPP) foram excluídos da soma-base os denominados “indefinidos”, cuja ecologia 

ainda não está completamente definida pela comunidade cientifica, como Pseudosschizaea, 

tipo 303 e “protista”. Os dinoflagelados também foram excluídos da soma-base.  

Este subcapítulo está dividido em 3 partes, apresentando-se primeiramente os 

resultados de pólen, seguidos dos resultados de palinomorfos não polínicos e finalmente os 

resultados da análise de microcarvões e carvões sedimentares.  

No diagrama polínico, a sequência foi dividida em 7 zonas, numeradas desde a base 

para o topo da sequência, tendo por base a análise de cluster do registo polínico, desenvolvida 

pelo programa CONISS (Grimm, 1987) incluído no software TILIA. No caso do diagrama de 
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palinomorfos não polínicos, a análise de cluster resultou igualmente na divisão em 7 zonas de 

palinomorfos não polínicos locais, numeradas de igual forma da base para o topo da 

sequência, tendo por base a análise de clusters do programa CONISS analysis incluído no 

software TILIA (Grimm, 1987). A diferença da localização da divisão das zonas, tal como se 

pode observar nos diagramas (fig. 43,44 e 46), com os limites de divisão a profundidades 

diferentes, resultam em ambos os casos da analise de clusters desenvolvidas separadamente, 

isto acontece porque dada a natureza e ecologia diferentes entre pólen e palinomorfos não 

polínicos, entendeu-se que estas poderiam influenciar a representatividade das espécies 

aquando dos cálculos e construção de um só diagrama, por esta razão optou-se por cálculos da 

soma-base e construção dos diagramas desenvolvido separadamente, ostentando poder fazer 

uma leitura mais fidedigna da realidade paleoambiental da sequência em estudo e ressaltando 

a importância da análise de ambos os indicadores, pólen e palinomorfos não polínicos, na 

reconstrução paleoambiental. 

 

 

5.1.1. Resultados – Pólen  

 

Os resultados de pólen do core sedimentar VDC – 0401.302 (Vale dos Cavalos – 

Ribeira de Ulme) são apresentados em dois diagramas (Figura 43 e 44), apenas por razões de 

qualidade de visualização: o primeiro reflecte os dados referentes aos taxa arbóreos e 

arbustivos e no segundo pode observar-se os dados da vegetação herbácea, plantas higró-

hidrófitas e ptéridofitos.  

Os diagramas expressam as percentagens de representação de cada um dos taxa 

identificados, a relação percentual de pólen arbóreo e pólen não arbóreo (AP/NAP) e 7 Zonas 

Polínicas (PZ) resultante da análise de clusters desenvolvida através da aplicação do software 

CONISS analysis (Grimm, 1987).  

Os dados referentes à concentração polínica e número de taxa identificados estão 

explanados na tabela 10, e tal como já foi anteriormente mencionado, os cálculos de 

concentração resultam da aplicação do método volumétrico proposto por Loublier (1978). 

Segue-se a análise de cada uma das divisões: 
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PZ A1 (1916-1727 cm; 9085-8331 cal BP):  

Corresponde à base da sequência, entre os 1916 e 1727 cm de profundidade, e cujo 

modelo de idade, construído a partir das datações absolutas existentes, a situa entre 9085-

8331 cal BP. Esta zona demonstra o domínio do espectro arbóreo (AP) com valores 

percentuais que variam entre 60,1-34,2%, sobressaindo o Pinus spp. (42,1-25,0%) e os 

Quercus decíduos (11,6-6,0%), acompanhados por outras espécies caducifólias como Alnus 

(24,9-4,8%), que apresenta uma variação ao longo desta zona, Salix spp. (3,3-1,6%), Fraxinus 

(3,4-0,7%) e Corylus (0,6-0,3%). Pode observar-se também a presença de Quercus 

perenifólio, ainda que apresente valores baixos e descontinuidade (2,2-0,3%), bem como 

outros taxa com presença descontínua, como cf. Juniperus, Betula, Populus (<0,8%).  

O espectro arbustivo é menos representativo ao longo desta fase, apresentando 

percentagens que variam entre 6,9-28,4%, sendo a Erica spp. o taxa mais representativo deste 

conjunto (4,5-25,3%). Outros taxa arbustivos com presença descontínua e baixa 

representatividade (< 2,4%) ao longo desta zona são: Vitis, Cistaceae e Halianthemum. O 

conjunto das herbáceas apresenta percentagens que se encontram entre 27,4-44,0%, valores 

influenciados essencialmente pela representatividade significativa de gramíneas silvestres 

(Poaceae, 18,1-30,4%). No entanto, outros taxa herbáceos marcam presença de forma 

continua ao longo desta fase, ainda que com baixa representatividade, como as Asteraceae 

tipo tubuliflora (2,5-4,4%), Asteraceae tipo liguliflora (3,1-5,4%), Chenopodiaceae (3,1-

6,9%) e Ranunculaceae (2,4-4,2%). Ainda nesta fase denota-se a ocorrência de Artemisia, 

ainda que com valores residuais (0,3%), mas que se destaca pelo facto de não voltar a ser 

identificada em mais nenhum momento da sequência. 

As higró-hidrófilas ou plantas aquáticas e os ptéridofitos apresentam no, seu conjunto, 

valores que alcançam os 35,7,6%, sendo a espora monolete tipo Isoetes o que mais se destaca 

(0,6-20,9%) ao longo desta fase, seguido das constantes Cyperaceae e Typha-Sparganium 

(<8%). Outros taxa aquáticos foram identificados, mas apresentam menor representatividade 

(<2%) e descontinuidade nesta fase, como Myriophyllum, Lemna (tipo) e Nymphaeaceae. 

 

 

PZ A2 (1710-1549 cm; 8263-7620 cal BP):  

Esta zona está compreendida entre 1710 e 1549 cm de profundidade, correspondendo 

ao intervalo cronológico 8263-7620 cal BP. No diagrama (figura 43) é possível observar o 
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predomínio dos taxa arbóreos com valores compreendidos entre 29,3-61,5%, destacando-se 

Pinus spp. (13,1-41,9%) e Quercus decíduos, que aumentam a sua representatividade (6,1-

13,2%), assim como Salix spp. (4,2-8,1%). Quercus perenifólio aumenta a sua presença, ainda 

que continue com uma baixa representatividade, não ultrapassando 2,6%. Os restantes taxa 

arbóreos identificados durante esta fase (Fraxinus, Populus, Corylus, Betula) apresentam 

curvas descontínuas e valores <2%. Durante esta fase, identifica-se por primeira vez Olea, 

que apresenta valores residuais (0,5%). No conjunto arbustivo, Erica spp. é o taxa dominante 

apresentando valores percentuais que variam entre 8,9-18,2%. Os restantes taxa identificados 

ocorrem de forma descontinuada e com baixa representatividade, nomeadamente Vitis 

(<0,4%). 

Nos taxa herbáceos (figura 44), que alcança valores entre 31,3-52,5%, continua a 

destacar-se as Poaceae (18-41,4%). Ainda que com valores mais baixos mas com presença 

contínua, nesta fase é possível documentar Chenopodiaceae (4,4-6,4%) e Apiaceae (1,1-

6,1%). Foram ainda identificados outros taxa que apresentam curvas descontínuas e valores 

inferiores a 3% (Ranunculaceae, Brassicaceae, Fabaceae, Lythrum, Lamiaceae e Plantago 

spp.). 

No conjunto das higró-hidrófitas e ptéridofitos (6,1-32,6%), mais uma vez destaca-se 

Cyperaceae (2,1-6,6%) e Typha-Sparganium (0,2-4,7%) e a espora monoleta tipo Isoetes (2,8-

18,5%). 

 

 

PZ B1a1 (1439-1260 cm; 7182 - 6467 cal BP) 

A zona polínica PZB1a inclui as amostras compreendidas entre 1439 e 1260 cm de 

profundidade, que corresponde cronologicamente ao intervalo temporal de 7182 – 6467 cal 

BP. Esta é caracterizada por uma alteração evidente do domínio do espectro arbóreo, que 

baixa gradualmente ao longo desta fase (17,9-25,7%). Esta tendência deve-se ao decréscimo 

da representatividade de Pinus spp. (7,8-15,8%) e Quercus decíduos (3,3-9,4%). Também 

outros taxa arbóreos baixam a sua representatividade e alguns apresentam agora curvas 

descontínuas, como é o caso de Salix spp. (0,9-2,5%), Corylus (0,6-0,9%), Alnus (3-6,4%). 

Por outro lado, no espectro arbustivo observa-se uma tendência de crescente 

representatividade, com valores percentuais que aumentam progressivamente (27,6-40,4%), 

destacando-se a Erica spp (27,3-37%) e, em menor proporção mas igualmente crescente, 
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Cistaceae (0,3-3,2%). Também o conjunto das herbáceas apresenta a mesma tendência, 

aumentando a sua representatividade, com valores entre 41,8% e 46,9%. Os taxa responsáveis 

pela crescente representatividade são as Poaceae (30,6-35,5%), Asteraceae tipo tubuliflora 

(11,6-13%) e Asteraceae tipo liguliflora (6,4-8,2%). Nesta zona é ainda possível destacar 

outros taxa que, ainda que apresentem percentagens baixas, contribuem para a tendência 

crescente e variabilidade taxonómica deste conjunto, como Plantago spp., Brassicaceae, 

Lamiaceae, Caryophylaceae e Liliaceae, estas últimas que aparece por primeira vez na 

sequência. No que toca a Chenopodiaceae, revela um pequeno decréscimo (1,9-3,4%) durante 

esta fase, assim como Apiaceae e Ranunculaceae que apresentam valores <3%. É importante 

destacar também a presença do cereal (Cerealia-tipo), que é documentado pela primeira vez 

(1,4-3,1%).  

As plantas hidró-higrófitas e ptéridofitos alcançam uma percentagem máxima de 

29,1%, que é influenciada essencialmente pelos valores ascendentes de Cyperaceae (10,4-

16,5%). Typha-Sparganium (1,1-5,5%) e o esporo monolete tipo Isoetes (0,7-7,9%) 

demonstram, no decorrer desta fase, uma tendência decrescente. Outros taxa foram 

identificados, mas apresentam curvas descontínuas e valores inferiores a 2%, como 

Myriophyllum, enquanto outros foram identificados por primeira vez, como é o caso dos 

esporos triletes Anthoceros e Polypodium, ainda que com presenças pontuais. 

 

 

PZ B1a2 (1227-1067 cm; 6336-5698 cal BP) 

A PZ B1a2 corresponde ao tramo de sedimento com profundidade compreendida entre 

1227 cm e 1067 cm, que se situa cronologicamente, segundo o modelo de idade desenvolvido 

a partir das datações absolutas, entre 6336 cal BP e 5698 cal BP. Nesta zona assiste-se à 

recuperação do espectro arbóreo (31,4-34,7%), que se deve essencialmente ao aumento da 

representatividade de Pinus sp. (18-26,2%), porém também se pode destacar a ligeira subida 

de valores de Salix spp. (1,5-2,5%) e os valores perseverantes de Quercus perenifólios desde a 

fase anterior (1,5-3,5%). No entanto, outros taxa sofrem uma quebra, como Quercus decíduos 

(1,5-9,2%), Alnus (3,1-5,5%), Corylus (0,5-0,8%).  
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Tabela 10. Concentração polínica do core sedimentar VDC - 0401.302 

Secção de 

amostragem 

Profundidade 

(cm) 

Concentração 

Absoluta de Pólen 

(grãos/cm
3
) 

Soma-base 

(AP/NAP) 

nº de taxa 

(AP/NAP) 

S2 #2 190 12253 334 26 

S2 #2 220 21575 533 21 

S2 #2 260 115312 604 27 

S2 #3 340 65938 689 23 

S2 #3 380 239437 1931 28 

S2 #3 420 69599 1467 33 

S2 #4 475 69064 682 17 

S2 #4 515 18253 357 14 

S2 #5 628 16367 379 21 

S2 #6 756 6500 355 19 

S2 #6 787 29765 458 22 

S2 #6 796 29106 488 20 

S2 #6 817 13873 369 14 

S2#7 891 17999 319 15 

S2 #7 921 16916 340 14 

S2 #7 926 28951 352 18 

S2 #7 931 18802 316 19 

S2 #7 941 10089 360 18 

S2 #8 1067 17017 364 19 

S2 #8 1097 8761 323 19 

S2 #8 1127 32973 411 19 

S2 #8 1162 57586 498 27 

S2 #9 1227 23165 341 19 

S2 #9 1260 55139 623 29 

S2 #10 1389 23777 499 20 

S2 #10 1439 56625 535 25 

S2 #11 1549 94732 317 21 

S2 #11 1589 131670 481 17 

S2 #13 1674 45785 424 25 

S2 #14 1710 27670 459 26 

S2 #14 1727 11190 375 23 

S2 #15 1845 19316 475 28 

S2 #16 1894 43711 407 24 

S2 #16 1904 1896 325 16 

S2 #16 1916 5180 382 24 
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No decorrer desta zona, os arbustos começam com uma tendência decrescente (23,2-

41,1%), recuperando na fase final desta zona. Os taxa presentes, como Erica spp. (19,1-

37,1%), que baixa consideravelmente a sua representatividade, e Cistaceae, que começa com 

percentagens bastante baixas (0,5-5,2%), recuperam novamente na fase final desta zona 

polínica. De igual forma, também as herbáceas sofrem uma ligeira quebra, com percentagens 

compreendidas entre 28,8% e 45,3%. Assiste-se a uma diminuição gradual das Poaceae (23-

24,9%), bem como de Asteraceae tipo tubuliflora (5,5-9,2%), já as Asteraceae tipo liguliflorae 

mostram uma tendência crescente (8,7-14,3%). Outros taxa demonstram alguns momentos de 

recuperação da representatividade, como as Chenopodiaceae (1,5-7%), Brassicaceae (1-6.6%) 

e Caryophyllaceae (1-4,7%). O cereal (tipo Cerealia) continua presente (<3%), mas com 

curva descontinua. De destacar a presença de Centaurea e Papaveraceae, pela primeira vez no 

registo palinológico desta sequência. 

O conjunto das higró-hidrófitas, mantem percentagens semelhantes à zona polínica 

anterior (20,2-28,7%). As Cyperaceae continuam a diminuir a sua representatividade, 

acabando por recuperar na fase final desta zona (8,2-12,6%), enquanto os esporos monoletes 

tipo Isoetes oscilam entre 1,2% e 13,2%. Destaca-se o aumento de esporos triletes e a 

identificação do esporo trilete tipo Botrychium pela primeira vez.  

 

 

PZ B1b (941-756 cm; 5195 - 4107 cal BP) 

Esta zona reflecte os dados das amostras compreendidas entre 941 e 756 cm de 

profundidade, que corresponde cronologicamente ao intervalo 5195 cal BP – 4107 cal BP. De 

uma forma geral, nesta zona assiste-se novamente ao declínio do espectro arbóreo (5,5-

20,9%), que afecta quase todos os taxa que compõem este conjunto (Pinus sp. (1,4-11,4%), 

Quercus decíduos (0,5-7,4%)). No caso de Quercus perenifólios é possível evidenciar um 

momento de maior expressividade (7,9%), que deverá ter ocorrido à ca 5135 cal BP, 

reflectindo uma tendência contrária aos restantes taxa. No entanto, também é possível 

visualizar um breve momento de recuperação mais tardio para os taxa Pinus sp., Quercus 

decíduos, Salix spp. (<3%), Corylus (1,6%), destacando-se Alnus (21,4%) e o reaparecimento 

de Fraxinus (<2%), isto ocorre por volta de 4295 cal BP. 

Os arbustos são o grupo predominante nesta zona, apresentando valores entre 29,1% e 

75%, destacando-se Erica spp. (24,6-67,6%) que reflecte dois momentos de pico de 
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representatividade, o primeiro ocorre a cerca de 5105 cal BP e o segundo, ligeiramente mais 

recente, ocorre a 4295 cal BP. As Cistaceae também reflectem valores crescentes de 

representatividade (4-10,5%), em comparação com as zonas anteriores. Também o grupo das 

herbáceas revela oscilações na representatividade dos taxa identificados, demonstrando um 

ligeiro retrocesso (14,8-49,9%). As Poaceae começam por dominar o espectro das herbáceas 

(35,5%), mas baixam rapidamente a sua representatividade (10%), o mesmo acontece com 

Asteraceae tipo tubuliflora (5,3-14,6%). Já as Asteraceae tipo liguliflora demonstram uma 

tendência inversa, atingindo, no momento de quebra das últimas, valores de 19,5%. No 

entanto, enquanto as Poaceae recuperam a sua representatividade, as Asteraceae tipo 

tubuliflora mantêm-se com valores baixos, assim como as Asteraceae tipo liguliflora voltam a 

diminuir. As Chenopodiaceae e Brassicaceae diminuem as suas percentagens (<7%) e 

apresentam curvas descontinuas, assim como outros taxa (Fabaceae, Euphorbiaceae, 

Lamiaceae, Plumbaginaceae e Caryophyllaceae). Pelo contrário, Plantago sp., apesar dos 

valores baixos (<5%), demonstra uma tendência crescente ao longo desta zona. Destaca-se 

igualmente a presença de pólen de cereal (tipo Cerealia), embora este apareça de forma 

descontinuada (<2%). 

As plantas higró-hidrófilas demonstram instabilidade durante esta fase, com valores 

que oscilam entre 5,8% e 26,9%. Cyperaceae (2-10,7%) e Typha-Sparganium (0,8-5,8%) 

mantêm percentagens baixas de representatividade, exceptuando um momento em que sofrem 

uma ligeiro incremento que, segundo o modelo de idade, corresponde cronologicamente a 

cerca de 4476 cal BP. O comportamento do esporo monolete tipo Isoetes é semelhante, mas o 

seu pico de representatividade é mais intenso e precede os taxa anteriormente citados, 

correspondendo cronologicamente a circa 4923 cal BP, atinge 19,5%, decaindo 

posteriormente para valores menores que 1%. Outros esporos triletes revelam um 

comportamento diferente, mantendo valores baixos durante quase toda esta zona, aumentado a 

sua representatividade na fase final.  
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PZ B2a (628-420 cm; 3333-2075 cal BP) 

A zona PZ B2a abrange cronologicamente o período compreendido entre 3333 cal BP 

e 2075 cal BP, situando-se entre 628 e 420 cm de profundidade. Nesta zona continua bem 

visível a baixa representatividade de pólen arbóreo (AP: 6,1-9,5%), que afecta todos os taxa 

deste conjunto, destacando-se somente e novamente a aparição de Artubus, mas de forma 

momentânea no topo da zona e com percentagens residuais (<0,5%). De igual forma, os taxa 

arbustivos também demonstram declínio na sua representatividade (14,9-35,7%), assiste-se a 

uma quebra considerável dos valores de Erica spp. (14,9-33,5%) e Cistaceae, que apresenta 

agora uma curva descontinua (2,2-10,3%). Estão presentes Calluna e Rhamnaceae, mas com 

percentagens inferiores a 2%. 

O conjunto das herbáceas domina esta zona da sequência auferindo percentagens 

elevadas (54,7-78,9%). As Poaceae continuam a dominar os taxa herbáceos apresentando as 

percentagens mais altas deste conjunto (27,5-68,6%). As Asteraceae tipo tubuliflora (8,9-

20,9%) e Asteraceae tipo liguliflora (12,1-23,6%) também contribuem significativamente para 

esta fase dominada pelas herbáceas e também o Plantago sp. apresenta percentagens 

superiores em comparação com a zonas anteriores (3,5-14,5%). As Chenopodiaceae 

aumentam a sua representatividade na fase final desta zona (0,5-5,3%). Assiste-se ainda à 

presença de outros taxa herbáceos no decorrer desta zona (Apiaceae, Brassicaceae, Faboideae, 

Lamiaceae, Plumbaginaceae, Caryophyllaceae, Asphodelus, Centaurea, Campanulaceae, 

Borago), ainda que a sua representatividade seja baixa, quando comparado com os 

supracitados (<3,5%). Também é importante salientar a crescente representatividade do pólen 

de cereal ao longo desta zona (2,1-8,6%). 

A vegetação higró-hidrófilas, na sua maioria, começam por apresentar os valores 

baixos da zona anterior, mas demonstram uma tendência crescente ao longo da zona actual 

(11,5-35,3%). Assim acontece com Cyperaceae, (2,9-16,3%) e com o esporo ptéridofito 

monolete tipo Isoetes (1,4-11,9%), sendo estes os taxa mais representativos deste grupo para 

esta fase. A Typha-Sparganium demonstra alguma instabilidade, apresentando uma curva 

continua, mas oscilante (0,2-5%), enquanto outros taxa aparecem de forma pontual 

(Myriophyllum, Botrychium, Anthocerus) e com percentagens baixas (<2%). Outros esporos 

triletes demonstram agora um decréscimo (1,4-5,2%), ao contrário do que acontece na zona 

anterior. 
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PZ B2b (400-190 cm; 1984-934 cal BP) 

Nesta zona, correspondente ao topo da sequência estudada, com profundidades 

compreendidas entre 400 cm e 190 cm, que correspondem ao período cronológico 1984 cal 

BP e 934 cal BP respectivamente. Assiste-se numa primeira fase à recuperação dos bosques 

ribeirinhos, nomeadamente Alnus (0,9-42,7%) e Salix spp. (3-9,5%), bem como de outros taxa 

mesófilos, Quercus decíduos (1,3-5,5%) e Corylus (0,2-2,6%). No entanto, Pinus spp. 

continua com baixa representatividade (0,4-5,5%). De uma forma geral o pólen arbóreo (AP) 

corresponde a percentagens que variam entre 10,6% e 18,3%, sendo superior à zona anterior. 

O grupo dos arbustos demonstra também uma crescente representatividade, evidente nos 

valores percentuais registados para esta zona (32,3-45,1%). O taxa responsável pelo aumento 

desta representatividade é Erica spp. (22,5-41,5%). Cistaceae apresenta, no entanto, uma 

curva continua mas instável (0,7-9%) e pontualmente aparecem outros taxa como 

Helianthemum e Myrtus, ainda que com baixas representatividade (<2%). 

As herbáceas diminuem a sua representatividade (41,8-57,2%) em comparação com a 

zona anterior. As Poaceae sofrem um decréscimo acentuado (18,4-29,4%), bem como as 

Asteraceae tipo tubuliflora (2,4-9,8%) e as Asteraceae tipo liguliflora (0,7-7,2%). No entanto, 

assiste-se ao aumento dos valores de outros taxa, como Plantago spp. (2,8-12,9%), Apiaceae 

(0,7-8,2%), Brassicaceae (2,2-6,3%), Lamiaceae (0,4-2,7%). O cereal mantem-se presente em 

toda a zona, com valores que variam entre 1,3 e 8,2%. Enquanto outras herbáceas, como 

Fabaceae, Plumbaginaceae, Lythrum, Caryophyllaceae e Echium, apresentam curvas 

descontínuas e não superam os 4% de representatividade. 

O conjunto das higró-hidrófilas começa por demonstrar uma quebra que afecta 

praticamente todos os taxa presente, ocorre por volta de 1868 cal BP e corresponde a 

quantitativamente a 23,8%. A partir desta fase volta a recuperar, atingindo uma percentagem 

máxima de 40%. Os taxa que influenciam o aumento dos valores da vegetação higró-hidrófila 

são essencialmente: Cyperaceae (2,7-22,9%), ainda que apresente uma curva irregular, Typha-

Sparganium (1,1-7,2%) e em menor escala o esporo monolete tipo Isoetes (0,2-6,7%). Outros 

taxa aparecem com curvas descontinuas e percentagens baixas (<2%), nomeadamente 

Myriophyllum, Nymphaeaceae, Polygonum persicaria, Nuphar, esporo trilete Botrychium.  
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Figura 43.Diagrama polínico de frequências relativas dos taxa arbóreos e arbustivos identificados no core VDC - 0301.302. 
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 Figura 44. Diagrama polínico de frequências relativas dos taxa herbáceos identificados no core VDC - 0301.302. 
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Figura 45. Imagens de alguns pólenes identificados no core VDC - 0401.302. a) tipo cerealia; b) Erica spp.; c) 

Alnus, Quercus perenifólio e Plumbaginaceae; d) Alnus; e) Lamiaceae; f) Pinus spp.; g) Nuphar; h) Quercus 

decíduo  

a

) 

b) 

c) d) 

e) f) 

g) h) 
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5.1.2. Resultados – Palinomorfos não polínicos (NPP) 

 

Procede-se agora à apresentação de dados resultantes da identificação e contagem de 

palinomorfos não polínicos (NPP) de VDC – 0401.302 (Vale dos Cavalos) expressos no 

diagrama de NPP da figura 46, que expõe as frequências relativas dos seguintes grupos: 

Dinoflagelados, Algas (onde estão incluída também as diatomáceas), Fungos, Zoorrestos, de 

palinomorfos de ecologia indefinida, assim como a relação percentual dos diferentes grupos. 

Tal como no caso dos resultados polínicos, também os dados de NPP foram alvo da 

aplicação do CONISS analysis do software TILIA (Grimm, 1987), tendo resultado na divisão 

de 7 Zonas de Palinomorfos não polínicos (ZNPP). A análise do diagrama de NPP apresenta 

uma divisão principal, marcada pela presença de indicadores de água salobra e água doce.  

Os valores da concentração de palinomorfos não polínicos (NPP), assim como o 

número de taxa identificados são apresentados na tabela 11 e tal como no cálculo da 

concentração polínica, foi utilizado o método volumétrico proposto por Loublier (1978). 

Segue-se a análise de cada zona: 

 

 

ZNPP A1a1 (1916-1845 cm; 9085-8801 cal BP) 

A zona ZNPP A1a1 corresponde à base da sequência com profundidades entre 1919 

cm e 1845 cm, que cronologicamente, segundo o modelo de idade, reflecte o período 

compreendido entre 9085 cal BP e 8801 cal BP.  

Esta zona é marcada pela presença abundante de Dinoflagelados (15,8-37,5%) e pelas 

elevadas percentagens do grupo das Algas (23,8-69,8%), no qual sobressai a microalga 

planctónica clorofícea Botryoccocus (17,5-58,1%). Para além desta, estão também presentes 

as Zygnemataceas Spirogyra e Debarya.  

No conjunto dos fungos destaca-se Glomus sp. pelas percentagens observadas (4,7-

28,1%) e curva continua, no entanto outros taxa fúngicos estão presentes, como  

Polyadosporites, Polyporisporites e Exesisporites. No que toca ao grupo dos zoorrestos, este 

apresenta pouca expressividade e irregularidade (3,8-5,3%).  

 

 



 

 

 

125 

ZNPP A1a2 (1727-1549 cm; 8331-7620 cal BP) 

Na zona ZNPP A1a2, que corresponde às profundidades compreendidas entre 1845 cm 

e 1549 cm e cronologicamente a 8331 cal BP e 7620 cal BP, assiste-se ao decréscimo das 

percentagens de Dinoflagelados (9,5-17,1%). O conjunto das microalgas mantém 

percentagens elevadas (34,9-44,2%), destacando-se ainda a clorofícea Botryoccocus pelas 

percentagens reveladas (13,5-27%). No entanto, durante esta fase, pode observar-se a 

presença contínua da Spirogyra (5,8-7,8%), bem como o aparecimento de outras 

Zygnemataceas (Zygnema e Debarya). A microalga cianofícea Gloeotrichia aparece pela 

primeira vez a sequência, apresentando uma curva irregular e valores que oscilam entre 4,9% 

e 20,2%. De igual forma, aparecem por primeira vez as microalgas siliciosas tipo 

Diatomáceas. 

No grupo dos fungos, Polyadosporites destaca-se pelas percentagens mais elevadas 

(9,6-34,9%) e por apresentar um pico que corresponde ao momento 8251 cal BP (segundo o 

modelo de idade construído com base nas datações absolutas), enquanto Glomus spp. mantém 

um comportamento semelhante à zona anterior, que se reflecte nas suas percentagens(11,1- 

27,2%). Podem ainda observar-se outros taxa fúngicos, mas que apresentam curvas 

descontinuas e percentagens menores (Polyporisporites, Exesisporites). O conjunto dos 

zoorrestos demostram uma tendência crescente no decorrer desta zona (3,9-14,4%). 

 

 

ZNPP A1b (1439-1067 cm; 7182-5698 cal BP) 

Nesta zona, que se encontra entre as profundidades 1439 cm e 1067 cm e que 

corresponde cronologicamente ao período compreendido entre 7182 cal BP e 5698 cal BP, 

assiste-se ao domínio do conjunto dos Dinoflagelados (7-49,5%) e das Algas (40-66,7%), que 

apresentam valores elevados de representatividade. No caso dos Dinoflagelados pode 

observar-se um pico (49,5%) que, segundo o modelo de idade construído, corresponde 

cronologicamente a circa 5954 cal BP. Enquanto no grupo das Algas, de uma forma geral e 

apesar das curvas irregulares, as Zygnemataceas aumentam a sua representatividade 

(Spirogyra – 4,4-30,7%, Zygnema – 1,8-7,1%, Debarya – 1,4-8,5%), Botryoccocus apresenta 

percentagens que variam entre 4,4% e 36,1% e as Diatomáceas, que demonstram inicialmente 

uma tendência crescente, diminui os seus valores no final desta zona (0,9-16,7%).  
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Tabela 11. Concentração de palinomorfos não polínicos (NPP) do core sedimentar VDC – 0401.302 

Secção de 

amostragem 

Profundidade 

(cm) 

Concentração 

de NPP 

(grãos/cm
3
) 

Concentração de 

Dinoflagelados e 

Diatomáceas 

Soma Total 

NPP 

Nº Taxa 

NPP 

S2 #2  190 28 0 11 4 

S2 #2  220 265 0 106 7 

S2 #2  260 161 0 11 6 

S2 #3  340 245 0 38 7 

S2 #3  380 329 0 31 8 

S2 #3  420 217 0 68 12 

S2 #4  475 758 0 107 9 

S2 #4 515 135 0 31 6 

S2 #5  628 63 0 18 4 

S2 #6  756 42 0 27 9 

S2 #6  787 141 0 26 5 

S2 #6  796 75 0 17 6 

S2 #6  817 201 0 74 11 

S2#7  891 442 206 90 10 

S2 #7  921 587 157 138 14 

S2 #7  926 1109 184 157 12 

S2 #7  931 600 139 112 12 

S2 #7 941 270 43 112 13 

S2 #8  1067 233 42 67 7 

S2 #8  1097 239 98 115 9 

S2 #8  1127 653 299 105 10 

S2 #8  1162 443 151 50 9 

S2 #9  1227 415 63 85 12 

S2 #9  1260 860 82 137 16 

S2 #10  1389 238 93 72 9 

S2 #10  1439 296 99 39 10 

S2 #11  1549 2416 418 104 13 

S2 #11  1589 1269 0 53 7 

S2 #13  1674 827 137 103 12 

S2 #14  1710 296 28 63 14 

S2 #14  1727 159 27 70 7 

S2 #15  1845 81 30 24 3 

S2 #16  1894 649 122 80 9 

S2 #16  1904 23 0 43 6 

S2 #16 1916 60 9 57 8 
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A cianofícea Gloeotrichia aparece com um comportamento crescente, atingindo um 

pico que equivale a 31,6%, acabando depois por desaparecer.  

O grupo dos Fungos apresenta os valores mais baixos de toda a sequência (3,2-38,6%), 

de uma forma geral, apresentam curvas descontínuas Glomus spp. e Polyadosporites acabam 

por desaparecer em alguns momentos, sendo Polyporisporites o taxa que mais se destaca, 

apresentando um pico contemporâneo ao pico da microalga Gloeotrichia. Os Zoorresto 

demonstram agora curvas continuas mas com representatividade baixa (<10%). É importante 

ressaltar, dadas as suas características peculiares, o aparecimento do palinomorfo indefinido 

Pseudoschizaea por primeira vez na sequência, apresentando valores entre 0,9% e 17,9%.  

 

 

ZNPP A2 (941-891 cm; 5195-4923 cal BP) 

Esta zona reflecte os dados de NPP compreendidos entre 941 cm e 891 cm de 

profundidade, correspondendo ao período cronológico 5195 cal BP e 4923 cal BP. 

Observando o diagrama (figura 46) é visível o predomínio dos fungos (31,1-70,7%), ao 

contrário do que se assistiu na zona anterior. As algas revelam agora uma tendência 

decrescente, apresentando valores bem mais baixos (10-26,6%) e menor variabilidade 

taxonómica, estando apenas presentes: Botryoccocus (6,7-15,6%), Spirogyra (2,2-7,3%), 

Zygnema (<2%) e microalgas tipo Diatomáceas (<2%). Os Dinoflagelados começam por 

apresentar valores baixos, mas sofrem um pico de representatividade (46,7%) no momento 

cronológico correspondente a circa 4967 cal BP (segundo o modelo de idade), desaparecendo 

em seguida de forma definitivamente.  

O conjunto dos fungos, para além de apresentarem percentagens mais elevadas, 

também demonstram maior variabilidade taxonómica, esta zona continua com a presença de 

Polyadosporites, com uma tendência crescente (8-12,6%), Polyporisporites (7,8-47,3%), 

Glomus spp. (1,5-4,5%), Exesisporites (4,5-9,6%), aos quais acresce a identificação de novos 

taxa, como Dicellaesporites (2-4,6%), tipo Thecaphora (1,1-5,5%) e tipo Gelasinospora 

(<2%). Os Zoorrestos apresentam menor representatividade relativamente à zona anterior (2-

4,4%), assim como a Pseudoschizaea (<4%).  
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ZNPP B1a (817-756 cm; 4476-4107 cal BP) 

A zona B1a encontra-se entre 817 cm e 756 cm de profundidade e corresponde ao 

período cronológico compreendido entre 4476 cal BP e 4107 cal BP. Esta é dominada pelo 

grupo dos fungos, que apresenta valores bastante elevados em comparação com as zonas 

anteriores (52,9-81,5%). Para o conjunto das algas esta é uma fase de declínio, em que os taxa 

existentes apresentam curvas descontínuas, percentagens baixas (18,5-47,1%) e pouca 

variabilidade taxonómica. A excepção denota-se com Spirogyra, que demonstra uma 

tendência crescente (4,2-23,5%). 

No grupo dos fungos, o taxa que mais se destaca é Polyadosporites, com valores que 

oscilam entre 29,6 % e 53,8%, seguido de Polyporisporites (5,9-33,3%). Exesisporites, apesar 

da curva irregular, também alcança boa representatividade (>10%). No caso de Glomus spp. e 

tipo Thecaphora, estes estão presentes no inicio da zona, mas com percentagens baixas, 

acabando por desaparecer. O mesmo acontece com o conjunto dos zoorrestos e com 

Pseudoschizeae. 

 

 

ZNPP B1b (515- 340 cm; 2650-1868 cal BP) 

A zona NPP B1b corresponde às profundidades compreendidas entre 515 e 340 cm, 

encontrando-se entre o período cronológico 2650 cal BP e 1868 cal BP. Esta zona manifesta 

uma alteração bastante visível, o grupo das algas ganha novamente impulso, aumentando 

consideravelmente a sua representatividade (43,2-70%). No diagrama pode observar-se o 

aumento de Botryoccocus, atingindo um pico que corresponde a uma percentagem de 46,7%, 

que cronologicamente corresponde a circa 1868 cal BP. Este momento antecede uma quebra 

forte nas percentagens desta microalga clorofícea, correspondendo a um pico de 

representatividade de Spirogyra, que apresentava uma curva regular desde a zona anterior e 

que chegada esta fase, que corresponde a circa 1868 cal BP, atinge percentagens superiores a 

60%. Outras Zygnemateceas também estão presentes com valores mais baixos (<6%), como 

Zygnema e Debarya. A microalga cianofícea Gloeotrichia volta também a aparecer, ainda que 

de forma inconstante. 

O conjunto dos fungos sofre um decréscimo e apresenta, de uma forma geral, curvas 

irregulares (30-56,8%), no entanto foi possível identificar os mesmos taxa que compunham 

este grupo na zona anterior: Polyadosporites (3,2-18,2%), Polyporisporites (3,2-16,2%), 
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Glomus sp. (3,3-16,9%), tipo Thecaphora (<7%). Também os zoorrestos continuam a 

apresentar baixos valores de representatividade (<4%). No entanto, observa-se neste momento 

maior variabilidade no grupo que compõe os palinomorfos denominados indefinidos em 

percentagens mais altas (2,6-28%). Estes continuam a ser dominados por Pseudoschizaea 

(2,6-28%), que é acompanhada pelo tipo 303, tipo 182 e protistas, com percentagens menores 

de 6%.   

 

 

ZNPP B2 (260-190 cm; 1278-934 cal BP) 

O topo da sequência, entre 260 cm e 190 cm de profundidade, corresponde ao 

intervalo cronológico entre 1278 cal BP e 934 cal BP. Tal como se pode observar no 

diagrama (figura 46), o conjunto das algas diminui drasticamente em termos de 

representatividade (9,1-60%) e de variabilidade taxonómica, destacando-se Spirogyra cuja 

presença se perpetua até ao final da sequência (9,1-20%).  

O grupo dos fungos domina esta fase, apresentando percentagens elevadas, que variam 

entre 40 % e 90,9 %, no entanto, a variabilidade taxonómica diminuí. No conjunto 

identificado, os taxa que se mais se destacam são Polyadosporistes (1,5-50,5%) e Glomus spp. 

(2,9-45,5%), estes são seguidos por Polyporisporites (8,7-27,3%)e tipo Thecaphora (15,5-

30%), com percentagens mais baixas. Salienta-se ainda a identificação de um novo taxa o tipo 

16c (<3%), que aparece por primeira vez em toda a sequência. O grupo dos indefinidos é 

representado somente por Pseudoschizaea (2,8-9,1%) e os zoorrestos são inexistentes no 

decorrer desta zona. 
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Figura 46. Diagrama de frequências relativas de palinomorfos não polínicos (NPP), com os taxa identificados no Core VDC 

- 0401.302. 
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Figura 47. Imagens de alguns palinomorfos não polínicos identificados no core VDC - 0401.302. a) Diatomácea; 

b)Dinoflagelado; c) Pseudoschizaea; d) Scolecodont; e) Debarya; f) Diatomácea 

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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5.1.3. Resultados de microcarvões e carvões sedimentares de VDC – 

0401.302 

 

O estudo de microcarvões e carvões sedimentares do core VDC – 0401.302 implicou a 

analise de 76 amostra resultantes da aplicação de duas metodologias distintas. Tal como já foi 

explanado no ponto 4.3.1, 37 amostras resultam da análise de microcarvões nas lâminas de 

pólen do estudo palinológico, e 38 amostras resultam da aplicação do método de crivagem de 

Carcaillet (Carcaillet et al., 2001; Carcaillet et al, 2007), para análise de carvões sedimentares.  

O significado dos dados das diferentes metodologias, já abordado anteriormente, 

prende-se com a identificação de eventos de incêndio a nível regional (analise de 

microcarvões) e a nível local (analise de carvões sedimentares). Aborda-se neste subcapítulo o 

resultado da análise dos dados de ambas as metodologias, obtidos através do software 

CharAnalysis e relativos aos valores de contagem de partículas de carvão presentes na tabela 

12. 

 

 

Tabela 12. Dados da contagem de microcarvões e carvões sedimentares do core VDC - 0401.301. 

Resultados de Carvões Sedimentares Resultados Microcarvões 

Secção de 

amostragem/ 

profundidade 

(cm) 

Volume 

sedimento 

(cm
3
) 

Contagem 

cavões 

sedimentares 

Secção de 

amostragem / 

profundidade 

(cm) 

Volume 

sedimento 

(cm
3
) 

Contagem 

microcarvões 

S2 #2 190 1 33 S2 #2 190 2 928 

S2 #2 220 1 50 S2 #2 220 2 1352 

S2 #2 260 1 10 S2 #2 260 2 288 

S2 #3 340 1 32 S2 #3 340 2 583 

S2 #3 380 1 37 S2 #3 380 2 206 

S2 #3 420 1 7 S2 #3 420 2 154 

S2 #4 475 1 18 S2 #4 475 2 191 

S2 #4 515 1 17 S2 #4 515 2 94 

S2 #5 595 1 54 S2 #5 595 2 172 

S2 #5 628 1 18 S2 #5 628 2 282 

S2 #6 756 1 23 S2 #6 756 2 580 

S2 #6 787 1 91 S2 #6 787 2 71 
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S2 #6 796 1 34 S2 #6 796 2 122 

S2 #6 817 1 16 S2 #6 817 2 150 

S2 #7 901 1 62 S2 #7 891 2 336 

S2 #7 911 1 35 S2 #7 921 2 412 

S2 #7 921 1 35 S2 #7 926 2 276 

S2 #8 1057 1 3 S2 #7 931 2 531 

S2 #8 1067 1 4 S2 #7 941 2 333 

S2 #8 1097 1 6 S2 #8 1067 2 300 

S2 #8 1127 1 6 S2 #8 1097 2 572 

S2 #8 1162 1 28 S2 #8 1127 2 678 

S2 #9 1227 1 72 S2 #8 1162 2 344 

S2 #9 1257 1 54 S2 #9 1227 2 392 

S2 #10 1389 1 59 S2 #9 1260 2 279 

S2 #10 1439 1 50 S2 #10 1389 2 466 

S2 #11 1549 1 49 S2 #10 1439 2 522 

S2 #11 1589 1 73 S2 #11 1549 2 236 

S2 #12 1615 1 6 S2 #11 1589 2 908 

S2 #13 1671 1 87 S2 #12 1615 2 676 

S2 #13 1682 1 5 S2 #13 1674 2 520 

S2 #14 1708 1 30 S2 #14 1710 2 624 

S2 #14 1717 1 44 S2 #14 1727 2 579 

S2 #14 1726 1 4 S2 #15 1845 2 588 

S2 #15 1844 1 12 S2 #16 1894 2 1264 

S2 #16 1894 1 41 S2 #16 1904 2 1836 

S2 #16 1902 1 13 S2 #16 1916 2 906 

S2 #16 1915 1 5    
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5.1.3.1. Resultados da análise de microcarvões  

 

Os dados brutos de microcarvões foram introduzidos no software CharAnalysis e 

interpolados para 100 anos. A concentração de carvão interpolado (numero de partículas cm
3
) 

foi multiplicada pela taxa de sedimentação estimada (cm
3
yr-1) para obter a taxa de 

acumulação (Char, partículas cm
2
/100yr) para cada amostra. Para estimar as variações da 

baixa frequência do registo de carvão foi utilizado o método de regressão ponderada, 

utilizando uma janela de 1000 anos, para maximizar o índice de sinal de ruído (Cnoise). Na 

análise de picos (PeakAnalysis), foi calculada a alta frequência de carvão através da definição 

de Cpeak como rácio e foi utilizado um modelo de mistura Gaussiano para identificar a 

distribuição do sinal de ruido (Cnoise). Para a definição dos valores limite foram utilizados os 

percentis pré-definidos pelo programa (0,95; 0,99; 0,99; 0,99), que separam as amostras em 

“eventos de fogo” e “não-fogo” (Higuera, 2009). 

Após o tratamento estatístico desenvolvido através da utilização do software 

CharAnalysis com os parâmetros a cima citados foi possível identificar a ocorrência de 6 

eventos de fogo a nível regional a partir de ~6100 cal BP. Na figura 48 vê-se demonstrado os 

resultados da análise de carvão (CharAnalysis), em que o símbolo “+” representa os picos de 

carvão identificados e o ruido (Cnoise) é definido pelas curvas de valores de limiar positivos 

(CharThreshPos) e os valores de limiar negativos (CharThreshNeg).  

 

Figura 48. Correlação de Cpeak (Cinterpolated-Cbackground), definição do limite de Cnoise e identificação de picos 

para os dados de microcarvões do core VDC – 0401.302. Os pontos cinzentos não conseguem passar no teste de picos de 

magnitude. 
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Figura 49. Cumulação de eventos de incêndio ao longo do tempo do tempo, para 

os dados de microcarvões do core VDC – 0401.302.  

 

Na figura 49 observam-se os picos identificados cumulados ao longo tempo, em 

que o eixo das ordenadas apresenta a soma cumulativa de picos e no eixo das abcissas a escala 

de tempo (anos cal BP x 1000). A distribuição dos pontos reflecte claramente a distribuição 

de picos no registo. 

Os 6 eventos de incêndio, à escala regional, identificados correspondem 

cronologicamente a ~ 6050 cal BP, ~5130 cal BP; ~4200 cal BP, ~2520 cal BP, ~1750 cal BP 

e ~1100 cal BP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3.2. Resultado da análise de carvões sedimentares 

 

Para o estudo de carvões sedimentares do core VDC – 0401.302, para a ocorrência de 

eventos de fogo a uma escala local, os dados de contagem foram introduzidos no software 

CharAnalysis e interpolados a 100 anos, tal como na analise de microcarvões. Para obter a 

taxa de acumulação (Char, partículas cm
2
/100yr), a concentração de carvão foi mais uma vez 

multiplicada pela taxa de sedimentação estimada (cm
3
yr-1). Foi também utilizado o mesmo 

método, utilizado para microcarvões, para estimar a variação de baixa frequência do registo 

de carvão, o método de regressão ponderada, no entanto reduziu-se a janela de tempo para 

500 anos, tentando maximizar ainda mais o índice de sinal de ruído (Cnoise). Para a análise 
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de picos foi utilizado também o modelo de mistura Gaussiano, assim como para a definição 

dos valores limite (Higuera. 2009). 

O tratamento estatístico do software CharAnalysis resultou na identificação de 6 

ocorrências de incêndio a nível local, que cronologicamente divergem dos eventos de 

incêndio identificados na análise de microcarvões. A figura 50 tem identificado, com o 

símbolo “+”, os picos de carvão (Cpeak). O ruido (Cnoise) é, mais uma vez, definido pelas 

curvas de valores de limiar positivo e negativo (CharThreshPos e CharThreshNeg). 

 

 

No gráfico da figura 51 observa-se os picos de carvão cumulado ao longo do tempo, 

reflectindo a distribuição dos eventos de incêndio do registo. 

 

Figura 51. Cumulação de eventos de incêndio ao longo do tempo do tempo, para os 

dados de carvões sedimentares do core VDC – 0401.302. 

Figura 50. Correlação de Cpeak (Cinterpolated-Cbackground), definição do limite de Cnoise e identificação de 

picos para os dados de carvões sedimentares do core VDC – 0401.302. Os pontos cinzentos não conseguem passar 

no teste de picos de magnitude. 
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Os 6 eventos de incêndio, à escala local, identificados pelo tratamento estatístico dos 

dados pelo software CharAnalysis correspondem cronologicamente a ~ 8250 cal BP, ~7750 

cal BP, ~ 5500 cal BP; ~4350 cal BP, ~1950 cal BP, e ~1050 cal BP.  
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5.1.4. Interpretação dos resultados de VDC – 0401.302 

 

O core VDC – 0401.302 apresenta uma sequência com dados relacionados com o final 

do Holocénico Antigo, Holocénico médio e Holocénico final, e cuja evolução da vegetação 

nos permite discernir alguns eventos de ordem climática e antrópica (figuras 52 e 53).  

O início da sequência (~9100 – 7500 cal BP) está cronologicamente associada à 

transição entre Holocénico inicial e Holocénico médio, e é marcado pelo domínio de pólen 

arbóreo, sobressaindo Pinus spp., Quercus decíduos, Betula e Corylus, que ocupariam 

margens dos fundos de vale com solos mais ricos e ambiente mais húmido, e os taxa de 

bosques ribeirinhos (e.g. Alnus, Salix, Fraxinus), que ocupavam zonas a montante do Tejo, 

com maior influência de água doce. Glomus spp., fungo relacionado com a colonização das 

raízes, também se apresenta, durante esta fase, com valores bastante significativos, 

possivelmente ligado à riqueza de bosque ribeirinhos. 

No entanto, assiste-se a uma ligeira quebra de Pinus, por volta de 8200 cal BP. Este 

momento poderá estar relacionado com o evento climático frio e seco identificado por 

diversos autores, o “evento 8.2 cal ka BP”. Após este decréscimo, assiste-se novamente à 

expansão da floresta, com Pinus e os taxa mesófilos a dominar a paisagem, os primeiros são 

acompanhados pelo taxa arbustivo Juniperus, muitas vezes associado a florestas com esta 

formação.  

Os arbustos xerófitos (Erica spp., Cistaceae) reagem também à variação climática 

registada para esta fase (circa 8200 cal BP), aumentando pontualmente o seu significado, no 

entanto mantém uma representatividade baixa, assim como as herbáceas. De realçar a 

presença de Vitis, que apenas está presente durante esta fase.  

O período compreendido entre 9100 cal BP e 7500 cal BP é também marcado pela 

presença abundante de indicadores de influência marinha (dinoflagelados e diatomáceas), que 

são acompanhados pelo incremento de Isoetes, que também tolera águas salobras. No entanto, 

a variabilidade e quantidade de espécies indicadoras de água doce, também é bastante 

marcante nesta fase, pressupondo relevância de pântanos de água doce, pela presença de 

Spirogyra e Gloeotrichia, e ambientes de águas abertas pela presença significativa de 

Botryoccocus (van der Wiel, 1982; van Geel et al. 1983; van Geel, 1978, 1986; Van Geel et 

al., 1989; Kuhry, 1997), que se desenvolvem em zonas com maior influência das águas doces 

do sistema fluvial do Tejo e seu afluente Ribeira de Ulme. Esta influência é confirmada 
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também pela presença de taxa hidrófilos de água doce (e.g. Myriophyllum, Nymphaeaceae, 

Nuphar, tipo Lemna) e comunidades de zonas húmidas (Cyperaceae, Typha-Sparganium, 

Lythrum). Para a fase entre 8300 cal BP e 7500 cal BP denota-se um ligeiro decréscimo de 

dinoflagelados e Botryoccocus, enquanto outras algas aumentam a sua representatividade 

(Gloeotrichia) ou aparecem por primeira vez (Zygnema e Diatomáceas), assiste-se a uma 

maior influência de água doce. Esta evolução pode estar relacionada com a redução da área de 

inundação ou com uma inflexão, resultante de uma fase climática mais seca (evento 8.2 cal 

BP). Para o mesmo período foi identificada a ocorrência de eventos de fogo nível local 

(~8250 cal BP e 7750 cal BP). 

O ligeiro aumento de Chenopodiaceae poderá estar relacionado com a influência de 

ambiente marinho, mas também poderá estar relacionado com actividades antrópicas de 

pastorícia, sendo acompanhado por Plantago sp. e Apiaceae (Galop, 1998) e pela presença de 

alguns fungos relacionados com a decomposição de matéria orgânica e estrume, como 

Polyadosporites, Polyporisporites, Exesisporites (Jarzen & Elsik, 1986; Van Geel et al., 1981; 

López Sáez et al., 2000; Carrión et al., 2010), este poderá ser o primeiro indicador relacionado 

com actividades antrópicas, ainda que apresente caracter incipiente e sem afectação do 

entorno.  

Esta é uma fase que, pelo conjunto de dados obtidos, é marcadamente de clima mais 

fria, correspondendo ao período clássico Boreal, caracterizando-se pelo domínio da floresta.  

O período entre 7500 cal BP e 5500 cal BP, corresponde ao Atlântico, cujos dados 

reflectem um clima mais quente e húmido e impulso das actividades antrópicas. 

Durante este intervalo cronológico, assiste-se ao recuar das áreas de floresta, que 

corresponde a um declínio acentuado AP em geral e particularmente de Pinus spp., bem como 

Quercus decíduos, e taxa ribeirinhos. Os arbustos xerófitos ganham maior expressão (Erica 

spp. e Cistaceae), assim como algumas herbáceas, que poderão estra relacionadas com 

actividade antrópicas (Poaceae, Asteraceae tipo tubuliflora). A detecção do declínio de Pinus 

juntamente com outros taxa de bosque, entre circa 7500 cal BP e 6500 cal BP, poderá estar 

associado ao aumento das temperaturas e  possivelmente aridez (tendência a aridez holocénica 

depois do evento 8.2 cal BP). 

Para este período a influência marinha continua bastante marcada, com forte presença 

de dinoflagelados e diatomáceas. Em zonas húmidas encharcadas as algas associadas a água 

doce aumentam (Spirogyra), acompanhando as Cyperaceae. No entanto, a presença de 
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Pseudoschizaea é indicativa de áreas afectadas por erosão (Scott 1992; Pantaleón-Cano et al., 

1996; López-Sáez et al., 2000), podendo estar relacionado com o recuo dos bosques 

ribeirinhos e maior exposição à erosão, assim como o quase inexistente Glomus spp. 

(relacionado com actividade fúngica das raízes da vegetação), que reduziu consideravelmente 

a sua representatividade.  

Os taxa relacionados com as actividades de pastorícia (Chenopodiaceae, Plantago spp. 

e Apiaceae, Brassicaceae, Polyadosporites e Polyporisporites) continuam presentes, mas 

sofrem uma ligeira quebra, podendo estar relacionada com mudanças no tipo de actividades 

antrópicas, pois esta ocorre no momento do aparecimento do pólen de cereal (circa 7000 cal 

BP), com percentagens que indicam actividades de cultivo próximas (3,5%, Galop, 1998). No 

entanto, o aparecimento desta actividade antrópica ocorre após o momento de redução dos 

bosques, razão pela qual se sugere que as actividades antrópicas não estão implicadas nos 

factores que influenciaram a diminuição das áreas de floresta. 

Entre 6400 cal BP e 5500 cal BP, os dados obtidos a indicam uma ligeira expansão da 

floresta, com o incremento de Pinus, Quercus decíduos. Esta fase seria, do ponto de vista 

climático, mais quente e húmido, tipicamente relacionado com o período Atlântico, 

favorecendo assim a ligeira expansão dos bosques no geral (% AP).  

O conjunto das algas também responde a esta fase com maior variabilidade de algas 

associadas a água doce, Spirogyra, Zygnema e Debarya em zonas pantanosas com águas mais 

paradas e Botryoccocus em zonas de águas abertas. Por outro lado, a influência marinha e a 

presença de águas salobras é evidenciada pelo pico de dinoflagelados, no entanto, 

permanecem algumas zonas propícias a erosão (presença significativa de Pseudoschizeae).  

As actividades antrópicas agro-pastoris continuam a desenvolver-se nas proximidades, 

destaca-se a presença de cereal, taxa ruderais e de comunidades nitrófilas antrópicas (e.g. 

Asteraceae tipo liguliflora, Fabaceae, Caryophylaceae, Centaurea, Brassicaceae, Plantago 

spp., Apiaceae, Lamiaceae), porém a sua intensidade não prossupõe a afectação profunda da 

paisagem. Por volta de 6050 cal BP foi identificada a ocorrência de um evento de incêndio de 

caracter regional.  

O período compreendido entre 5500 cal BP e 3000 cal BP, corresponde ao período 

clássico Sub-Boreal, com características climáticas mais frias e secas que o período Atlântico. 

Para esta fase os dados do core VDC destacam, inicialmente, um novo retrocesso da floresta, 

verifica-se a diminuição de Pinus e Quercus decíduos, Corylus e o desaparecimento 
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momentâneo de alguns taxa de bosques ribeirinhos, nomeadamente Salix spp. e Fraxinus. A 

ocorrência de eventos de fogo de carácter local (circa 5500 cal BP) e carácter regional (circa 

5130 cal BP) também pode ser um factor chave para o recuo da floresta, que se vê claramente 

substituída por arbustos xerófilos (Erica spp. e Cistaceae), acompanhada pela expansão de 

Quercus perenifólios. Este conjunto de dados é possivelmente indicativo de uma fase de 

maior aridez. 

Contudo, entre 4500 cal BP e 4300 cal BP, assiste-se a um ligeiro incremento em todo 

o espectro arbóreo, bastante evidente nos taxa mesófilos (Quercus decíduos, Corylus) e 

ribeirinhos (Alnus, Salix spp., Fraxinus) e também na representatividade de Pinus spp., este 

poderá estar relacionado com um momento maior humidade, que favoreceu o 

desenvolvimento destas florestas. Após este momento segue-se uma fase mais seca, que 

poderá ser associada ao evento 4.3 ka cal BP, que se expressa numa nova expansão arbustiva 

e na redução dos taxa arbóreos. 

Assiste-se também ao fim da influência marinha, circa 4300 cal BP, momento em que 

dinoflagelados e diatomáceas desaparecem do registo. As algas associadas a ambientes de 

água doce estagnados também diminuem a sua representatividade, podendo estar relacionado 

com o momento de baixa actividade fluvial, que reduz a áreas húmidas de águas estagnadas.  

A fase 5500 cal BP e 3000 cal BP, é também marcada pelo incremento das actividades 

antrópicas verificando-se uma maior afectação antrópica na paisagem. Inicialmente estas 

actividades estariam (entre 5500 cal BP e 4000 cal BP) mais ligadas à pastorícia (e.g. 

Plantago spp., Apiaceae, Brassicaceae, Polyporisporites, Exesisporites, Gelasinospora), ainda 

que os indicadores de cultivos continuem presentes (e.g. cereal, cortejo de taxa ruderais e de 

Thecaphora), a sua representatividade sugere que os campos de cultivo pudessem estar 

localizados a distâncias maiores.  

A partir de 4500 cal BP a intensificação das actividades antrópicas é bastante notória, 

com produções agrícolas e zonas de pasto localizadas no entorno e não só (figura 52 e 53). O 

impacto destas actividades torna-se evidente na redução das áreas de bosques e redução dos 

taxa arbustivos, o cortejo das herbáceas demonstra uma paisagem aberta. O conjunto dos 

dados aponta também a ocorrência dos eventos de fogo local e regional acerca de 4350 cal BP 

e 4200 cal BP (Figura 51), que podem estar relacionados com a aridez do evento 4.3 ka cal 

BP, mas também com a intensificação das actividades antrópicas. 
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A partir de circa 3800 cal BP, começa uma fase caracterizada pelo aumento da 

humidade, relacionada com o período Sub-Atlântico. Estas características podem ser 

observadas nos dados do core VDC.  

Para esta fase, denota-se a expansão das comunidades de meios aquáticos e húmidos 

(e.g. Cyperaceae, Typha-Sparganium, Myriophyllum, Nuphar, Nymphaeaceae) acompanhados 

por uma maior expressividade de algas, que revelam um maior grau de humidade e baixa 

actividade fluvial, que levam à formação de áreas húmidas de águas paradas e águas abertas.  

Em torno a 2000 cal BP, assiste-se ainda à expansão de taxa mesofilos (Quercus 

decíduos e Corylus) e taxa de bosques ribeirinhos, estando presente um pico de Alnus e Salix 

spp., confirmando um clima mais húmido e maior disponibilidade hídrica.  

Quanto às actividades antrópicas, estas continuam com bastante expressividade até ao 

topo da sequência, podendo estar relacionado com os eventos de fogo, de caracter local (circa 

1900 cal BP e 1100 cal BP) e regional (1700 cal BP e 1100 cal BP).  
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Figura 52. Diagrama sintético de palinomorfos polínicos agrupados por afinidades ecológicas. Taxa Mesófilos: Quercus decíduos, Betula, Corylus; Taxa Ripícolas: Alnus, Salix, 

Fraxinus, Populus; Taxa Esclerofilos: Quercus perenifólio, Erica spp., Cistaceae, Helianthemum; Taxa ruderais agrícolas: Asteraceae, Papaveraceae, Rumex, Borago; Taxa 

ruderais pastorícia: Plantago spp, Chenopodiaceae, Apiaceae, Brassicaceae, Fabaceae, Caryophyllaceae, Lamiaceae, Centaurea. (Estes últimos agrupados com base em Behre 

(1981/1986) e Galop (1998). 
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Figura 53. Diagrama sintético de palinomorfos não polínicos agrupados por afinidades ecológicas. Algas água doce estagnadas: Gloeotrichia, Spirogyra, 

Zygnema, Debarya; Algas água doce aberta: Botryoccocus, Tipo 182; Fungos agrícolas: Thecafora, Tiletia; Fungos coprófilos: Gelasinospora, 

Polyadosporites, Polyporisporites, Exesisporites. 
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5.2. RESULTADOS DO ESTUDO PALINOLÓGICO DO CORE 

SEDIMENTAR GOL – 0401.304 

 

Os resultados obtidos no estudo palinológico do core sedimentar de GOL - 0401.304 

estão expostos nos diagramas das figuras 54, 55 e 57, que expressam valores percentuais e 

demonstram as dinâmicas de pólen e palinomorfos não polínicos durante o intervalo de tempo 

entre 10289 cal BP e 7887 cal BP.  

Nos diagramas resultantes da identificação e contagem de palinomorfos polínicos e 

não polínicos, as curvas principais dos taxa estão representadas a cor preta, no entanto, em 

alguns casos foi aplicado um “factor de exageração” de 5% para uma melhor percepção visual 

da evolução. A curva resultante desse exagero está representada a cor amarela. Os taxa cujos 

valores percentuais são iguais ou inferiores a 1% estão representados com um ponto negro, 

que marca a sua presença nas amostras em que foram identificados e quantificados. 

Este subcapítulo divide-se em três partes, que dizem respeito à apresentação dos 

resultados de pólen, seguidos dos resultados de palinomorfos não polínicos, finalizando-se 

com a exposição dos resultados da análise de microcarvões e carvões sedimentares. 

 

 

5.2.1. Resultados – Pólen 

 

Os resultados da análise de palinomorfos polínicos de GOL – 0401.304 apresentam-se 

divididas em 5 zonas, numeradas da base para o topo da sequência, tendo por base a análise 

de cluster do registo polínico desenvolvida pelo programa CONISS incluído no software 

TILIA (Grimm, 1987). Os diagramas das figuras 54 e 55 expressam os valores percentuais 

relativos à representatividade de árvores, arbustos, herbáceas, hidró-higrófilas e ptéridofitos, e 

também a relação percentual de pólen arbóreo e pólen não arbóreo (AP/NAP). Salienta-se 

ainda que para o cálculo da soma-base (SB) de pólen (AP/NAP) foram excluídos ptéridofitos 

e hidró-higrófilas. Os dados referentes à concentração polínica e número de taxa identificados 

estão explanados na tabela 13. 
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ZP A1 (2320-2280 cm; 10289-9933 cal BP) 

A zona ZP A1 corresponde à base da sequência, que reflecte os dados existentes entre 

2320 cm e 2280 cm de profundidade. Segundo o modelo de idade construído a partir das 

datações absolutas, esta fase corresponde ao intervalo cronológico compreendido entre 10289 

cal BP e 9933 cal BP. Observando o diagrama (figura 54), denota-se o domínio do pólen 

arbóreo (AP), com percentagens que variam entre 56,5% e 50,3%, sendo o Pinus spp. o taxa 

mais representativo (41,2-36,3%), seguido de Quercus caducifólio (6-6,2%) e Alnus (4,9-

5,3%). Para além destes, o grupo das árvores tem também presentes outros taxa, como 

Quercus perenifólio, Betula, Corylus, Salix spp. e Fraxinus.  

O grupo dos arbustos apresenta percentagens baixas (7,5-7,6%), que se devem 

essencialmente aos valores de Erica spp., sendo que os outros taxa presentes (Cistaceae, Vitis) 

não superam os 2%. Já no que respeitas ao conjunto das herbáceas, estas são mais 

representativas (35,9-42,3%), destacando-se Poaceae (12,3-19%), Asteraceae tipo liguliflora 

(6,7-9,2%), Asteraceae tipo tubuliflora (5,2-6,3%) e Chenopodiaceae (3,9-5,3%). Neste 

grupo, cabe ainda salientar a presença de Plantago spp., Apiaceae, Brassicaceae, Lamiaceae, 

Ranunculaceae, Fabaceae e Rumex, ainda que estes apresentem percentagens baixas (<3%). 

O conjunto dos taxa higró-hidrófilos e ptéridofitos demonstra pouca 

representatividade durante esta zona, destacando-se Cyperaceae (4,3-5,9%), Typha-

Sparganium (3,3-3,8%) e a presença de Nymphaeaceae, no grupo dos higró-hidrófilos, e o 

esporo monolete tipo Isoetes (15-15,6%), no grupo dos ptéridofitos. 

 

 

ZP A2 (2230 cm; 9488 cal BP) 

A zona ZP A2 encontra-se a 2230 cm de profundidade, que segundo o modelo de 

idade corresponde cronologicamente a cerca de 9488 cal BP. Nesta zona continua-se a assistir 

ao domínio do bosque (58,7%), com Pinus spp. a destacar-se no espectro arbóreo (43,5%) 

seguido de Quercus caducifólio (6,3%), ainda que com percentagens mais baixas. Os taxa 

ribeirinhos baixam a sua representatividade, como Alnus e Salix spp. (<4%) e alguns chegam 

mesmo a desaparecer. Juniperus aumenta ligeiramente a sua representatividade (3,1%). 

O espectro arbustivo sofre um decréscimo, visível na curva de Erica spp., com 

percentagens mais baixas (4,3%) que na zona anterior, e Cistaceae e Vitis apresentando 
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valores vestigiais (<1%). O conjunto das herbáceas revela a mesma tendência decrescente 

(36,5%). Os taxa mais representativos da zona anterior baixam as suas percentagens (Poaceae, 

Asteraceae tipo tubuliflora e Asteraceae tipo liguliflora), enquanto outros ganham um pouco 

mais expressividade (Brassicaceae, Ranunculaceae, Fabaceae). Durante esta zona, destaca-se 

também a presença de Artemisia pela primeira vez na sequência. 

No conjunto de higró-hidrófilas, é possível observar um ligeiro aumento de 

Cyperaceae (7,9%) e o aparecimento de novos taxa como Myriophyllum e tipo Lemna, 

enquanto os ptéridofitos revelam um pico de representatividade do esporo monolete tipo 

Isoetes (23,2%). 

 

 

Tabela 13. Concentração de polínica identificado no core sedimentar de GOL - 0401.304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZP B1 (2180 cm; 9044 cal BP) 

A denominada zona ZP B1, localizada a 2180 cm de profundidade e que, segundo o 

modelo de idade, corresponde a cerca de 9044 cal BP, demonstra a continuação do domínio 

do espectro arbóreo (59,7%), no entanto e apesar de Pinus spp. continuar a ser o taxa mais 

representativo (40,9%), o ligeiro aumento das percentagens deste conjunto devem-se agora à 

recuperação dos taxa ribeirinhos, como Alnus, Salix spp. e Fraxinus, destacando-se também a 

presença de Olea.  

Também o conjunto dos arbustos revela percentagens ligeiramente mais elevadas 

(8,1%) que na zona anterior, embora este aumento se deva essencialmente ao incremento de 

Cistaceae. Enquanto Erica spp. mantém uma curva estável. No que respeita às herbáceas, 

estas mantêm uma tendência decrescente (32,2%), com as Asteraceae tipo tubuliflora e 

Secção Profundidade Concentração 

Absoluta Pólen 

Soma-Base  

AP/NAP 

nº taxa 

S4 #39 2050 3903 333 25 

S4 #39 2070 24762 624 33 

S4 #39 2090 6190 492 25 

S4 #39 2120 39995 369 24 

S4 #41 2180 1061 347 28 

S4 #41 2230 15865 416 26 

S4 #42 2280 540 306 23 

S4 #43 2320 1451 433 25 
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Asteraceae tipo liguliflora a baixar ainda mais a sua representatividade, bem como outros taxa 

(Chenopodiaceae, Ranunculaceae, Fabaceae). No entanto, é importante destacar a presença de 

um novo taxa Hypericum tipo perfuratum, identificado pela primeira vez na sequência. 

A vegetação higró-hidrófila mantém as características da zona anterior, enquanto os 

ptéridofitos baixam drasticamente a sua representatividade, com a quebra dos valores do 

esporo monolete tipo Isoetes (6,8%). No entanto, pode observar-se a presença do esporo 

trilete tipo Botrychium. 

 

 

ZP B2a (2120-2090 cm; 8510-8243 cal BP) 

A zona ZP B2a, localizada entre 2120 cm e 2090 cm de profundidade, revela dados 

para o intervalo cronológico 8510 cal BP e 8243 cal BP, que reflectem o equilíbrio entre 

pólen arbóreo (AP; 49,3-54,5%) e pólen de arbustos e herbáceas (NAP; 45,7-50,7%). No 

espectro arbóreo pode observar-se a continuação do decréscimo de Pinus sp. (30,4-32,5%), ao 

contrario de Quercus caducifólio, que começa por aumentar a sua representatividade, 

baixando posteriormente (5,7-8,4%), assim como acontece com Quercus perenifólio . 

Também Betula volta a estar presente aquando da recuperação de Quercus. Os taxa 

ribeirinhos demonstram menor presença no início das zona, acabando depois por recuperar e 

atingir valores entre 6,8% e 12,7%. 

No grupo dos arbustos, Erica spp. volta a destacar-se aumentando as suas 

percentagens (7,3-7,5%), enquanto Cistaceae apresenta uma tendência decrescente durante 

toda esta zona, não alcançando percentagens acima de 1%. Vitis volta estar presente. No que 

respeita às herbáceas, alguns taxa revelam uma tendência crescente ao longo da zona, como 

Poaceae (15,7-17,9%), Apiaceae (1,6-2,6%) e Ranunculaceae (1,6-3,3%), enquanto outros se 

apresentam inicialmente com percentagens maiores, mas com tendências ligeiramente 

decrescentes, como Asteraceae tipo liguliflora, Asteraceae tipo tubuliflora, Chenopodiaceae e 

Brassicaceae. 

O conjunto das higró-hidrófitas mantém percentagens muito semelhantes à zona 

anterior, destacando-se a presença tipo Lemna, que aparece novamente na sequência. No que 

toca aos ptéridofitos, assiste-se a uma tendência crescente (10,5-23%), com o esporo 

monolete tipo Isoetes a destacar-se novamente, revelando as percentagens mais elevadas do 

conjunto (8,7-19,7%). 
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ZP B2b (2070-2050 cm; 8065-7887 cal BP) 

A zona ZP B2b corresponde ao topo da sequência estudada, que se encontra entre 

2070 cm e 2050 cm de profundidade e reflecte um intervalo cronológico entre 8065 cal BP e 

7887 cal BP. No conjunto dos taxa arbóreos, pode observar-se a estabilização de Pinus spp. 

(33,2-33,3%), que continua a ser o mais representativo e também a um ligeiro incremento de 

Quercus caducifólio (7,2-8,5%). Os taxa ribeirinhos mantém a sua representatividade, à 

excepção de Fraxinus, que acaba por desaparecer no topo da zona. Destaca-se ainda a 

presença Abies, Betula e Olea. 

No grupo dos arbustos, Erica spp. apresenta percentagens ligeiramente inferiores aos 

da zona anterior (4,4-6,6%), enquanto Cistaceae recupera a sua representatividade. No que se 

refere às herbáceas, continua-se a assistir ao incremento de Poaceae (17,1-22,5%), que é o 

taxa mais representativo do grupo, assim como de Chenopodiaceae. Outros taxa, como 

Apiaceae, Brassicaceae e Ranunculaceae sofrem um retrocesso no início desta zona, no 

entanto ainda é possível verificar uma tendência para a recuperação. Destaca-se também a 

maior variabilidade taxonómica desta zona, no que toca às herbáceas, estando presentes: 

Artemisia, Rosaceae, Plumbaginaceae, Lamiaceae, Scrophulariaceae e Centaurium.  

O grupo das higró-hidrófitas reflecte um aumento considerável de Cyperaceae (4,5-

11,3%), enquanto Typha-Sparganium apresenta agora as percentagens mais baixas de toda a 

sequencia (<2%). No que respeita aos ptéridofitos, o grupo revela maior variabilidade 

taxonómica com a presença de mais dois taxa (esporos triletes tipo Polypodium e tipo 

Anthoceros). No entanto, o esporo monolete tipo Isoetes continua a apresentar percentagens 

elevadas, ainda que tenha sofrido um ligeiro retrocesso (14,8-15,5%) em relação à zona 

anterior. 
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Figura 54. Diagrama polínico de frequências relativas dos taxa arbóreos e arbustivos identificados no core GOL - 0401.304 
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Figura 55. Diagrama polínico de frequências relativas dos taxa herbáceos identificados no core GOL - 0401.304 
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Figura 56. Imagens de pólenes identificados no core GOL - 0401.304. a) Vitis; b) Alnus e Apiaceae; c) 

Chenopodiaceae; d) Erica spp.; e) Myriophyllum; f) Pinus spp. 

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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5.2.2. Resultados – Palinomorfos não polínicos (NPP) 

 

Os resultados da identificação e contagem de palinomorfos não polínicos das 

amostras do core GOL – 0401.304 conduziram à elaboração do diagrama presente na figura 

57, que reflecte as percentagens de cada taxa identificado assim como a relação percentual 

dos diferentes grupos (Dinoflagelados, Algas incluindo também as diatomáceas, Fungos, 

Zoorrestos, e palinomorfos de ecologia indefinida, estes últimos, denominados “indefinidos”, 

foram excluídos da soma-base de NPP. A aplicação do CONISS analysis do programa Tilia 

(Grimm, 1987) resultou na divisão em 4 zonas de palinomorfos não polínicos locais, 

numeradas da base para o topo da sequência.  

Os valores da concentração de palinomorfos não polínicos (NPP), assim como o 

número de taxa identificados são apresentados na tabela 14. Mais uma vez, para o cálculo da 

concentração de NPP, foi utilizado o método volumétrico proposto por Loublier (1978). 

Segue-se a análise de cada zona: 

 

 

ZNPP A1 (2320-2280 cm; 10289-9933 cal BP) 

A zona ZNPP A1, na base da sequência, foca os resultados obtidos entre 2320 cm e 

2280 cm de profundidade, correspondendo ao intervalo cronológico de 10289 cal BP e 9933 

cal BP. No diagrama (figura 57) pode observar-se o domínio crescente de dinoflagelados, que 

aumenta a sua percentagem de 28,3% para 74,1%. O grupo das algas demonstra uma 

tendência inversa, baixando a sua representatividade (7,4-30,4%). A alga clorofícea 

Botryoccocus é inicialmente a mais representativa (19,6%), seguida de Gloeotrichia (4,3%) e 

das diatomáceas (4,3%), mas que acabam por desaparecer. No entanto, a Zygnematacea 

Spirogyra aumenta ligeiramente ao longo desta zona (2,2-7,4%). No que respeita ao grupo 

dos fungos, apenas estão presentes dois taxa (Polyadosporites e Glomus spp.) que 

demonstram um comportamento semelhante ao grupo das algas, apresentando percentagens 

que começam por 30,4% e diminuem para 18,5%. Também os zoorrestos reflectem 

inicialmente a sua presença, mas acabam por desaparecer. A Pseudoschizaea é o único taxa 

presente no grupo dos indefinidos, apresentando uma curva descontínua e valores vestigiais 

(2%). 



 

 

 

154 

É importante realçar a identificação de foraminíferos, que, ainda que apresentem 

percentagens baixas (<3%), são também indicadores de água salobra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZNPP A2a (2230-2180 cm; 9488-9044 cal BP) 

A zona ZNPP A2a encontra-se entre 2230 cm e 2180cm de profundidade e 

corresponde ao intervalo cronológico 9488 cal BP e 9044 cal BP, sendo marcada por uma 

quebra na representatividade dos dinoflagelados numa primeira fase, acabando depois por 

recuperar, fazendo com que as suas percentagens variem entre 26,4% e 51%. O grupo das 

algas apresenta, durante esta zona, menor variabilidade taxonómica e percentagens mais 

baixas que variam entre 11,1% e 19,6%. As diatomáceas e a Gloeotrchia já não estão 

presentes, enquanto Spirogyra mantêm uma curva contínua sem oscilações substanciais (4,2-

5,9%) e Botryoccocus aumenta a sua representatividade ao longo desta zona (6,9-13,7%). O 

grupo dos fungos reflecte maior variabilidade taxonómica e aumento de representatividade 

(27,5-58,3%), com Glomus spp. (9,8-30,6%) e Polyadosporites (11,8-19,4%) a incrementarem 

a sua presença numa fase inicial e com a identificação de novos taxa, como Polyporisporites, 

Exesisporites e o tipo Ustilago. Já o grupo dos zoorrestos continua a apresentar valores 

vestigiais (<2%), assim como o grupo dos indefinidos, que continua a contar somente com a 

presença de Pseudoschizaea. Destaca-se novamente a presença de foraminíferos.  

 

Secção de 

amostragem 

Profundidade 

(cm) 

Concentração 

Absoluta NPP 

Concentração 

Dinoflagelados 

Diatomáceas 

Foraminíferos 

Soma total de 

NPP 

Nº Taxa 

NPP 

S4 #39  2050 944 159 89 10 

S4 #39  2070 5463 937 169 17 

S4 #39  2090 1022 270 91 10 

S4 #39 2120 6305 1317 67 11 

S4 #41  2180 138 69 52 9 

S4 #41  2230 2308 673 72 9 

S4 #42  2280 42 30 28 5 

S4 #43  2320 137 48 46 10 

Tabela 14. Concentração de palinomorfos não polínicos (NPP) do core sedimentar GOL - 0401.304. 
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ZNPP A2b (2120-2090 cm; 8510 -8243 cal BP) 

Esta zona, que se encontra entre 2120 cm e 2090cm de profundidade e que equivale 

cronologicamente ao intervalo 8510 cal BP e 8243 cal BP, reflecte o declínio dos 

dinoflagelados, cujas percentagens oscilam entre 20,9% e 26,4%. Por outro lado, o grupo das 

algas apresenta uma tendência crescente em termos de representatividade e variabilidade 

taxonómica. Durante esta zona, a micro alga Botryoccocus ganha maior expressividade (10,4-

20,9%), enquanto as Zygnemataceas são agora representadas pela presença não só de 

Spirogyra mas também pela Debarya. Também a microalga cianofícea Gloeotrichia volta a 

estar presente, ainda que com percentagens vestigiais (<2%). O grupo dos fungos destaca-se 

pela sua representatividade (46,2-56,7%), sendo Glomus spp. o taxa que apresenta maiores 

percentagens (13,2-25,4%), seguido de Poyadosporites (13,4-19,8%). Estão também presentes 

Polyporisporites, Exesisporites e, por primeira vez na sequencia, Dicellaesporites. O conjunto 

dos zoorrestos demonstra um ligeiro incremento (2,2-4,5%), enquanto os indefinidos deixam 

estar presentes nesta zona. 

 

 

ZNPP B1 (2070-2050 cm; 8065-7887 cal BP)  

Esta zona corresponde ao topo da sequência estudada que se encontra entre 2070 cm 

e 2050 cm de profundidade e, segundo o modelo de idade, reflecte o intervalo cronológico 

compreendido entre 8065 cal BP e 7887 cal BP. No diagrama pode observar-se o contínuo 

decréscimo dos dinoflagelados que apresentam percentagens menores de 20%. O grupo das 

algas demonstra a tendência da zona anterior, continuando a crescer em termos de 

representatividade (33,7-50,9%) e variabilidade taxonómica. A microalga clorofícea 

Botryoccocus continua a ser a mais representativa (11,5-21,3%). A Gloeotrichia revela um 

pico inicial, baixando depois os seus valores (1,1-16,4%). No entanto, outros taxa aumentam 

a sua representatividade, como Spirogyra (7,9-13,9%), Debarya (7,3%), um novo taxa é 

registado, nomeadamente Zygnema (<4%) e as diatomáceas voltam a estar presentes. No 

conjunto dos fungos é possível observar alterações consideráveis, sendo que este apresenta 

valores que oscilam entre 28,5% e 49,4%. Glomus spp. deixa de ser o taxa mais 

representativo e sofre uma quebra apresentando valores menores de 4%, enquanto 

Polyadosporites, após um decréscimo inicial, aumenta a sua representatividade (6,1-25,8%), 

sendo acompanhado por Polyporisporites(12,7-13,5%), Dicellaesporites (1,2-5,6%), 
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Exesisporites (1,1-4,2%) e pelo primeiro registo de hiphae. Os zoorrestos manifestam uma 

ligeira recuperação, mas que não supera os 5% de representatividade. O grupo dos indefinidos 

reflecte maior variabilidade nesta zona, mas contínua com valores vestigiais, menores de 2



 

 

 

157 

Figura 57. Diagrama de frequências relativas de palinomorfos não polínicos (NPP), com os taxa identificados no core GOL - 0401.304. 
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Figura 58. Imagens de palinomorfos não polinicos identificados no core GOL - 0401.304. a) Diatomácea; b) Debarya; 

c)Dinoflagelado; d) Dinoflagelado; e) Zygnema; f) Foraminifero  

a) b) 

c) d) 

f) e) 
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5.2.3. Resultados de microcarvões e carvões sedimentares de GOL – 

0401.304 

 

Para o estudo de microcarvões e carvões sedimentares do core GOL – 0401.304 foram 

analisadas 16 amostras, em que os resultados de 8 amostras derivam da contagem de 

partículas de carvão das laminas de pólen do estudo palinológico, e as restantes 8 amostras 

resultam da aplicação do método de crivagem de Carcaillet (Carcaillet et al., 2001; Carcaillet 

et al, 2007).  

Tal como já foi abordado anteriormente, o objectivo da aplicação destas duas 

metodologias é a identificação de eventos de incêndio a nível regional (análise de 

microcarvões) e a nível local (análise de carvões sedimentares). A tabela 15 reflecte os dados 

de contagem de partículas de carvão resultantes das duas metodologias aplicadas, que foram 

utilizados no software CharAnalysis, sendo que neste subcapítulo aborda-se os resultados 

obtidos na sua aplicação. No entanto, não foi possível obter a análise dos dados de carvões 

sedimentares pretendida com a aplicação do software supracitado. As razões para tal podem 

dever-se aos baixos valores de contagem, ao baixo número de amostras (hipótese que 

descartamos atendendo ao facto de corresponder ao mesmo numero de amostras utilizadas na 

analise de microcarvões, que obteve resultados) e à janela de tempo de suavização que poderá 

ser superior ao registo, por essa razão poderá pensar-se que o software necessita de mais 

amostras para fazer as médias e as interpolações estatísticas dos dados (Higuera, 2009) ou a 

ambas as hipóteses conjugadas entre si. 

Contudo, com os dados de microcarvões conseguiu-se obter a análise estatística 

pretendida, pelo que posteriormente passa-se à abordagem desses resultados 
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Tabela 15. Dados da contagem de microcarvões e carvões sedimentares do core GOL - 0401.304. 

 

 

 

5.2.3.1. Resultados da análise de microcarvões  

 

Os dados de contagem de microcarvões do core GOL – 0401.304 foram introduzidos 

no CharAnalysis. Na fase de parâmetros optou-se por uma interpolação para 50 anos. Tal 

como no estudo de VDC – 0401.302, para cada amostra foi multiplicada a concentração de 

carvão interpolado pela taxa de sedimentação estimada para obter a taxa de acumulação 

(Char, partículas cm
2
/50yr). O cálculo da variação de baixa frequência de carvão foi feito com 

base no método de regressão ponderada, utilizando uma janela de 500 anos. Para a análise de 

picos Cpeak foi definido como rácio para o cálculo da alta frequência de carvão, e utilizou-se 

uma vez mais o modelo de mistura Gaussiano para a distribuição do sinal de ruido (Higuera 

2009).  

A utilização do CharAnalysis e os parâmetros aplicados possibilitou a identificação de 

3 eventos de fogo a nível regional (figura 59). O símbolo “+” indica a os picos de carvão 

identificados pela análise estatística dos dados. A cumulação dos picos de carvão ao longo do 

tempo é observável no gráfico da figura 60, apontando cronologicamente os eventos de 

incêndio para 9430 cal BP, 8430 cal BP e 7940 cal BP. 

Resultados de carvões sedimentares Resultados Microcarvões 

Secção de 

amostragem/ 

Profundidade 

(cm) 

Volume 

sedimento 

(cm
3
) 

Contagem 

carvões 

sedimentares 

Secção de 

amostragem / 

Profundidade 

(cm) 

Volume 

sedimento 

(cm
3
) 

Contagem 

Microcarvões 

S4 #39 2050 1 25 S4 #39 2050 2 606 

S4 #39 2070 1 23 S4 #39 2070 2 268 

S4 #39 2090 1 25 S4 #39 2090 2 825 

S4 #39 2120 1 46 S4 #39 2120 2 168 

S4 #41 2180 1 13 S4 #41 2180 2 333 

S4 #41 2230 1 14 S4 #41 2230 2 100 

S4 #42 2280 1 5 S4 #42 2280 2 564 

S4 #43 2320 1 10 S4 #43 2320 2 156 
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Figura 59. Correlação de Cpeak (Cinterpolated-Cbackground), 

definição do limite de Cnoise e identificação de picos para os dados 

de microcarvões do core GOL – 0401.304. Os pontos cinzentos não 

conseguem passar no teste de picos de magnitude. 

Figura 60. Cumulação de eventos de fogo ao longo do tempo 

do tempo, para os dados de microcarvões do core GOL – 

0401.304. 
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5.2.4. Interpretação dos resultados de GOL – 401.304 

 

A sequência de GOL – 0401.304 é, do ponto de vista cronológico, relativamente curta, 

contudo reflecte dados para Holocénico inicial e a transição para o Holocénico médio, 

tratando-se da sequência com os dados palinológicos mais antigos para o Baixo Vale do Tejo. 

Esta fase do Holocénico, que se pode observar no diagrama de GOL – 0401.304 

(Figura 61), corresponde ao período frio Boreal, compreendendo um conjunto de variações 

climáticas, cuja afectação nas várias partes globo ainda é muito discutida 

Observando o conjunto de dados obtidos, verifica-se o domínio da floresta em toda a 

sequência, que reflecte valores significativos de Pinus sp., bem como de taxa mesófilos 

(Quercus decíduos e presença de Betula e Corylus), e taxa de bosques ribeirinhos (Salix spp., 

Alnus, Fraxinus), que aumentam a sua representatividade ao longo da sequência. Entre 10000 

cal BP e 9800 cal BP, denota-se uma ligeira redução de Pinus spp. e Quercus perenifólios. O 

mesmo acontece em torno de 8500 cal BP e 8200 cal BP, o que poderia sugerir o agravamento 

das condições climáticas, no que toca às temperaturas e secura, durante estes momentos. 

Os arbustos aparecem em toda a sequência, porém não apresentam muita 

expressividade. Nas zonas de floresta compostas por Pinus sp., verifica-se muitas vezes a 

presença de cf. Juniperus, cuja curva obtida para a sequência de GOL, parece acompanhar as 

ligeiras oscilações de Pinus spp.. As herbáceas também são pouco significativas, verificando-

se a presença de Artemisia, que poderá estar relacionada com os momentos frios e secos. O 

aumento de Plantago spp., a partir de 8500 cal BP, acompanhado do incremento de Apiaceae 

e Brassicaceae, e de alguns fungos relacionados com decomposição de matéria orgânica e 

estrume (Polyadosporites, Polyporisporites e Exesisporites), poderá estar relacionado com as 

actividades de pastorícia ainda com caracter muito incipiente, no entanto esta associação não 

é completamente clara.  

A sequência é ainda marcada pela de incidência de três eventos de fogo de caracter 

regional (circa 9400 cal BP, 8400 cal BP e 7940 cal BP), de origem natural.  

A influência marinha é bastante evidente durante toda a sequência através da presença 

constante de dinoflagelados e pontualmente pela presença de foraminíferos e diatomáceas. No 

entanto, verifica-se também a grande variabilidade de algas de água doce, que ocorreriam em 

pântanos, pela presença de Spirogyra, Zygnema, Debarya e Gloeotrichia e ambientes de 

águas abertas pela presença significativa de Botryoccocus (van der Wiel, 1982; van Geel et al. 
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1983; van Geel, 1978, 1986; Van Geel et al., 1989; Kuhry, 1997). A presença de algumas 

espécies hidrófilas atesta a existência de áreas com maior influência fluvial, como 

Myriophyllum, Nymphaceae, tipo Lemna, Cyperaceae e Typha-Sparganium.  
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Figura 61. Diagrama sintético (GOL – 0401.304) de palinomorfos polínicos e palinomorfos não polínicos agrupados por afinidades ecológicas. Taxa 

Mesófilos: Quercus deciduous, Betula, Corylus; Taxa Ripicolas: Alnus, Salix, Fraxinus; Taxa Esclerofilos: Quercus perenifólio, Erica spp., Cistaceae; 

Algas de água doce estagnadas: Gloeotrichia, Spirogyra, Zygnema, Debarya;Algas água doce aberta: Botryoccocus; Taxa de água salobra: Foraminiferos, 

Dinoflagelados, diatomáceas.  
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5.3. RESULTADOS DO ESTUDO PALINOLÓGICO DO SÍTIO CUEVA 

DEL SAPO 

 

Para o estudo palinológico da Cueva del Sapo, atendendo ao potencial estratigráfico 

curto da sondagem alvo de escavação e os problemas identificados, foram recolhidas e 

analisadas duas amostras sedimentares (U.E1 e U.E.2), cujos resultados se expressam em dois 

diagramas. O diagrama da figura 62 reflecte os resultados dos taxa polínicos identificados e 

quantificados ao longo da análise das amostras, enquanto o diagrama da figura 63 reflecte os 

resultados da identificação e contabilização de palinomorfos não polínicos. Ambos os 

diagramas exprimem valores de frequências relativas (%). A análise dos resultados é 

apresentada desde a amostra mais profunda pra a amostra mais superficial. 

Com os dados palinológicos obtidos e os dados antracológicos existentes para este 

contexto arqueológico pretende-se tentar contribuir para um maior conhecimento do quadro 

paleoambiental da MédioVale do Tejo. 

 

 

5.3.1. Resultados – Pólen 

 

Os resultados de pólen da Cueva del Sapo, expressos no diagrama da figura 62, 

reflecte as percentagens de representatividade de cada um dos taxa identificados e a relação 

percentual de pólen arbóreo (AP – Árvores) e pólen não arbóreo (NAP – Arbustos e 

Herbáceas), resultante dos cálculos da Soma-base. Para o cálculo da soma-base foram 

excluídos os ptéridofitos.  

Os dados referentes à concentração polínica, resultantes da aplicação do método 

volumétrico proposto por Loublier (1978), e número de taxa identificados por amostra estão 

presentes na tabela 16. 
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Tabela 16. Valores de concentração de Pólen e NPP e número de taxa identificados na Cueva del Sapo 

 

 

A U.E. 2, que corresponde à amostra mais profunda que foi possível recolher, obteve 

resultados que não permitem alcançar os critérios mínimos exigidos em palinologia para este 

tipo de contextos (López-Sáez et al., 2003b), mas que mesmo assim nos permite fazer uma 

análise. Assim, na amostra da U:E.2 foram identificados 13 taxa polínicos que correspondem 

a uma concentração de 869 grãos/gr. sedimento (tabela 16). O espectro arbóreo corresponde a 

46,8%, sendo Alnus o taxa mais representativo, seguido de Quercus perenifólio, Pinus spp. e 

Quercus caducifólio. Os arbustos estão somente representados por Erica spp., cuja 

representatividade corresponde a 20,9%. Quanto às herbáceas, estão presentes espécies da 

família Poaceae, Asteraceae tipo tubuliflora, Caryophylaceae e a Typha-Sparganium (figura 

61). O grupo dos Ptéridofitos expressa uma boa representatividade alcançando 25%, que 

correspondem à identificação de esporos tipo monolete Isoetes e tipo trilete, Polypodium e 

Botrychium. 

A U.E. 1 corresponde à unidade mais superficial, cujos resultados espelham o quadro 

de vegetação actual da região onde se insere a cavidade. A análise desta amostra resultou na 

identificação de 33 taxa polínicos e 32096 grãos de pólen/gr. sedimento (tabela 16). O grupo 

dos taxa arbóreos corresponde a 61.1% e Alnus continua a ser o mais representativo, sendo 

acompanhado por maior variabilidade taxonómica composta por Pinus spp., cf. Juniperus, 

Quercus caducifólio e Quercus perenifólio, Juglans, Fraxinus, Salix spp. e Olea-Phillyrea. O 

grupo dos arbustos, ainda que reflicta menor representatividade (13,4%), é composto por 

vários taxa, nomeadamente Cistaceae, Ephedra, Thymelaceae e Pistacia. As herbáceas 

representam 25,4% do total de pólen não arbóreo (NAP), sendo compostas por Poaceae, tipo 

Cerealia, Asteraceae tipo tubuliflora e Asteraceae tipo liguliflora, Artemisia, 

Chenopodiaceae, Apiaceae, Caryophyllaceae, Faboidae, Brassicaceae e Galium, ainda no 

grupo das herbáceas higró-hidrófilas foram identificadas Cyperacea e Typha-Sparganium. O 

grupo dos Ptéridofitos é menos representativo nesta amostra (18,9%), no entanto mantém os 

mesmos taxa identificados na amostra da U.E.2 (figura 62). 

U.E. Nº 
Amostra 

Soma-Base 
AP/NAP 

Concentração 
Pólen 

Nº Taxa 
Pólen 

Soma-Base 
NPP 

Concentração 
NPP 

Nº Taxa 
NPP 

U.E.1 2 927 32096 33 351 12153 14 

U.E.2 1 139 869 13 66 413 8 
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Figura 62. Diagrama de frequências relativas de pólen resultante da análise palinológica das amostras da Cueva del Sapo. 
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5.3.2. Resultados – Palinomorfos não polínicos (NPP)  

 

Os resultados da identificação e contagem de palinomorfos não polínicos estão 

expostos no diagrama de frequências relativas da figura 63, que reflecte as percentagens 

obtidas de cada taxa identificado. Nos cálculos da soma-base estão incluídos os três grupos 

que compõem o espectro de NPP das amostras provenientes da Cueva del Sapo.  

Os dados referentes à concentração de palinomorfos não polínicos, resultantes da 

aplicação do método volumétrico proposto por Loublier (1978), e número de taxa 

identificados por amostra estão presentes na tabela 16, na qual é possível observar a pobreza 

das amostras quanto ao seu conteúdo de palinomorfos não polínicos.  

Os dados obtidos para a U.E. 2 são pobres em palinomorfos não polínicos, tal como 

acontece com o pólen. Nesta amostra apensa foi possível identificar 8 taxa que correspondem 

a uma contracção de 413 grão/gr. sedimento (tabela 16). O grupo que mais se destaca é o dos 

fungos (90,9%), tendo-se identificado hiphae, Polyadosporites, Polyporisporites, 

Pluricellaesporites e o tipo 981 (figura 63). No grupo dos zoorrestos os pêlos são os mais 

representativos e o grupo dos indefinidos apenas foi possível denotar a presença de estomas. 

A U.E. 1, amostra mais superficial, apresenta mais riqueza de palinomorfos não 

polínicos, resultando numa concentração de 12153 grãos/gr. sedimento e 14 taxa diferentes 

identificados (tabela 16). O grupo dos fungos continua a ser o mais representativo (85,2%), 

demonstrando também maior variabilidade taxonómica, sendo composto por hiphae, 

Polyadosporites, Polyporiporites, Dicellaesporites, Pluricellaesporites, tipo Alternaria, 

Chaetomium e tipo 981. Também foi possível identificar mais vestígios animais para além de 

pêlos e o grupo dos indefinidos mantém a presença de estomas bem como foi possível 

identificar protistas e o tipo 303 (figura 63). 
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Figura 63. Diagrama de frequências relativas de palinomorfos não polínicos identificados na análise palinológica 

da Cueva del Sapo. 

 

 

5.3.3. Interpretação dos resultados da Cueva del Sapo 

 

Os dados polínicos obtidos para a Cueva del Sapo, correspondem a duas fases, sendo 

a amostra 1 proveniente da camada de ocupação pré-histórica (U.E. 2), cuja cultura material a 

faz corresponder ao Neolítico Final, início do Calcolítico (não existem datações absolutas 

para este contexto arqueológico, pelo que a relação cronológica tem por base a cultura 

material recuperada na escavação). A amostra 2 corresponde à camada mais superficial 

(U.E.1), cujos dados reflectem a cobertura vegetal actual.  

Os resultados obtidos na análise palinológica da camada de ocupação deste contexto 

arqueológico (amostra 1, U.E. 2) não são suficientes para desenvolver uma reconstituição 

paleoambiental coesa, impossibilitando interpretações seguras sobre este momento. Contudo, 

as interpretações e indicações possíveis de retirar destes dados são importantes para a 

correlação com os dados obtidos pelo estudo antracológicos desenvolvido neste mesmo 
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contexto (Duque-Espino, 2014) e para correlação com dados de palinologia e antracologia de 

outros sítios da Extremadura Espanhola. 

A amostra 1, U.E.1, camada de ocupação humana correspondente ao Neolítico 

final/início do Calcolítico, reflecte o domínio dos bosques ribeirinhos, bem representado por 

Alnus, esta representatividade poderá estar relaciona com a proximidade ao fundo do vale do 

Arroyo de Barbaón, onde as comunidades ripícolas se desenvolviam e que ainda hoje se 

podem observar. O cortejo arbóreo é ainda composto por Quercus decíduos, que 

possivelmente se distribuíam pelas encostas do vale mais sóbrias e solos mais profundos, 

Pinus spp., que ocorreria em zonas mais afastadas, no topo das encostas solheiras, enquanto 

os Quercus perenifólios ocupariam zonas solheiras e rochosas, juntamente com Erica spp.  

As herbáceas não são muito abundantes nesta amostra, denota-se a presença de 

Poaceae (gramíneas silvestres) Asteraceae tipo tubuliflora e Caryophyllaceae, que se 

desenvolveriam nas proximidades do sítio, em zonas solheiras e espaços com disponibilidade 

se solo. Junto ao rio, em zonas de menor energia desenvolviam-se as comunidades aquáticas 

de Typha-Sparganium. A humidade do fundo do vale permitia também o desenvolvimento de 

várias espécies de ptéridofitos.  

Os palinomorfos não polínicos são essencialmente composto por fungos, 

relacionados com decomposição de matéria orgânica, porém o taxa fúngico mais 

representativo, o tipo 981, está relacionado com ambiente de água doce pouco profundo, que 

podem ser de curta duração (Carrión & van Geel, 1999). 
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5.4. RESULTADOS DO ESTUDO PALINOLÓGICO DO SÍTIO 

ARQUEOLÓGICO CUEVA DE LOS POSTES 

 

Para o estudo palinológico da sondagem holocénica da Cueva de los Postes foram 

analisadas 19 amostras. Contudo, e tal como foi referido anteriormente, nem sempre houve a 

possibilidade de recolher amostras cada 10cm e também não foi possível recolher amostras da 

UE 15, UE16, UE17 e UE18, atendendo ao facto das características rochosas destas unidades 

estratigráficas e presença clara de derrubes de sedimento, e cujo material sedimentar era 

praticamente inexistente ou potencialmente contaminado. Das amostras sujeitas a análise, 

foram identificados e contabilizados palinomorfos polínicos e palinomorfos não polínicos, 

que resultaram na construção de dois diagramas que expressam as frequências absolutas 

(concentração em grãos/gr. sedimento) de cada taxa identificado por amostra, calculadas 

seguindo o método volumétrico proposto por Loubier (1978). A opção de construção de 

diagramas de concentração resulta da pobreza de palinomorfos desta sequência arqueológica, 

tal como se pode verificar na tabela 17 que demonstra a fraca variabilidade e somas-base 

polínicas e de NPP muito baixas, não atingindo os valores e critérios mínimos exigidos em 

palinologia (López-Sáez et al., 2003b). 

Mesmo assim, atendendo que existem outros dados paleobotânicos deste contexto 

arqueológico, nomeadamente os estudos antracológicos desenvolvidos por David Duque 

Espino (2011), entendeu-se que seria interessante relacionar os dados palinológicos e 

antracológicos, bem como outros dados paleoambientais da Extremadura Espanhola, no 

sentido de verificar se o conjunto de dados da Cueva de los Postes pode contribuir para o 

entendimento do quadro geral da evolução paleoambiental durante o Holocénico. 

 

 

5.4.1. Resultados – Pólen  

 

Os resultados de pólen do estudo palinológico da Cueva de los Postes estão presentes 

no diagrama da figura 64 e na tabela 17, que expressa valores de frequência absoluta 

(concentração em grãos/gr.sedimento) de árvores, arbustos e herbáceas. A análise dos 
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resultados é apresentada seguindo as unidades estratigráficas (U.E.) definidas durante as 

escavações, da mais antiga para a mais recente. 

 

 

 

A unidade estratigráfica de base (U.E. 19) está representada por uma amostra, cuja 

análise revelou um resultado polinicamente estéril (figura 64, tabela 17), estando apenas 

presente um taxa arbóreo, nomeadamente Betula. Esta amostra antecede um hiato 

Unidade 

Estratigráfica 

Nº Amostra - 

Profundidade 

(cm) 

Soma-

Base 

AP/NAP 

Concentração 

Pólen 

(Grãos/gr) 

NºTaxa 

Pólen 

Soma 

NPP 

Concentração 

NPP 

(Grão/gr) 

NºTaxa 

NPP 

UE1 19 – 238cm 50 63 8 61 120 10 

UE2 18 – 268cm 35 43 6 144 179 13 

UE3 17 – 303cm 16 19 3 48 58 9 

UE4 16 – 315cm 24 30 4 58 72 12 

UE5 15 – 336cm 29 36 5 44 55 10 

UE6 14 – 382cm 24 29 4 36 43 6 

UE7 13 – 414cm 24 29 4 36 44 7 

UE8 12 – 449cm 10 12 2 56 67 7 

UE9 11 – 459cm 11 13 2 34 40 6 

UE10 10 – 485cm 11 13 2 22 27 4 

UE11 9 – 509cm 11 12 2 22 23 6 

UE12 
8 – 513cm 10 12 2 14 17 3 

7 – 530cm 21 25 4 28 34 4 

UE13 
6 – 535cm 11 13 2 552 651 11 

5 – 553cm 5 6 1 20 23 5 

UE14 

4 – 564cm 5 6 1 20 23 5 

3 – 581cm 5 6 1 40 45 8 

2 – 601cm 10 11 2 38 43 5 

UE15 

Sedimento não recuperado 
UE16 

UE17 

UE18 

UE19 1 - 723cm 5 6 1 137 154 6 

Tabela 17. Concentração de palinomorfos polínicos e não polínicos (NPP) identificados na sequência holocénica (sala 

de entrada) da Cueva de los Postes. 
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estratigráfico (U.E. 18, 17, 16 e 15) e temporal, no qual não foi possível a recolha de amostras 

sedimentares, pelas razões já anteriormente mencionadas.  

A U.E. 14, associada cronologicamente ao Epipaleolítico, está representada por três 

amostras (amostras 2, 3 e 4), nas quais foi possível verificar a presença de Pinus spp. e 

Quercus perenifólio, no grupo dos taxa arbóreos, e Poaceae, no grupo das herbáceas. A 

concentração polínica é baixa, variando entre 6 e 11 grãos de pólen por grama de sedimento 

na amostra mais rica (amostra 2). 

Na U.E. 13 foram analisadas 2 amostras (amostras 5 e 6), que reflectem dados do 

Epipaleolítico também, onde foi possível identificar dois taxa: no grupo de pólen arbóreo 

Quercus perenifólio, que mantem a sua presença, e no grupo dos arbustos identifica-se por 

primeira vez Erica spp.. 

Na U.E.12, também representada pela análise de duas amostras (amostras 7 e 8), é 

possível notar uma maior variabilidade taxonómica, quando comparada com as amostras das 

unidades estratigráficas anteriores (figura 64). Assim, no grupo do pólen arbóreo foi 

identificada Olea-Phillyrea, o conjunto dos arbustos é representado por Erica spp. e Tamarix, 

e o grupo das herbáceas é composto por Poaceae e Asteraceae tipo tubuliflora. No entanto a 

concentração polínica das amostras continua a ser baixa (entre 12 e 25 grãos de pólen/grama 

de sedimento, tabela 17). 

A U.E.11 é composta por uma amostra (amostra 9), em que apenas foi possível 

identificar taxa herbáceos (Poaceae e Asteraceae tipo liguliflora), apresentando baixa 

concentração polínica (12 grãos/grama de sedimento). O mesmo acontece na U.E. 10 e U.E. 9 

(amostras 10 e 11, respectivamente), apenas com identificação de taxa herbáceos. 

A U.E. 8, com apenas uma amostra analisada (amostra 12), equivale 

cronologicamente ao Neolítico (tabela 17), em que foi possível identificar novamente um taxa 

arbóreo (Quercus perenifólio) para além Poaceae que se vai mantendo no registo. No caso da 

U.E. 7 (amostra 13), o pólen arbóreo é composto por Oleaceae, mantem-se a ausência de taxa 

arbustivos, mas a variabilidade taxonómica e a representatividade das herbáceas aumenta 

ligeiramente, tendo sido identificado Poaceae, Asteraceae tipo tubuliflora e Asteraceae tipo 

liguliflora. A concentração polínica é agora de 29 grãos/grama de sedimento (tabela 17). 

Na U.E. 6, composta por uma amostra (amostra 14), verifica-se novamente a 

ocorrência de Quercus perenifólio, bem como das herbáceas Poaceae, Asteraceae tipo 

tubuliflora e Asteraceae tipo liguliflora. No entanto, observando os dados da amostra da U.E. 
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5 (amostras 15) verifica-se um ligeiro aumento da concentração polínica e da variabilidade 

taxonómica, devido ao reaparecimento de Pinus spp. e ao aumento da representatividade de 

Quercus perenifólio. Estes taxa são ainda acompanhados pelas constantes herbáceas 

(Poaceae, e Asteraceae). 

A U.E. 4 é igualmente representada por uma amostra (amostra 16), que revela a 

ausência de Pinus spp. e o aumento dos valores de Quercus perenifólio. No entanto a 

concentração polínica desta amostra é menor que a anterior devido à diminuição dos valores 

dos taxa herbáceos (30 grãos/gr. sedimento, tabela 17). Os valores de Quercus perenifólio 

diminuem consideravelmente na U.E. 3 (representada pela amostra 17) e alguns taxa 

herbáceos, que estavam presentes nas unidades estratigráficas anteriores ausentam-se do 

registo, nomeadamente os dois tipos de Asteraceae, no entanto, assiste-se ao reaparecimento 

de Erica spp.. Na U.E. 2, representada pela amostra 18, assiste-se novamente ao aumento de 

Quercus perenifólio que, no conjunto dos taxa arbóreos, é acompanhado pela presença do 

taxa ribeirinho Alnus. Nos taxa arbustivos as Erica spp. aumentam ligeiramente os seus 

valores e no conjunto das herbáceas pode observar-se a contínua presença de Poaceae, volta a 

reaparecer Asteraceae tipo tubulifora e foi possível ainda identificar cerealia (tipo). Esta 

amostra reflecte uma concentração polínica de 43 grão/gr. sedimento. No entanto, a U.E.1, 

representada pela amostra 19, detém o valor mais elevado de concentração (63 grãos/gr. 

sedimento) e maior variabilidade taxonómica (figura 64), podendo-se observar: no conjunto 

dos taxa arbóreo, para além de Quercus perenifólio, está novamente presente Pinus spp.; o 

grupo dos taxa arbustivos revela valores substanciais de Erica spp. e a presença de Cistaceae; 

e o conjunto das herbáceas é composto por Poaceae, Asteraceae tipo tubuliflora, Asteraceas 

tipo liguliflora e Fabaceae. No entanto, os dados obtidos para estas últimas quatro unidades 

estratigráficas devem ser olhados de forma cautelosa devido ao facto de a escavação ter 

revelado claras evidências de afectação destas unidades provocada pela acção de animais e 

utilização recente da cavidade.  
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Figura 64. Diagrama de concentração polínica dos taxa (árvores, arbustos e herbáceas) identificados na Cueva de los Postes. 
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5.4.2. Resultados – Palinomorfos Não Polínicos (NPP) 

 

Os resultados da identificação e contagem de palinomorfos não polínicos (NPP), tal 

como no caso dos palinomorfos polínicos, são apresentados no diagrama da figura 65 que 

expressa valores de frequência absoluta (concentração de grãos / grama de sedimento) dos 

taxa pertencentes aos diferentes grupos que compõem estes palinomorfos, nomeadamente 

algas, fungos, zoorrestos e indefinidos. Os valores de concentração total de NPP e o número 

de taxa por amostra podem também ser consultados na tabela 17. Assim como no caso da 

análise de resultados de pólen, também os resultados de NPP são apresentados seguindo as 

unidades estratigráficas de escavação, da mais antiga para a mais recente.  

A U.E. 19, que se encontra na base da sequência estudada e que corresponde à 

amostra 1, revela uma concentração considerável (154 grãos/gr. sedimento) relacionada 

essencialmente com a representatividade do grupo dos fungos, nomeadamente Sordariaceae 

(figura 65, tabela 17). Para além deste, marcam também presença de outros fungos como 

Polyadosporites, Polyporisporites e Pluricellaesporites. No grupo das algas está presente a 

clorofícea Botryoccocus, e no grupo dos zoorrestos foi possível verificar a ocorrência de 

pêlos.  

Na U.E.14, composta por 3 amostras, observa-se uma diminuição da concentração de 

NPP (entre 23 e 45 grãos/gr. sedimento), no entanto foi possível identificar um maior número 

de taxa. No grupo dos fungos foram identificados hiphae, Polyadosporites, Polyporisporites, 

Exesisporites tipo Chaetomium, tipo Alternaria e Sordariaceae, sendo este ultimo o mais 

representativo. As algas continuam representadas pela clorofícea Botryoccocus, assim como 

os pêlos continuam a ser o zoorresto mais comum. No grupo dos indefinidos foram 

identificados protistas e o tipo 303.  

A U.E. 13,composta pelas amostras 5 e 6, revela novamente uma concentração 

consideravelmente elevada (entre 23 e 651 grãos/gr. sedimento) que está, mais uma vez, 

relacionada com o grupo dos fungos e com os valores de Sordariaceae, que desaparece 

posteriormente. Neste grupo foi possível ainda identificar hiphae, Polyadosporites, 

Polyporisporites, Glomus spp. e tipo Chaetomium. No grupo das algas, também Botryoccocus 

revela valores mais elevados. Nos zoorrestos é possível continuar a observar a ocorrência de 

pêlos, mas também unhas e outros restos de animais variados. Nos indefinidos apenas o Tipo 

303 foi identificado. 
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A U.E.12, também composta por 2 amostras (7 e 8) revela uma quebra na 

variabilidade taxonómica e na concentração de NPP (entre 34 e 17 grãos/gr. sedimento). O 

conjunto dos taxa fúngicos, até ao momento mais representativo, reflecte agora valores 

vestigiais de somente um taxa, Polyporisporites. As algas dominam o conjunto dos NPP, com 

a presença contínua de Botryoccocus. Também os zoorrestos reflectem o quadro anterior, 

mantendo-se a identificação de pêlos e zoorrestos variados. 

Na U.E.11, representada por uma amostra (amostra 9), observa-se um quadro 

semelhante ao da U.E. 12., como baixa concentração de NPP (23 grãos/gr. sedimento) e baixa 

variabilidade (tabela 17). O conjunto dos fungos é composto por dois taxa, Polyporisporites e 

Exesisporites, enquanto o grupo das algas mantém a presença de Botryoccocus e o grupo dos 

zoorrestos mantém o registo de pêlos. No grupo dos indefinidos reaparece os protistas. A U.E. 

10 reflecte a mesma composição das unidades estratigráficas anteriores, exceptuando o caso 

do grupo dos fungos, que é representado Polyadosporites, mas que mantém valores vestigiais. 

A U.E. 9 e a U.E. 8, cada uma composta por uma amostra (amostra 11 e 12, 

respectivamente), reflectem similitudes quanto à sua composição de NPP, ainda que 

apresentem valores de concentração ligeiramente diferentes (tabela 17). No entanto ambas 

apresentam os mesmo taxa, com valores semelhantes, nomeadamente Polyporisporites e 

Glomus spp. No caso das algas, ambas mantém a presença de Botryoccocus, embora na U.E.8 

tenha sido identificada também a presença de Gloeotrichia. No que toca aos zoorrestos e 

grupo dos indefinidos, em ambas as unidades é possível evidenciar a continuação da presença 

dos mesmos taxa que ocorriam nas unidades estratigráficas anteriores. 

A U.E.7, que corresponde à amostra 13, apresenta algumas alterações na composição 

do grupo dos fungos, que é agora composta por hiphae, Polyporisporites e tipo Alternaria. O 

conjunto das algas é o mais representativo, tendo-se identificado novamente Botryoccocus e 

Gloeotrichia. No grupo dos zoorrestos mantém-se os pêlos, e no grupo dos indefinidos, os 

protistas. A concentração de NPP desta unidade corresponde a 44 grãos/gr. sedimento (tabela 

17). A U.E. 6, composta pela amostra 14, revela uma concentração semelhante à unidade 

anterior, mas o número de taxa que compõem os vários grupos de NPP é menor. O grupo dos 

fungos é composto por Polyporisporites, Exesisporites e Dicellaesporites. Enquanto no grupo 

das algas, Botryoccocus é a única representante. No grupo dos zoorestos e indefinidos foram 

identificados os mesmo taxa que anteriormente.  
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Na U.E. 5, composta pela amostra 15, verifica-se um ligeiro aumento da 

concentração e da variabilidade taxonómica (tabela 17, figura 65). Pode-se observar que o 

grupo dos fungos é agora composto por 6 taxa, revelando maior variabilidade, são eles: 

hiphae, Polyadosporites, Polyporisporites, Glomus spp., Podospora e Exesisporites. As algas 

mantêm a presença de Botryoccocus, enquanto no grupo dos zoorretos apenas foram 

identificados vestígios de animais indiferenciados e no grupo dos indefinidos somente se 

regista a presença do tipo 303. A U.E. 4 (amostra 16) revela a mesma tendência da unidade 

estratigráfica anterior, verificando-se uma concentração de 72 grãos/gr. sedimento e maior 

variabilidade taxonómica. No grupo dos fungos foi possível identificar, para além de alguns 

taxa já presentes na unidade anterior, Chaetomium e tipo Alternaria. No grupo das algas, para 

além da constante Botryoccocus, verificou-se também a presença de Spirogyra. O grupo dos 

indefinidos e zoorrestos mantém os mesmos taxa, com valores vestigiais.  

Na U.E.3, que corresponde à amostra 17, assiste-se a um declínio na concentração, 

assim como no número de taxa identificados (tabela 17, figura 65), isto deve-se 

essencialmente à ausência de alguns taxa fúngicos e à baixa concentração dos que foram 

identificados, como Polyporisporites, Glomus spp., Podospora e Exesisporites. O grupo das 

algas é composto por Botryoccocus e Spirogyra. No grupo dos indefinidos, para além do tipo 

303, volta a estar presente protista, enquanto os zoorrestos voltam a estar representados pelos 

pêlos. 

A U.E. 2, composta pela amostra 18, demonstra um aumento da concentração (179 

grãos/gr. sedimento) e da variabilidade taxonómica (tabela 17, figura 65). Os fungos são os 

principais responsáveis do aumento da concentração, destacando-se Polyadosporites e o 

Podospora. O grupo das algas volta a estar representado somente por Botryoccocus. Nos 

zoorrestos para além dos pêlos, outra parte de animais foram identificadas (unhas). No que 

respeita ao grupo dos indefinidos, para além de protistas, foi possível identificar o tipo 128A.  

O topo da sondagem holocénica da Cueva de los Postes, U.E. 1, composta pela 

amostra 19, é novamente marcada pela concentração de alguns taxa fúngicos, nomeadamente 

hiphae, Glomus sp. e Pluricellaesporites. No grupo das algas, destaca-se a ausência de 

Botryoccocus e o reaparecimento de Gloeotrichia e a presença de Zygnema. Enquanto o grupo 

dos indefinidos é composto pelo tipo 128 A e por Pseudoschizaea. Nos zoorrestos foram 

identificados vestígios indefinidos de animais e patas.  
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Figura 65. Diagrama de concentrações de palinomosfor não polínicos (NPP) identificados na Cueva de los Postes. 
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5.4.3. Interpretação dos resultados da Cueva de los Postes  

 

A Cueva de los Postes é um contexto arqueológico bastante interessante do ponto de 

vista cronológico, da ocupação e comportamento humano ao longo do Holocénico. No 

entanto, os dados obtidos no estudo palinológico da Cueva de los Postes são demasiado 

pobres para possibilitar uma interpretação fiável da evolução da vegetação desta zona da 

Extremadura espanhola, conquanto somente se podem aferir breves indicações que os taxa 

identificados possam oferecer.  

A U.E.19 não aufere nenhuma datação absoluta e é arqueologicamente estéril, pelo 

que apenas se pode sugerir, pelo seu enquadramento na sequência, que se trata de uma 

camada possivelmente do Holocénico Antigo. Nesta camada apenas foi identificado um taxa 

polínico, Betula. Este é um género de folha decídua, heliófilo, colonizador dos bosques de 

montanha e fundos de vale, que nos registos palinológicos aparece associado a climas frios. 

Dependendo das regiões de estudo, este género pode ter aparição mais regular ou não, porém 

dentro do contexto de estudo presente, a identificação deste taxa vai ao encontro de uma fase 

mais fria, típica do início do Holocénico. Quanto aos taxa de palinomorfos não polínicos 

identificados, o conjunto de fungos identificados está relacionado com decomposição de 

matéria orgânica de origem coprófila (Sordariaceae, Polyporisporites, Polyadosporites), 

porém é bastante factível que esta resulte da decomposição de excrementos actuais, atendendo 

aos valores de representatividade e ao facto de que esta cavidade alberga uma colónia de 

morcegos. A alga Botryoccocus poderá estar associada à escorrência natural de água nas 

paredes desta cavidade, devido à humidade dentro do interior da cavidade.  

Para as unidades estratigráficas afectas ao Epipaleolítico (U.E. 14, 13 12 e 11), os 

dados obtidos indicam, para o espectro arbóreo, a presença de Pinus, Quercus perenifólio, 

Olea-Phillyrea, enquanto os arbustos são compostos por Erica spp. e Tamarix. Trata-se de um 

conjunto dominado por espécies esclerofilas, que poderia indicar um clima mais seco. As 

herbáceas têm como taxa identificados Poaceae, Asteraceae tubuliflora e Asteraceae 

liguliflora, que poderia ser indicativo de zonas de pequenos prados. Os fungos associados à 

decomposição de matéria orgânica e excrementos continuam a ser os mais representativos, no 

entanto o cortejo de taxa polínicos e de palinomorfos não polínicos não permite fazer uma 

associação directa ao tipo de ocupação humana do Epipaleolítico. A presença de excrementos 

de animais é assegurada pelos valores de Sordariaceae, porém esta pode dever-se à actual 
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utilização da cavidade, resultando de contaminação. A presença de Botryoccocus continua a 

dever-se ao grau de humidade dentro da cavidade e à escorrência de água. 

As U.E. 10, 9, 8, 7, 6, e 5 estão associadas à ocupação do Neolítico Antigo e 

Neolítico Médio, e demonstram a continuação da presença de Quercus perenifólios, porém os 

arbustos desaparecem. As herbáceas ganham maior representatividade, o que poderia indicar 

zonas maiores de prados, podendo estar relacionadas com actividades antrópicas de pastorícia, 

contudo os dados não são suficientes para demonstrar a veracidade desta suposição. Os 

fungos presentes nas anteriores unidades estratigráficas, que poderiam relacionar-se com essa 

actividade, reduzem significativamente a sua concentração e alguns acabam mesmo por 

desaparecer. As algas dominam esta fase de ocupação, podendo estar relacionas com grau de 

humidade. 

Para as unidades estratigráficas do topo da sequência (U.E. 4, 3, 2 e 1), foram 

diagnosticados graves problemas associados à ocupação por parte de animais e escavações 

clandestinas que provocaram o remeximento das camadas cronologicamente associadas à 

ocupação Romana e Época Moderna. Os taxa identificados corresponderiam a uma vegetação 

tipicamente mediterrânica, com o predomínio de Quercus perenifólio, Erica spp. e Cistaceae, 

enquanto Alnus está relacionado com a vegetação ripícola das ribeiras de Montemayor e Santa 

Cruz. A presença de cereal poderia ser indicativa de actividades de cultivo na região mas 

também poderá resultar do transporte destes para o interior da cavidade aquando dos 

momentos de ocupação. O conjunto de fungos acusa novamente a presença de excrementos e 

matéria orgânica em decomposição (Podospora, Polyadosporites, Polyporisporites, 

Exesisporites), podendo estar relacionado com a ocupação da cavidade como curral referida 

pelos responsáveis dos trabalhos de investigação desta cavidade. O tipo Chaetomium, é um 

fungo carbonícola (van Geel, 1978; van Geel et al., 1989; Kurhy, 1985; Jarzen & Elsik, 1986; 

Carrión et al., 1999) que poderia estar associado a alguma fogueira momentânea.  
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6. Paleoambiente e comportamento humano no Vale do Tejo, 

durante o Holocénico 

 

Uma vez expostos os resultados e interpretações obtidas para os diferentes estudos 

palinológicos desenvolvidos no âmbito desta tese, neste capítulo pretende-se fazer a síntese 

dos mesmos, correlacionando-os com os dados disponíveis do Vale do Tejo, para o 

Holocénico. Também serão abordados dados de outros contextos fora da região do Vale do 

Tejo, que pela sua importância ou proximidade relativa se considerem de interesse 

comparativo.  

Esta síntese abordará questões paleoambientais da composição e evolução da 

paisagem vegetal, variações climáticas, as dinâmicas comportamentais humanas e sua 

afectação no Vale do Tejo, desde o início do Holocénico até ao período romano. 

 

 

6.1. DINÂMICAS PALEOAMBIENTAIS EVOLUÇÃO DA VEGETAÇÃO 

E INDICADORES PALEOCLIMÁTICOS 

 

De uma forma geral, a tendência paleoambiental característica da última fase do 

Quaternário no Vale do Tejo é a deflorestação, no sentido em que a paisagem composta por 

áreas florestais extensas, com domínio dos bosques decíduos, marcescentes e coníferas, é 

gradualmente substituída por matas de esclerófilas e mais tarde por áreas mais abertas e 

campos ruderais. No âmbito desta desflorestação, ocorrida ao longo do Holocénico, foram 

evidenciados vários ciclos climáticos e vários eventos (figura 69 e 71).  

Depois da fase fria e seca do final do Tardiglaciar (Dryas Recente), o Holocénico 

Antigo, entre ~11700-8200 cal BP, é marcado por uma melhoria nas condições ambientais, 

traduzida nos registos sedimentares à escala global como sendo bastante mais temperada, 

húmida e com maiores índices de pluviosidade (Amman et al., 2000; Rasmussen et al., 2006, 

Roberts et al., 2004). Estas condições climáticas resultam na expansão das florestas e redução 

das comunidades de estepes típicas de fases frias do final do Tardiglaciar, no Norte e Centro 
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da Europa (Bard et al., 1987). Contudo, nesta fase do Holocénico começa a diminuição das 

áreas de floresta na Península Ibérica (cf. Fletcher et al., 2007, Naughton et al., 2007).  

Do ponto de vista climático, esta fase do Holocénico, que se pode observar no 

diagrama conjunto de GOL – 0401.304 e VDC – 0401.302 (figura 69) e no quadro de 

evolução paleoambiental da figura 71, compreende uma série de variações climáticas, cuja 

afectação nas várias partes globo ainda é muito discutida. Para a fase cronológica exposta 

nestas sequências (entre circa 10200 cal BP – 1000 cal BP) estão documentadas 

essencialmente oscilações frias e secas, frias e húmidas e quentes, evidenciadas no Atlântico 

Norte e no Mediterrâneo (e.g. Bond et al., 1997, 2001; Cacho et al., 2001; Frigola et al., 2007; 

Jalut et al., 2009; Fletcher et al., 2010; Fletcher and Zielhofer, 2013). Para o contexto 

português, os registos palinológicos deram origem a duas interpretações diferentes para o 

paleoclima Holocénico. Tendo por base os estudos palinológicos de várias lagoas da costa 

Sudoeste portuguesa, Queiroz (1999) propôs um Holocénico Antigo húmido, um Holocénico 

Médio seco e um Holocénico Final muito húmido. Por outro lado, van der Knaap e van 

Leewen (1995) indicam um Holocénico Antigo seco e um Holocénico Médio húmido, tendo 

por base o registo palinológico do Charco da Candeeira (Serra da Estrela), no entanto, a 

investigação recentemente desenvolvida neste contexto de montanha, focada a ocorrência de 

eventos de fogo, demonstra um quadro paleoclimático mais complexo, correlacionando as 

fases de maior acumulação carvão sedimentar e os “eventos de Bond” (Connor et al., 2012).  

Os dados obtidos para o Holocénico antigo no core GOL – 0401.304 também parecem 

transparecer a influência destas oscilações climáticas. Entre 10000 cal BP e 9800 cal BP 

denota-se uma ligeira redução de Pinus spp., podendo esta ser uma resposta à fase fria 

identificada na costa ocidental mediterrânica, localizada cronologicamente entre 10.9 ka cal 

BP e 9.7 ka cal BP (Jalut et al., 2000) e também no Atlântico Norte (Bond et al., 1997). 

Posteriormente, assiste-se a um ligeiro aumento de Pinus spp., contudo este é acompanhado 

pela diminuição de Alnus e Salix spp. e pelo ligeiro incremento de Quercus perenifólios, 

correspondendo sensivelmente ao intervalo cronológico 9500 cal BP e 9300 cal BP (figura 

66). A este momento está associada uma fase fria e árida, e ainda que este seja acompanhado 

pelo incremento dos bosques de Pinus (relíquia da vegetação Pleistocénica), de uma forma 

geral pode observar-se uma resposta da vegetação que encaixa nas condições climáticas 

descritas para este momento (Bond et al., 1997, 2001; Fletcher et al., 2010, 2013; Rasmussen 
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et al., 2014). Esta fase coincide com a transição da zona polínica A e B, a partir da qual vão 

aumentando os taxa termófilos.  

Os estudos palinológicos ao largo da costa Atlântica (Boessenkool et al., 2001; Turon 

et al., 2003; Naughton, et al., 2007) e na Serra da Estrela (van der Knaap, et al., 1995; Connor 

et al., 2012) reflectem a mesma tendência de redução da floresta, que coincide com as 

variações climáticas globais. 

As variações climáticas frias e secas identificadas em várias zonas do globo (Bond et 

al.,1997, 2001; Cacho et al., 2001; Mayewski et al., 2004; Frigola et al., 2007; Fletcher et al., 

2010; Fletcher & Zielhofer, 2013), coincidem com a identificação de eventos de fogo
10

 

(figura 68), de origem natural e com carácter regional circa 9400 cal BP, 8400 cal BP e 7940 

cal BP, juntamente com eventos de fogo de carácter local circa 8200 cal BP, ligados a uma 

nova redução da floresta, visível nas sequências estudadas. A ocorrência destes eventos de 

fogo nestas cronologias coincide com o registo de eventos de fogo do Charco da Candeeira 

circa 9700 cal BP e 8100 cal BP (Connor et al., 2012).  

A ligeira quebra de Pinus, circa 8200 cal BP, visível no core VDC, é acompanhada 

por um breve aumento de arbustos xerófitos (figura 67). Este momento estará relacionado 

com o evento climático frio e seco identificado por diversos autores, o “evento 8.2 cal ka BP”, 

e cuja influência nos registos palinológicos é considerada factível também na Península 

Ibérica (e.g. López-Sáez et al., 2008 e referências citadas; Carrión et al., 2010). 

A fase inicial do Holocénico no Baixo Vale do Tejo é também marcada pela influência 

marinha, destacando-se a presença de foraminíferos, dinoflagelados e diatomáceas. Este 

cenário de estuário foi também identificado em outros estudos desenvolvidos na região (van 

der Schriek, et al., 2008; Vis et al., 2008; Vis & Kasse, 2009). Contudo, verifica-se também a 

grande variabilidade de algas de água doce e presença de algumas espécies hidrófilas 

(Myriophyllum, Nymphaeaceae, Cyperaceae e Typha-Sparganium), que ocorreriam em 

pântanos de água doce (Spirogyra, Zygnema, Debarya e Gloeotrichia) e ambientes de águas 

abertas (Botryoccocus) e que atestam a existência de áreas com maior influência fluvial 

(figura 66 e 67). 

 

                                                 
10

A história dos eventos de fogo do Holocénico, na região Sudoeste do mediterrânico indica que a actividade do 

fogo foi relativamente alta durante o Holocénico Antigo, decresce durante o Holocénico Médio e volta a 

aumentar circa 5000 cal BP (Carrión, 2002; Tinner et al., 2009; Vannière et al., 2011).  
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Figura 66. Diagrama sintese dos dados palinológicos de GOL - 0401.304 (palinomorfos polínicos e não polínicos). 
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Figura 67. Diagrama sintese dos dados palinológicos de VDC - 0401.302 (palinomorfos polínicos e não polínicos) 
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Figura 68. Síntese de dados de eventos de fogo de VDC - 0401.302 e GOL - 0401.304, eventos climáticos e 

potencial relação. Os dados apresentados resultam da concentração de microcarvões das amostras de palinologia 

e do tratamento de dados de microcarvões e carvões sedimentares do software CharAnalysis. 

 

A transição para Holocénico médio (a partir de circa 8200 cal BP) é seguida por uma 

relativa expansão inicial das florestas (Pinus, Quercus spp., cf. Juniperus), possivelmente 

relacionada com condições climáticas mais amenas, tipicamente associadas ao período do 

óptimo climático do Holocénico (Atlântico). Por outro lado, o declínio acentuado de Pinus 

somente ocorre depois da variação climática de 7.4 ka cal BP (figura 67 e 69), quando as 

condições termicamente positivas se vão estabelecendo, assim como aparecem os primeiros 

assentamentos Neolíticos. Porém, para o período entre 7500 cal BP e 6500 cal BP, 

sensivelmente, assiste-se ao recuar das áreas de floresta, que corresponde a um declínio 

acentuado de Pinus sp., bem como Quercus decíduos e taxa ribeirinhos. Os arbustos xerófitos 
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ganham maior expressão (Erica spp. e Cistus spp.), assim como algumas herbáceas (Poaceae, 

Asteraceae tubuliflora). Os dados polínicos do Paul do Boquilobo, Golegã, obtidos por Vis et 

al. (2010b) referem um declínio regional similar das florestas de Pinus (circa 7000 cal BP), 

assim como em Muge (circa 7000 cal BP, van der Schriek, et al., 2008). Esta mudança clara 

na evolução da vegetação, em que a mata esclerofila tende a expandir-se, substituindo os 

bosques decíduos e da aciculisilva, poderá estar relacionada com a oscilação climática árida e 

possivelmente fria (mas não tão fria como no evento 8.2 cal BP), identificada por diversas 

investigações desenvolvidas no mediterrâneo (Frigola et al., 2007; Fletcher et al., 2010; 

Fletcher & Zielhofer, 2013). Para esta fase, alguns autores indicam que muitas formações 

florestais europeias recuam para maiores altitudes nos sistemas montanhosos, assiste-se a 

deslocações latitudinais da vegetação mesófila para Norte e denotam-se condições mais 

favoráveis para a expansão das formações esclerofilas (Magny, 2004; Davis et al., 2003).  

A expansão das matas esclerófilas, maioritariamente representada por Erica spp. 

poderá estar relacionada com Erica arborea, arbusto que dependendo das condições de 

crescimento poderá alcançar uma dimensão considerável. Partindo deste pressuposto e 

atendendo às baixas percentagens de AP, poderá pensar-se numa composição de paisagem 

semi-aberta onde Erica arborea e outras espécies arbóreas/arbustivas, como Arbutus unedo, 

Rhamnus alaternus, Phillyrea spp., Olea cf. europaea, etc., acompanhavam os montados de 

Quercus perenifólios como sobreiros (Quercus suber) e azinheiras (Quercus ilex), ainda que 

não seja detectado pela palinologia, devido a factores de sub-representação (escassa dispersão 

polínica).  

Entre 6500 cal BP e 5500 cal BP assiste-se novamente à recuperação da floresta 

(Pinus e Quercus decíduos), possivelmente esta será uma fase mais húmida que favorece a 

expansão das florestas. Para outros contextos do Vale do Tejo, os taxa arbóreos que mais se 

destacam são Quercus decíduos, Alnus (Paul do Boquilobo e Vale da Atela, Vis et al., 2010b). 

Este intervalo cronológico é associado, por Vis et al. (2010b) a um momento de aumento 

relativo da actividade fluvial, reflectido no desenvolvimento da vegetação. Durante este 

intervalo cronológico foram identificados alguns eventos de fogo durante este intervalo 

cronológico (circa 6050 cal BP e 5500 cal BP) cujas causas se pondera que sejam de origem 

natural. Esta possibilidade baseia-se sobretudo nos ainda fracos indicadores de impacto 

antrópico resultante das actividades agrícolas e pastoris, que se abordará mais 

aprofundadamente no subcapítulo seguinte, sugerindo que a pressão humana na paisagem 
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ainda não pressupunha a utilização intensiva do fogo, como viria a acontecer mais tarde, no 

entanto, esta hipótese não pode ser descartada. Outros autores sugerem a mesma tendência, 

indicando a baixa incidência de fogo durante o Holocénico Médio, no Sudoeste Mediterrânico 

(Carrión, 2002; Tinner et al., 2009; Vannière et al., 2011; Carrión et al., 2012) e uma relação 

actividade humana/fogo mais tardia, a partir de circa 4000 cal BP na Península Ibérica e 

região mediterrânica (Carrión et al., 2007, 2010; Vannière et al., 2011; Rius et al., 2009). 

O início do período Sub-Boreal, a partir de 5500 cal BP, assiste novamente ao declínio 

dos bosques. A ocorrência de eventos de fogo (figura 68) de caracter local (circa 5500 cal BP) 

e caracter regional (circa 5130 cal BP) também pode ser um factor chave para o recuo da 

floresta, que se vê claramente substituída por matas esclerofilas, destacando-se os arbustos 

xerófilos (Erica spp. e Cistaceae) e acompanhada pela expansão de Quercus perenifólios. Este 

conjunto de factos indica uma fase de regime climático mais seco, também descrito no Vale 

do Guadiana (Fletcher et al., 2007).  

O Sub-Boreal é um período de instabilidade climática, estando a ele associados alguns 

momentos de variações climáticas (e.g. M5: 5.3-4.7 ka cal BP, M4: 4.2-4.0 ka cal BP, M3: 

3.4-3.1 ka cal BP, Frigola et al., 2007; AC2: 5.94-4.75 ka cal BP, Cacho et al., 2001; RCC3: 

4.2-3.8 ka cal BP, Mayewski et al., 2004). Para os dados obtidos, ainda que outros factores 

também possam ter contribuído, acredita-se que a diminuição das áreas de florestas e 

expansão dos urzais e outros taxa esclérofilos esteja relacionado com os eventos climático 

apontados, ou seja, circa 5400 cal BP observa-se uma fase seca (quebra de representatividade 

de Pinus, Quercus decíduos, taxa aquáticos e algumas algas de água doce), e circa 4400-4300 

cal BP observa-se uma fase curta ligeiramente mais húmida mas muito curta temporalmente 

(breve aumento de Pinus, Quercus decíduos, Corylus, Alnus, aquáticas e Isoetes) e que 

antecede o evento árido 4.2 ka cal BP (figura 67 e 69).  

A fase entre 5500-4900 cal BP está indicada como sendo de baixa actividade fluvial 

(Vis et al., 2010). Os dados obtidos para este intervalo de tempo corroboram com esta 

indicação, reflectindo uma redução de taxa aquáticos de água doce (Cyperaceae e Typha-

Sparganium) e também na diminuição de algumas algas de água doce (Spirogyra, 

Botryoccocus), bem como na baixa representatividade dos taxa ripícolas.  

Assiste-se ao fim da influência marinha, circa 4300 cal BP, momento em que 

dinoflagelados e diatomáceas desaparecem do registo (figura 67 e 71), como verificado 

também por Van der Schriek et al., (2007) e Vis et al., (2010b). Algumas algas associadas a 
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ambientes de água doce estagnados aumentam a sua representatividade, podendo estar 

relacionado com o momento de elevada actividade fluvial, identificado por Vis et al., (2010b), 

indicando inundações regulares.  

A partir de circa 4300 cal BP observa-se o declínio dos taxa arbóreos em geral. No 

caso dos arbustos, assiste-se a um pico a circa 4200 cal BP que coincide com evento seco 

circa 4.3-4.1 ka cal BP, identificado em outros registos (Bond 3, Bond et al., 1997; M4, 

Frigola, et al., 2007; RCC, Mayewski et al., 2004), e que posteriormente também entram em 

declínio. As herbáceas passam a ter um papel dominante da paisagem, demonstrando uma 

paisagem mais aberta, possivelmente resultante de um maior impacto antrópico (que será 

abordado no subcapítulo seguinte).  

Para esta fase (4000-2500 cal BP), denota-se a expansão das comunidades de meios 

aquáticos e húmidos (e.g. Cyperaceae, Typha-Sparganium, Myriophyllum, Nuphar, 

Nympheaeceae), acompanhadas por uma maior expressividade de algas, que revelam uma 

maior grau de humidade, áreas inundadas e aumento da actividade fluvial, que levam à 

formação de áreas húmidas e águas abertas, corroborando com os dados obtidos por Vis et al. 

(2010b). No entanto estas condições não se reflectem no desenvolvimento da vegetação 

(figura 67 e 69).  

A partir de circa 2000 cal BP começa uma fase caracterizada pelo aumento da 

humidade, relacionada com o período Sub-Atlântico. Em torno a 2000 cal BP, assiste-se ainda 

à expansão de taxa mesofilos (Quercus decíduos e Corylus) e taxa de bosques ribeirinhos, 

estando presente um pico de Alnus e Salix spp., confirmando um clima mais húmido. Este 

incremento dos taxa ribeirinhos também é evidenciado no Vale de Atela e no Paul do 

Boquilobo (Vis et al., 2010b). No entanto, o Baixo Vale do Tejo é marcado dinâmica 

antrópica intensa traduzida nas expansão das áreas mais abertas e campos ruderais. 
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Figura 69. Diagrama polínico de síntese de VDC e GOL. 
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6.2. DINÂMICAS COMPORTAMENTAIS HUMANAS  

 

No quadro precedentemente descrito de evolução ambiental e climática, insere-se o 

impacto antrópico na paisagem.  

Sem querer entrar no determinismo climático, é interessante denotar a 

contemporaneidade cronológica entre mudanças culturais e algumas alterações climáticas, 

como a transição Mesolítico – Neolítico, grosso modo após o evento climático 8.2 ka cal BP 

(López-Sáez et al., 2008); a transição Calcolítico – Idade do Bronze, coincidente com o 

evento climático 4.2 ka cal BP, enquanto a transição idade do Bronze – Idade do Ferro 

acompanha o evento climático 2.8 ka cal BP (López-Sáez & Blanco-González, 2005), no 

entanto, nem sempre estas variações climáticas estão relacionadas com alterações profundas 

do comportamento humano. 

Para a primeira fase do Holocénico (entre 10000 cal BP e 7500 cal BP), grande parte 

dos estudos paleobotânicos desenvolvidos em contextos do Epipaleolítico/Mesolítico, do Vale 

do Tejo e regiões adjacentes, resultam de estudos antracológicos (figura 70), pelo que a 

informação sobre potenciais actividades antrópicas, relacionados com indicadores de carácter 

local, como palinomorfos não polínicos e herbáceas ruderais, é inexistente. 

No entanto, os dados resultantes dos estudos antracológicos de diversos contextos 

arqueológicos do Vale do Tejo apontam, na sua maioria, para a utilização de taxa arbóreos, 

destacando-se Pinus, nos contextos arqueológicos localizados nas proximidades do curso do 

Tejo ou nos seus afluentes (Monteiro et al., 2012, 2013; Ferreira et al., 2014) e Olea 

europaea, nos contextos arqueológicos do Maciço Calcário Estremenho (Figueiral, 1998), 

como no caso do Abrigo da Pena d’Água (figura 70), em que este é o taxa predominante nas 

várias fases de ocupação do abrigo, desde o Epipaleolítico, verificando-se a quase ausência de 

Pinus (Figueiral, 1998). Para os contextos Epipaleolíticos e Mesolíticos da Bacia Sedimentar 

do Tejo (figura 70) em que Pinus é o taxa mais representativo, destaca-se Pinus tp. pinaster, 

Pinus pinaster/pinea e Pinus tp. sylvestris (Monteiro et al., 2012; Ferreira et al., 2014). Neste 

contextos, os resultados antracológicos destacam ainda a presença de Quercus decíduos e 

perenifólios (Monteiro et al., 2012; Ferreira et al., 2014), corroborando com os dados 

palinológicos obtidos no Baixo Vale do Tejo obtidos no presente trabalho , Vale do Guadiana  

(Fletcher et al., 2007) e Costa Atlântica (Naughton et al., 2007). 
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Figura 70. Localização dos contextos naturais e arqueológicos do Baixo e Médio Vale do Tejo, com dados palinológicos e dados antracológicos. 
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O primeiro indicador da utilização do território por parte das primeiras sociedades agro-

pastoris é evidenciado pelos fungos coprófilos (e.g. Polyadosporites, Polyporisporites, 

Exesisporites) e pelo conjunto de taxa ruderais relacionados com actividades de pastorícia 

(e.g. Plantago spp., Chenopodiaceae, Brassicaceae) que parecem aumentar a sua 

representatividade por volta de 8000 cal BP – 7500 cal BP e que parece antecipar a 

agricultura, que conforme os dados obtidos surge acerca de 7000 cal BP (figura 67, 69). 

Porém, o possível desenvolvimento das actividade de subsistência pastoris é ainda incipiente 

e segue o declínio da floresta não revelando afectação antrópica do entorno. Os incêndios 

identificados, numa primeira fase, estão relacionados com eventos climáticos secos 

anteriormente descritos. 

Os primeiros indícios relacionados com as actividades agrícolas surgem por volta 7000 

cal BP, com a aparição de pólen de cereal nos dados obtidos para a sequência de VDC – 

0401.302 (figura 67). A representatividade deste pólen neste momento, sugere que tal 

actividade de subsistência deveria ser praticada nas proximidades desta zona, contudo esta 

não implica ainda um caracter invasivo na paisagem. Os dados polínicos existentes para a 

região do Baixo Vale do Tejo, indicam a aparição do cereal em momentos posteriores (circa 

6100 cal BP – Paul do Boquilobo, Vis et al., 2010b).  

Para a Estremadura, os dados carpológicos do sítio arqueológico São Pedro de 

Canaferrim indicam o consumo de cereais circa 7200 cal BP, enquanto na Costa Sudoeste de 

Portugal, as práticas agrícolas são identificadas através da presença de pólen de cereal circa 

7300 cal BP (Lagoa Travessa I, Mateus, 1992). 

Estes dados indicam a adopção destas práticas de subsistência por parte de comunidades 

do Neolítico Antigo, que segundo alguns autores, assimilaram as novidades neolíticas, sem 

que houvesse ruptura com as suas actividades de caçadores-recolectores, pelo contrário, para 

além das suas práticas de subsistências, prolongaram os mesmos princípios tecnológicos e os 

mesmos padrões de assentamento (Silva e Soares, 1998).  

Para outras regiões de Portugal, as actividades agro-pastoris estão indicadas para datas 

posteriores: na Serra da Estrela, os primeiros indícios de antropização aparecem circa 6750 

cal BP estando relacionados com a pastorícia e mais tarde, circa 5930 cal BP, com as práticas 

agrícolas (van der Knaap & van Leewen, 1995; Connor et al., 2012); na região do Alto Paiva, 

os primeiros indícios de práticas agro-pastoris surgem circa 7480 cal BP com indicadores de 

pastorícia (López-Sáez et al., 2001), contudo as práticas agrícolas surgem mais tarde, durante 
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o Neolítico final (López-Sáez & Cruz, 2002); mais para Norte, os estudos paleocarpológicos 

do sítio arqueológico de Buraco da Pala indicam a identificação de cereais (Triticum e 

Hordeum) a circa 6750 cal BP (Ramil-Rego & Aira-Rodríguez, 1993).  

Entre 7500 cal BP e 6400 cal BP, os espectros arqueofaunísticos regionais de sítios 

como a Gruta do Caldeirão (Rowley-Conwy, 1992; Davis, 2002), o Abrigo da Pena d’Água 

(Valente, 1998; Carvalho et al., 2004; Carvalho, 2008) ou a Encosta de Sant’Ana (Muralha e 

Costa, 2004, 2006; Nelson J. Almeida, informação pessoal), apresentam restos de Bos taurus 

e Bos sp., Ovis/Capra e, sobretudo, Sus sp., indicando a presença de taxa domésticos desde o 

surgimento das primeiras economias de produção, complementados por práticas cinegéticas, 

estas representadas essencialmente por Cervus elaphus.  

No Baixo Vale do Tejo, apesar do aparecimento do cereal ser contemporâneo a uma 

ligeira quebra nos indicadores associados às praticas de pastorícia, durante o resto da 

sequência ambas as práticas desenvolvem-se em paralelo no entorno. Ainda que durante o 

Neolítico Antigo e Médio estas não fossem de carácter intensivo. 

Ainda para o Neolítico médio, os dados de fauna associados aos contextos 

arqueológicos apontam para a continuação de comportamentos de caça, especialização na 

caça de Cervus elaphus, e pastorícia com ocorrência de Ovis/Capra, como registado no 

Abrigo da Pena d’Água (Valente, 1998; Carvalho, 2008; Correia et al., 2015) e Gruta do 

Cadaval (Almeida et al., 2015; Nelson J. Almeida, informação pessoal). 

No Médio Vale do Tejo (Extremadura Espanhola) é importante destacar a sequência 

arqueológica de Los Barruecos que fornece dados palinológicos desde o Neolítico Antigo 

(circa 6950 cal BP; López-Sáez et al., 2005; figura 70) e cuja presença de cereal permite 

sugerir o cultivo local, sendo o registo mais antigo de actividade agrícola para esta região, 

desenvolvendo-se em paralelo com a pastorícia (López-Sáez et al., 2007), ainda que as duas 

actividades tivessem um carácter incipiente atendendo ao facto de não existir antropização 

aparente em redor do sítio, denotando-se a existência de uma cobertura vegetal importante, 

composta por Quercus perenifólios e Olea europaea acompanhados por elementos arbustivos 

de carácter termófilo.  

As mesmas bases peleoeconómicas do Neolítico Antigo de Los Barruecos foram 

também evidenciadas no sítio arqueológico Canaleja II (figura 70). A maior expressividade de 

microfósseis não polínicos coprófilos (e.g. Sporormiella sp.), algumas herbáceas (e.g. 

Plantago lanceolata tipo, Urtica dioica tipo) e a presença de pólen de cereal reflectem 
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também práticas pastoris e agrícolas no entorno do sítio arqueológico (Cerrillo-Cuenca et al., 

2007). Os dados palinológicos existentes reflectem uma cobertura florestal importante durante 

o Epipaleolítico, destacando-se Quercus perenifólios, Juniperus e em menor percentagem 

Quercus caducifólios, Alnus e Pinus, arbustos e herbáceas apresentam pouca expressividade 

(Cerrillo-Cuenca et al., 2007). No entanto, durante o Neolítico Antigo os dados indicam uma 

redução do espectro arbóreo, destacando-se o aumento de Olea europaea, contudo esta não é 

relacionada com o impacto antrópico, mas sim com factores climáticos (Cerrillo-Cuenca et 

al., 2007). Também no sítio arqueológico Cerro de la Horca (figura 70) é indicado o 

predomínio da floresta ainda durante o Neolítico Antigo, paralelemente ao desenvolvimento 

das primeiras actividades agrícolas e pastoris ainda incipientes. 

Durante o Neolítico Médio, as actividades antrópicas destes três contextos 

arqueológico do Médio Vale do Tejo mantêm-se, mas é durante Neolítico Final, Calcolítico e 

Bronze Antigo, que alguns taxa arbóreos desaparecem do registo polínico (Olea europaea), e 

o impacto antrópico intensifica os seus sinais provocando a degradação progressiva da 

paisagem (Cerrillo-Cuenca et al., 2005, 2006; López-Sáez, 2006; López-Sáez et al., 2005, 

2007). 

NO Baixo Vale do Tejo, o impacto antrópico na paisagem torna-se relevante a partir de 

5000 cal BP (Neolítico Final), sendo possível denotar a intensificação das actividades de 

subsistência agro-pastoris. Os indicadores polínicos e não polínicos destas práticas, a nível 

local, aumentam significativamente (cereal, taxa ruderais agrícolas, taxa ruderais pastoris e 

palinomorfos não polínicos associados a práticas agrícolas e pastoris). Indicadores directos e 

indirectos de práticas agrícolas começam a surgir nos contextos arqueológicos na região do 

Baixo e Médio Vale do Tejo e regiões adjacentes (e.g. van Leeuwaarden e Janssen, 1985; 

Allué, 2000; López-Sáez, 2006; López-Sáez et al., 2005; Cerrillo-Cuenca et al., 2007; 

Carvalho 2008).  

O período correspondente ao Neolítico final é representado pelo surgimento de 

ocupações mais prolongadas espacialmente e temporalmente, por toda a região, algo que se 

torna mais evidente posteriormente, durante o Calcolítico. Os dados antracológicos obtidos 

para esta fase fazem referência a Olea europaea e as Ericáceas (Arbutus unedo, Erica 

arborea, Calluna sp.) como os taxa mais representativos, no entanto outros taxa arbustivos 

fazem parte destes registos como as Cistaceas, Pistacia, Rhamnus alaternus/Phillyrea sp, 

Leguminosae e Vitis vinífera (Figueiral, 1998; Allué 2000). Dentro das espécies arbóreas 
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foram identificados também Quercus ilex/coccifera e Quercus suber (Figueiral, 1998; Allué, 

2000), coincidentes com os dados obtidos neste estudo e outros registos palinológicos do Vale 

do Tejo (van Leeuwaarden e Janssen, 1985; Allué, 2000; van der Schriek, et al., 2008; Vis et 

al., 2010b). 

Paralelamente, os espectros arqueofaunísticos, agora numericamente mais relevantes, 

demonstram a importância de Sus sp., sobretudo Sus domesticus, assim como de Ovis/Capra e 

Bos taurus, em sítios como a Espargueira/Serra das Éguas (Nelson J. Almeida, informação 

pessoal), Penedo do Lexim (Sousa, 2010; Moreno-García e Sousa, 2013), Leceia (Cardoso e 

Detry, 2001/2002) e Zambujal (Driesch e Boessneck, 1976). 

A intensificação do impacto antrópico na paisagem, a partir do Calcolítico e Idade do 

Bronze, é observável em outros estudos palinológicos da região do Baixo Vale do Tejo (van 

Leeuwararden & Janssen, 1985; van der Schriek, et al., 2007; Vis et al, 2010b; Allué, 2000) e 

um pouco por todo o território português (Mateus, 1992; van der Knaap & van Leewen, 1995; 

Connor et al., 2012; López-Sáez et al., 2001; López-Sáez & Cruz, 2002; Ramil-Rego & Aira-

Rodríguez, 1993). 

A partir de 4350 cal BP foram identificados vários eventos de fogo (figura 68 e 67), de 

caracter local e regional, contudo não é clara a relação destes com a acção humana ou origem 

natural. A intensificação da acção antrópica a larga escala a partir do Calcolítico, mas 

sobretudo na Idade Bronze, alteram a disponibilidade de biomassa e a actividade/utilização do 

fogo em todo o Mediterrâneo (Carrión, 2002; Carrión et al., 2007; Vannière et al., 2008; Rius 

et al., 2011). No entanto, a fase de aridez resultante do evento 4.2 ka cal BP pode ter 

propiciado a incidência de eventos de fogo, uma vez que o maior aumento deste eventos estão 

documentados para a região mediterrânica da Península Ibérica entre 3500 cal BP e 2500 cal 

BP, indicando um padrão regional coerente (Stevenson & Harrison, 1992; Gil-Romera et al., 

2010; Vannière et al., 2011; Carrión et al., 2010). Para o Charco da Candeeira, o autor faz a 

relação entre os picos mais elevados de carvão e os “evento de Bond” (Connor et al., 2012). 

O fogo está intimamente ligado à disponibilidade de combustível, aos padrões de 

humidade, logo, às alterações climáticas, mas também está directamente ligado às actividades 

humanas. No caso do Vale do Tejo, os dados de fogo e os dados arqueológicos, sobre a 

ocupação espacial do território em cronologias mais recentes, ainda não permitem clarificar a 

relação clima/fogo e acção humana/fogo.  
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Os dados obtidos nos sítios arqueológicos da Extremadura Espanhola, Cueva del Sapo 

e Cueva de los Postes, não permitem interpretações claras e precisas sobre questões de 

comportamento humano para as fases de ocupação destes contextos, ainda que, alguns taxa 

identificados no estudo palinológico aqui presente, coincidam com os dados antracológicos 

(Duque-Espino, 2011; Collado et al., 2014), não são suficientes para auxiliar na compreensão 

da composição e evolução da vegetação. 
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Figura 71. Quadro geral da evolução paleoambiental durante o Holocénico no Vale do Tejo. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A evolução da vegetação ao longo dos últimos 10200 anos cal BP revela as dinâmicas 

paleoambientais e as mudanças do comportamento humano, resultante das variações 

climáticas e da adopção de novas práticas de subsistência da transição para a agro-pastorícia. 

Estes factores, climáticos e humanos, moldaram a paisagem, a seu tempo, até aos dias de hoje. 

As dinâmicas identificadas ao longo do Holocénico, resultam não só dos dados obtidos 

no presente trabalho, mas também da correlação destes com tantos outros, derivados da 

palinologia e de outras ciências, adquiridos na região do Baixo e Médio Vale do Tejo, mas 

também a nível peninsular.  

No quadro da evolução da vegetação durante o Holocénico do Vale do Tejo, 

observável nos registos polínicos estudados e em outros estudos paleoambientais da região, 

assiste-se: numa primeira fase a um maior domínio dos bosques, durante o Holocénico Antigo 

e início do Holocénico Médio, destacando-se Pinus spp., que dominam a paisagem desde o 

último glaciar, e em menor escala Quercus decíduos e os taxa ribeirinhos Alnus, Salix spp. e 

Fraxinus; as áreas de bosque tendem a reduzir-se a partir de 7.4 ka cal BP, dando lugar a uma 

paisagem ao bosque semi-aberto, durante o Holocénico Médio e início do Holocénico Final, 

composto por Erica, Arbutus unedo e outras espécies arbóreas/arbustivas, que acompanhavam 

os montados de Quercus perenifólios (e.g. Quercus suber e Quercus rotundifólia), ainda que a 

sua representatividade não seja significativa nos registos estudados devido a factores de sub-

representação; durante o Holocénico Final, observa-se uma paisagem aberta, que reflecte o 

domínio das herbáceas e a intensificação das actividades humanas (agricultura e pastorícia). 

Os dados obtidos nas sequências palinológicas estudadas reflectem a influência de 

várias oscilações climáticas, que se manifestam na expansão e no declínio das florestas, não 

se verificando uma relação inicial entre as mudanças no comportamento humana e o declínio 

dos bosques. As várias fases em que foram registadas declínios das áreas de floresta 

coincidem com as variações climáticas identificadas no Holocénico, que nas sequências 

estudadas (VDC – 0401.302 e GOL – 0401.304) correspondem cronologicamente a: 10.0-9.8 

ka cal BP, 8.4-8.2 ka cal BP, 7.5-6.5 ka cal BP, 5.5 ka cal BP e 4.2 cal BP para fases secas de 

declínio da floresta; e 6.5-5.5 ka cal BP, 5.0-4.5 ka cal BP e 2.0 ka cal BP a fases de 

condições mais húmidas relacionadas com momentos de expansão da floresta. O declínio 
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acentuado dos bosques precede a intensificação das actividades antrópicas. Estas variações 

climáticas são acompanhadas por eventos de fogo de carácter regional (9430 cal BP, 8430 cal 

BP, 7940 cal BP, 6050 cal BP, 5130 cal BP, 4200 cal BP, 2520 cal BP, 1750 cal BP e 1100 

cal BP) e local (8250 cal BP, 7750 cal BP, 5500 cal BP, 4350 cal BP, 1950 cal BP e 1050 cal 

BP) possivelmente origem natural, ainda que, para o Holocénico Final, possam também estar 

associados à intensificação das actividades antrópicas. Contudo, para um maior 

esclarecimento sobre a origem dos incêndios nesta fase é essencial uma maior clareza sobre a 

ocupação do território por estas comunidades produtoras (Calcolítico, Idade do Bronze), tal 

espera-se possível num futuro próximo.  

A análise de palinomorfos não polínicos permitiu também a observação da influência 

marinha na região da Golegã e Chamusca até ao final do Holocénico Médio (circa 4500 cal 

BP), através da presença considerável de dinoflagelados, diatomáceas e foraminíferos. Este 

ambiente de estuário foi também identificado noutros contextos do Vale do Tejo. No entanto, 

foi também possível observar as dinâmicas fluviais, pólen (taxa higró-hidrófilos e taxa 

ribeirinhos) e palinomorfos não polínicos (algas de água doce) permitiram ir ao encontro das 

fases de elevada (circa 6050-5500 cal BP, 4300 cal BP e 4000-2500 cal BP) e baixa (circa 

5500-4900 cal BP) actividade fluvial identificadas por Geert-Jan Vis, na sua tese de 

doutoramento.  

No que respeita ao comportamento humano, os dados obtidos indicam a possível 

adopção de práticas pastoris nas últimas comunidades Mesolíticas, primeiras comunidades do 

Neolítico Antigo, ou seja, uma fase de transição longa e sem rupturas evidentes, que 

acompanha os ciclos de evolução natural da paisagem, não se podendo, desta forma, segregar 

de forma clara os horizontes mesolíticos e neolíticos sobre a base de uma alteração drástica 

das respectivas estratégias económicas. Estes dados resultam de indicadores locais, como a 

ocorrência de algumas herbáceas ruderais e a identificação de palinomorfos não polínicos 

associados à decomposição de estrume. No entanto, esta actividade teria, nesta fase, um 

carácter bastante incipiente.  

Este quadro sugere, assim, a existência de processos de adaptação humana orientados 

para a pastorícia, possivelmente emergindo de um conhecimento prévio e detalhado do 

comportamento da fauna, que precedem a generalização de estratégias de produção, 

associadas à domesticação de cereais, que terá ocorrido mais tarde.  
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Para o Neolítico Antigo, nos registos em estudo, a circa 7000 cal BP, regista-se a 

primeira ocorrência de pólen de cereal, que revela práticas agrícolas no entorno de VDC – 

0401.304. Esta ocorre num momento de quase ausência de indicadores de pastorícia. Durante 

o Neolítico Antigo e Médio, as actividades de agricultura e pastorícia desenvolvem-se de uma 

forma pouco intensa, sem afectação da paisagem e, paralelamente, a práticas cinegéticas 

(confirmadas pelo registos arqueofanísticos).  

Nas fases posteriores, ambas as actividades são praticadas em conjunto, podendo ser 

observadas no registo palinológico através da ocorrência de determinados taxa polínicos (e.g. 

cerealia, Plantago, Brassicaceae, Fabaceae) e dos palinomorfos não polínicos (e.g. 

Gelasinospora, Polyadosporytes, Thecaphora, Tiletia). Porém, só a partir de 5000 cal BP é 

que o impacto antrópico na paisagem se torna relevante, denotando-se no registo de 

vegetação. Durante o Calcolítico, Idade do Bronze e Idade do Ferro é notória a intensificação 

das práticas agro-pastoris. Estas comunidades desenvolvem-se numa paisagem desflorestada 

devido às actividades económicas produtoras. A ocorrência de eventos de fogo também 

poderá estar relacionada com causas humanas, no entanto, tal como já referido anteriormente, 

é necessário estabelecer uma relação com a ocupação do território.  

Considerando o exposto e os objectivos pré-estabelecidos para esta investigação, os 

dados obtidos ofereceram um quadro de evolução da vegetação para o Holocénico, em que 

efectivamente se podem evidenciar as dinâmicas paleoambientais e as alterações no 

comportamento humano, através da identificação de variações climáticas que afectaram a 

composição da paisagem, da evidência dos primeiros indicadores de actividades agro-pastoris, 

do reconhecimento dos primeiros impactos antrópicos na paisagem e a intensificação das 

actividades agrícolas e pastoris.  
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