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Resumo
O objetivo desta dissertação é a produção de um Modelo Preditivo que nos permita
auxiliar na gestão patrimonial e no estudo dos padrões de povoamento do neolítico da
bacia do tejo.
A sua produção contará com o recurso às ferramentas e aos conhecimentos que
nos dão os Sistemas de Informação Geográfica, tendo por base os conhecimentos
existentes para a cronologia que nos propomos a estudar, existentes ao dia de hoje.
Na produção do Modelo Preditivo, recorreremos a metodologia de base estatística,
nomeadamente a Regressão Logística, que nos permitirá a produção de um mapa onde
sejam apresentadas áreas mais prováveis para a ocorrência de Sítios Arqueológicos de
cariz habitacional para a Bacia do Tejo, e para o período Neolítico. Tendo também por
base um conjunto de variáveis geográficas, ambientais e climáticas que caracterizam estes
sítios.
Também fundamental, é dar a perceber o potencial e a utilidade desta ferramenta
para o Ordenamento do Território e como pode ela ser uma mais valia.

Palavras-chave: Sistemas de Informação Geográfica, Modelos Preditivos,
Regressão Logística, Neolítico e Ordenamento do Território
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Abstract
The purpose of this dissertation it’s to produce a Predictive Model, that will allow
us to assist in the patrimonial management and in the study of the Neolithic settlement
patterns for the Tagus Basin.
The production will rely on the tools and knowledge that the Geographic
Information Systems give us, based on the existing knowledge for the chronology that we
propose to study and that we know nowadays.
In the construction of the Predictive Model, we will use statistical base
methodology, in this case the Logistic Regression, which will allow us to produce a map
showing the most likely areas for the occurrence of archaeological sites of habitat for the
Tagus Basin and for the Neolithic period of the region. Also, based on a set of geographic,
environmental and climate variables that characterize these sites.
Also, crucial, is to realize the potential and usefulness of this tool for Spatial
Planning and how can it be an asset.
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1. Introdução
1.1. Objetivos
Nas últimas décadas, os estudos relacionados com a ocupação e os padrões de
povoamento característicos do Neolítico no Baixo Tejo, têm passado por várias etapas de
forma a produzir um maior conhecimento sobre este processo histórico, entendido como
uma transição de economias baseadas na caça-recolecção-pesca para uma economia de
produção de características agro-pastoris.
Assim, o propósito deste trabalho é propor um conjunto metodologias que se
adequem à criação de mapas de potencial arqueológico para a região do Baixo Tejo
internacional, mas tendo em conta pressupostos teóricos específicos para o período e para
a geografia do território em questão.
Tendo em conta que se pretende criar um mapa de potencial arqueológico para a
nossa região de estudo específica e para uma cronologia ou momento de transição também
eles específicos, a análise incidirá em aspetos e características que sejam consideradas
mais relevantes para o nosso propósito.
Por exemplo, contrariar um certo enviesamento que existe no conhecimento e
investigação do Neolítico do Baixo Tejo, que ao longo dos anos tem visto o seu foco ser
influenciado pelos contextos específicos do Maciço Calcário Estremenho, com as suas
ocupações de gruta e abrigo (sendo mais escassos os contextos de ar livre), sejam eles de
carácter habitacional ou funerário, bem como do forte investimento em conhecimento e
trabalhos de investigação que o momento final do Neolítico no Baixo Tejo e suas regiões
limítrofes sempre recebeu, nomeadamente tendo em conta os sítios arqueológicos
relacionados com o megalitismo funerário que se desenvolve essencialmente durante o
Neolítico médio e momentos posteriores.
Tentar desmontar esse enviesamento da investigação para o período e área de
estudo, tentando abordar contextos arqueológicos que foram sendo menos reconhecidos,
decorrentes também de trabalhos de prospeção de superfície por várias equipas de
investigação. Como tal, esta análise passará por focar os contextos de ar livre e com
funções tipológicas de habitat, que são menores em termos do conhecimento que existe
17

para o Baixo Tejo, durante este período de transição para as economias de caracter agropastoril, mas que têm começado a surgir crescentemente no registo arqueológico nos
últimos anos e que nos fornecem diferentes dados e novas perspetivas para estudo e
compreensão dos padrões de ocupação, povoamento e exploração do território que
aqueles contextos tradicionalmente mais conhecidos não nos dão.
O nosso intuito final é ser capaz de produzir mapas de potencial que permitam
reconhecer as características e locais de implantação destes contextos arqueológicos,
sendo um apoio de enorme valor, principalmente no que diz respeito aos trabalhos de
prospeção arqueológica que possam ser desenvolvidos na região. Construir uma
ferramenta que tenha bases teóricas, em termos arqueológicos, bem definidas e
caracterizadas, que possam ser úteis nestes trabalhos de campo, assim como, reforçar a
mais valia ou contributo que é a espacialização da informação, de modo à sua partilha e
conhecimento mais acessível a todos os interessados, mesmo que seja em determinados
e diferentes níveis de interesse ou de partilha da informação, como investigadores,
instituições públicas, ou simples interessados, algo ainda pouco frequente em estudos de
arqueologia.
O nosso ponto de partida teórico é a bibliografia existente, tendo em conta
principalmente os estudos mais específicos, tanto em termos de análise de cronologias e
momentos mais específicos, como sendo o Mesolítico Final, Neolítico Antigo e Médio,
bem como a bibliografia referente a sítios e contextos específicos que têm sido alvo de
estudos e problematizações mais recentes. Desta forma, procuramos estabelecer as suas
características definidoras, padrões ou correlações que nos surjam no decorrer de todo o
processo de análise estatística que será levado a cabo, de forma a produzir uma análise de
um ponto de vista diacrónico e sincrónico.
Com estes pressupostos teóricos e a obtenção dos dados fundamentais à
elaboração do modelo fruto da pesquisa bibliográfica e da análise estatística,
elaboraremos a modelação através da Regressão Logística, tendo por base uma
abordagem focada na probabilidade, tendo em conta os dados estatísticos conhecidos e
utilizados.
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Esta metodologia é ótima para o nosso objetivo, mapear o potencial arqueológico,
agora, a sua diferença, reside no facto de a análise multicritério ser um método muito
mais dependente da subjetividade do utilizador, enquanto que a regressão logística é uma
metodologia com um foco mais específico na análise estatística dos dados, a qual nos dá
uma probabilidade de ocorrência.
Onde os dados fornecidos e trabalhados dos sítios arqueológicos são comparados
dados e valores dos locais que definimos como “não sítios”, as variáveis dependentes, e
as características definidoras destes sítios arqueológicos, as variáveis independentes, que
serão de natureza arqueográfica, ambiental, geográfica ou topográfica. É a aplicação do
conhecimento adquirido em áreas onde ele não existe, sendo que o tratamento estatístico
de todos estes valores a priori, em termos de verificar a relevância ou não das variáveis
independentes e os seus comportamentos estatísticos foram realizados com o software
SPSS. Na elaboração do modelo através da análise multicritério, o processo é um pouco
diferente pois é uma metodologia que depende mais da interpretação teórica das
características de implantação dos sítios arqueológicos tendo em conta as perspetivas
mais pessoais do(s) executante(s). Sempre tendo em conta a avaliação que faz do
conhecimento existente, mas tendo uma interpretação dos dados mais própria, não é uma
análise em termos geoestatísticos, mas sim uma tendo em conta uma modelação espacial
e geográfica dos dados.
O nosso intuito é, então, através desta metodologia verificar os resultados obtidos
e comparar com os dados existentes para perceber se esta se adapta ou não às dúvidas e
questões que tentamos ver respondidas.

1.2. Estrutura do trabalho
Esta dissertação estará dividida em quatro partes:
i) Uma primeira parte de cariz introdutório, com a apresentação da área de estudo e
com as revisões acerca do estado da arte tendo em conta a problemática arqueológica que
nos propomos a tratar, o Neolítico Antigo/Médio do Baixo Tejo e o seu povoamento,
assim como uma perspetiva histórica sobre a aplicação dos modelos preditivos num
contexto de investigação arqueológica, complementada com alguns exemplos de
19

trabalhos nacionais.
ii) Na segunda parte, “Materiais e métodos”, explicamos a proposta que será testada
para a elaboração do modelo preditivo, no caso, o método que usaremos será a regressão
logística. Abordaremos a nossa base de dados e a amostra que será utilizada, as análises
estatísticas que se pretendem fazer tendo em conta a aplicação aos modelos e a ajuda que
nos podem facultar a observação alguns padrões e similitudes entre as diferentes
variáveis, tanto dependentes como independentes, sejam de carácter arqueográfico,
geográfico, topográfico ou ambiental. Serão também abordados os softwares utilizados
no processo de construção dos modelos preditivos.
iii) Na terceira parte, “Resultados”, será apresentado o mapa de potencial ou modelo
preditivo obtido, partindo para a sua análise e avaliação, tanto em termos metodológicos,
como no seu contributo para o estudo do Neolítico no Baixo Tejo e da sua pertinência
como ferramenta de ordenamento do território.
iv) Por fim, nas “Considerações finais”, faremos a discussão dos resultados e
avaliamos se os mesmos vão de encontro aos objetivos propostos, bem como se fará a
discussão sobre possíveis caminhos e propostas futuras que se possam organizar a partir
das metodologias e resultados obtidos.

1.3. Enquadramento teórico
1.3.1. Neolítico no Baixo Tejo

A transição para uma economia e sociedade agro-pastoril das comunidades do
Ocidente Peninsular e em particular do Baixo Tejo, tem sido alvo de variados estudos,
sistematizações e interpretações ao longo das últimas décadas. Particularmente para a
bacia do Tejo em território português, foi essencial o contributo de investigadores como
Ana Rosa Cruz, António Faustino Carvalho, João Zilhão, João Luís Cardoso, José
Arnaud, Luiz Oosterbeek, Nuno Bicho, Victor Gonçalves, entre outros, que formularam
alguns dos modelos e interpretações que ainda hoje orientam as investigações. Estas
leituras sobre a neolitização foram extremamente importantes para se formar um
conhecimento de base empírica e as primeiras escavações e estudos sistemáticos em sítios
20

arqueológicos que seriam os mais marcantes na investigação durante o século XX,
tentando entender as diferentes fases dentro do processo de neolitização, as
transformações da cultura material, do sistema económico, das formas de subsistência,
padrões de povoamento, diferenças regionais, a forma de dispersão, redes de contacto das
populações e suas interações sociais, tendo por objetivo a tentativa de explicar este
processo de transição através da execução de propostas para diferentes modelos para tais
desígnios, que seriam visões diferentes entre os autores e investigadores.
Referindo esta informação, apenas para enquadrar um pouco a investigação sobre
a problemática que nos propomos tratar nesta dissertação até ao virar de século, pois tal
tendência investigativa que se criou, também de acordo com os sítios arqueológicos dos
quais se tinha um conhecimento levou a um certo enviesamento da investigação para
determinados focos, como a sistematização da cultura material e suas diferenças
regionais, decorativas e tecnológicas ou para os aspetos da análise em termos de interação
e caracterização social muito marcada pelo estudo dos contextos funerários em grutas
naturais ou artificiais.
Com o virar do século e o aumento do conhecimento de novos sítios arqueológicos
através das novas descobertas provenientes da proliferação da arqueologia de emergência
ou de cariz empresarial, bem como de novas perspetivas de investigação trazidas por
novas gerações de investigadores, o foco tem sido o de criar uma leitura mais focada em
determinados aspetos, ou seja, mais especializada, recorrendo mais frequentemente a
análises tecno-tipológicas das cerâmicas ou industrias líticas ou cerâmicas, com o recurso
a estudos de arqueometria, proveniência de matérias-primas ou nas diversas áreas e
possibilidades da arqueobotânica, geoarqueologia, zooarqueologia e, mais recentemente,
estudos de genética e isótopos estáveis.
Como nos propomos a trabalhar sobre o Neolítico do Baixo Tejo e em especial
sobre a transição para as sociedades de economia agro-pastoril, entendemos que como
este período é bastante amplo e diversificado, é comum fazer a sua divisão em pelo menos
três momentos tecno-culturais e cronológicos principais, i.e. Neolítico Antigo, Médio e
Final. Porém, como referimos anteriormente, interessa-nos neste momento a dinâmica de
alteração do quadro socioeconómico destas comunidades na sua fase inicial pelo que
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iremos remover da análise a cronologia do Neolítico Final, pois não se encaixa no que
entendemos como fase de transição (mas sim de cimentação e maior desenvolvimento
desse mesmo sistema económico), para além de ser um horizonte cronológico que se
encontra muito mais conhecido e estudado, tendo em conta o conhecimento produzido ao
longo das últimas décadas. Deixando de lado aspetos mais relacionáveis com as
dinâmicas funerárias relacionáveis em alguns contextos com o reaproveitamento de
estruturas de carácter megalítico, mas também em gruta, ou ainda de uma maior
diversificação dos contextos funerários, na realidade, talvez o aspeto mais saliente para o
Neolítico final seja mesmo os habitats de ar livre, com a sua maior dimensão no espaço e
no tempo por comparação com aqueles geralmente mais fugazes dos momentos médio e
antigo do Neolítico. Pela mesma razão de nos querermos focar num momento de
transição, juntaremos à nossa análise os contextos e o conhecimento existente para o
Mesolítico Final, período cronológico antecedente ao Neolítico Antigo, onde existem
variadas ocorrências arqueológicas que mostram um padrão de continuidade entre as
comunidades e populações destes dois períodos distintos. (Figura 1)
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Figura 1- Mapa com os Sítios Arqueológicos usados com base. Fontes (DGPC, EEA, DIVA-GIS)

Seguiremos então com a caracterização destes três períodos cronológicos que
retiramos para a nossa análise nesta dissertação, fazendo um resumo daquilo que são, aos
dias de hoje, os contextos existentes e que têm sido mais estudados, que funcionam assim
como os sítios característicos destas cronologias, dentro das suas tipologias e
características diferenciadoras, como sítios de ar livre característicos do interior, de ar
livre em zonas estuarinas ou marinhas, os concheiros, sítios de habitat em gruta e abrigos
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ou em relação a sítios arqueológicos que tiveram funções funerárias, também em grutas
ou em “pequenos sepulcros de câmara simples ou corredor curto com espólio antigo”
(Mataloto, Andrade e Pereira 2016-2017, Neves 2018).
O Mesolítico Final tem uma cronologia atribuída entre os VIII e VII milénios BP
(Carvalho 2009). Este período é caracterizado por ser uma adaptação das comunidades
que habitam o Ocidente Peninsular às transformações climáticas que se produziram no
Holocénico Médio, onde existe um aumento da temperatura e diminuição da humidade,
que se concretiza em termos ambientais num decrescimento do coberto florestal e
expansão das espécies arbustivas, assim como uma erosão da linha de costa e a inundação
de zonas ribeirinhas, fenómenos que leva à criação das chamadas “rias flandrianas” nas
zonas mais inferiores dos grandes rios como o Mondego, Tejo ou Sado. Com tais
condições, os indivíduos tiveram que adotar novas estratégias de subsistência que levaram
á especialização destas comunidades de caçadores-recolectores. Em termos de
povoamento e dispersão pelo território, vamos observar diferenças consoante as
diferenças geográficas do território onde estes grupos se fixam, sendo que na sua maioria,
e tendo em conta o registo arqueológico para esta realidade cronológica, as populações
vão concentrar o seu povoamento nos estuários dos grandes rios, como por exemplo o
Tejo, onde existem os exemplos mais paradigmáticos para esta realidade, os concheiros
de Muge, na zona de Salvaterra de Magos e Almeirim, onde a subsistência destes grupos
é feita com um importante contributo de recursos marinhos. Os concheiros de Muge,
embora sendo o maior exemplo em termos de habitat e da adaptação dos caçadoresrecolectores do Holocénico Médio, não é a única tipologia de ocupação. As características
e estratégias de ocupação trariam outros exemplos, dependendo do carácter funcional
dessas mesmas ocupações, como locais de ocupação mais esporádica, ou da sua
localização geográfica, por exemplo em zonas mais interiores, ou mais afastadas dos
estuários dos grandes rios, a ocupação também se fazia nas margens ou terraços de outros
cursos hidrográficos menos importantes. No Maciço Calcário Estremenho, temos o
exemplo do sítio arqueológico da Costa do Pereiro, Torres Novas, habitat de ar livre numa
plataforma junto ao Almonda, ou o Abrigo Grande das Bocas, em Rio Maior. Nestes
habitats as populações revelam uma exploração diferente dos recursos naturais, tendo em
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conta a comparação com os concheiros, e a sua subsistência é mais diversificada e
relacionada com a caça e o aproveitamento de algumas espécies vegetais (Carvalho 2009).
Em relação à sua cultura material, existe ainda uma ausência das produções
cerâmicas e as componentes artefactuais mais abundantes são as indústrias líticas, no
caso, os produtos alongados e os geométricos, onde a matéria-prima principal é o sílex.
Em relação ao Neolítico Antigo, a sua cronologia é atribuída para um período
circa 7500-6500 cal BP (Almeida 2017). A maior parte do conhecimento que existe
provém das regiões costeiras e cársicas, acerca dos contextos em abrigo ou gruta, em
especial de uso funerário nesta última tipologia. Existindo um parco conhecimento das
regiões mais interiores e de sítios de habitat de ar livre, estes seriam de reduzidas
dimensões e fruto de ocupações esporádicas e sazonais, em materiais perecíveis, que
deixariam poucos vestígios conserváveis do seu momento de ocupação. Fruto da
ocupação e forma das populações se dispersarem pelo território, em pequenos grupos
móveis, um padrão de povoamento bastante difícil de verificar no registo arqueográfico
(Oosterbeek 1997, Carvalho 2008, Valente e Carvalho 2014, Almeida 2017).
Assim, para este período, podemos falar de alguns exemplos dentro das diferentes
tipologias e geografias de implantação. Para a região do Maciço Calcário Estremenho,
temos os exemplos da Gruta do Caldeirão (Zilhão 1992) e do abrigo da Pena d’Água
(Carvalho 2008), sendo o primeiro um contexto de cariz funerário e ainda um outro sítio
arqueológico que corresponde ao local de habitat de tipologia de ar livre e que tem sido
alvo de investigação nos últimos anos, mostrando ser um sitio paradigma para este
período, o sítio arqueológico de Cortiçóis, em Almeirim, que se enquadra fora dos
contextos e regiões que eram mais conhecidos, dentro daquilo que referimos
anteriormente que era o maior conhecimento de determinados contextos para o Neolítico
antigo (Carvalho 2013).
Sítios como o de Cortiçóis, ganham especial importância na nossa análise, pois
correspondem ao tipo de habitat que nos interessa estudar nesta dissertação, pois são o
tipo de sítios que pela sua implantação têm sido menos conhecidos e identificados ao
longo do tempo. Trata-se de um contexto numa zona mais interior da região e de difícil
identificação, pois para o Neolítico Antigo, este tipo de ocupação de habitat tem tendência
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a ser de dimensões reduzidas e fruto de ocupações temporárias ou sazonais de pequenos
grupos de populações que se dispersam por este território mais interior do Baixo Tejo,
obedecendo a um padrão de povoamento característico (Carvalho 2014, Neves 2018).
Em termos de cultura material, este período é caracterizado pela indústria lítica talhada,
sobre lascas, onde as matérias primas principais são o quartzo e quartzito, bem como a
produção de lâminas e lamelas em sílex, e de geométricos. Nas zonas interiores existe
também uma predominância das indústrias macrolíticas em seixos de quartzito (Carvalho
2012, Almeida 2017). Em relação às produções cerâmicas, caracterizam este período as
formas esféricas ou ovoides, com pescoço destacado e fundo cónico na fase cardial,
decorações com elementos plásticos e impressões, sendo que numa fase já considerada
evolucionada se associam a este momento os temas incisos, em especial os motivos em
espiga ou a chamada “falsa folha de acácia” (Nukushima 2015, Neves 2017).
A caracterização do Neolítico Médio, para o qual temos uma periodização entre
cerca de 6500 – 5500 cal BP, tem sido também, como verificado para o Neolítico Antigo,
enviesada pelos contextos conhecidos, que se focam essencialmente nos contextos
relacionados com o uso funerário de grutas, nas zonas como o Maciço Calcário
Estremenho ou outras zonas cársicas, que se estende ao longo do Neolítico, mas também
pelo surgimento e crescente desenvolvimento de contextos funerários megalítico,
nomeadamente no Neolítico Médio sensu lato. Quanto aos contextos em gruta, pode-se
referir a Gruta do Cadaval, em Tomar (Oosterbeek 1994, Cruz 1997), que pode também
não ter tido apenas uma função de caracter funerário (Almeida 2017), Nossa Senhora das
Lapas (Oosterbeek 1994, Cruz 1997) ou o Algar do Bom Santo, com publicações e
estudos mais recentes (Carvalho 2014), entre outros, para estas regiões, que contrasta com
a escassez de sítios de carácter habitacional, mais uma vez influenciado este
conhecimento pelos padrões de ocupação de caracter mais temporário, de pequenos
grupos que tornam difícil a identificação deste locais. Isto, apesar de serem conhecidos
contextos em concheiros como o sítio do Meu Jardim (Goufa, Valera e Carvalho 2017),
ou da região da Comporta, que mantêm uma certa continuidade da exploração dos
recursos marinhos e continuidade deste tipo de especialização e subsistência económica
desde o Mesolítico Final das populações que ocupam estes espaços mais costeiros. Pois
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em termos de contextos habitacionais de ar livre, foram apenas recentemente
identificados e estudados, dois locais na margem esquerda do Tejo, o sítio da Moita do
Ourives e Monte da Foz 1, na região de Benavente e que se tornaram exemplos
paradigmáticos da ocupação em zonas mais interiores e com estas características para o
Neolítico Médio (Neves 2017).
Em termos de cultura material assistimos neste período a um desaparecimento das
decorações e motivos que eram característicos das diferentes fases do Neolítico Antigo,
em termos decorativos. Assim, no Neolítico médio são características as cerâmicas lisas
ou as cerâmicas com sulco abaixo do bordo, na sua fase inicial (Neves 2017).
Em relação à fase anterior, ao Neolítico Antigo, é de realçar que em termos de
subsistência económica e em relação às estratégias de

ocupação e dispersão pela

paisagem estas se mantêm na base destas populações, existindo nas zonas interiores uma
maior evidência de recursos de caça e pastorícia no registo arqueográfico destes contextos
enquadráveis no Neolítico Médio, sendo que a maior diferença nestas duas etapas é
mesmo no registo das observações das diferenças relativas à cultura material e a
predominância das cerâmicas lisas nos registos arqueográficos para este período.
1.3.2 Modelos preditivos em arqueologia

Os modelos preditivos são métodos de análise que vem a ser usados nos últimos
anos na arqueologia a nível mundial e também portuguesa e são uma pertinente
ferramenta ao serviço do conhecimento arqueológico, sobretudo quando aplicados como
apoio à prospeção tradicional e à salvaguarda do património (Kamermans e Wansleeeben
1999, Verhagen 2007).
No fundo, e no caso da sua aplicação à arqueologia, a sua finalidade é criar mapas
de potencial arqueológico para determinadas regiões tendo em conta determinados
contextos e características de sítios conhecidos (Kvamme 2005, Verhagen 2007).
O seu objetivo é a construção de hipóteses para a localização de sítios
arqueológicos, usadas para a predição de sítios ainda não observados ou localizados em
determinadas áreas ou regiões. Papel importante, foi a procura de soluções ou ferramentas
em outras áreas do conhecimento, conjuntura possível pelo advento da postura mais
positivista para com o seu objeto de estudo. Algo que ficou exemplificado pela via
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processualista onde os métodos das ciências naturais podem ser usados para explicar os
objetos de estudo das ciências sociais. Sendo que tais fatores permitiriam a organização
e espacialização da informação, dando assim espaço à indução de novas ideias sobre o
passado. Pressupostos sobre os quais no focaremos mais adiante (Conolly e Lake 2006).
A influência da Ecologia Cultural, dos trabalhos de Julian Stewart, sobre o
arqueólogo Willey, no seu trabalho, “Prehistoric settlements Patterns in the Viru Valley,
Peru” em 1953.
O trabalho dos autores Plog e Hill (1971), foi também importante, pois estes
estavam a explorar o potencial da comparação estatística entre características
consideradas importantes e essenciais para a implementação de sítios arqueológicos, entre
aqueles sítios onde estas se verificam e os outros onde tal não se passava (Kohler 1998).
Ernestine Green (1973), e a introdução de maior complexidade estatística na
análise e na construção dos modelos preditivos, durante os seus trabalhos sobre a cultura
Maia, explora a introdução da regressão linear multivariada no desenvolvimento dos
mesmos (Altschul et al. 2004).
Nos anos 60, com o advento da mentalidade e pressupostos teóricos trazidos pela
Nova Arqueologia, foram criadas as condições para a aplicação e uso dos modelos
preditivos em arqueologia.
Os trabalhos de Hodder focados na análise espacial, deram também um enorme
contributo, para o desenvolvimento teórico que sustentaria o uso de tais ferramentas e
métodos em obras como Spatial Analysis in Archaeology (1976) ou Reading the Past.
Current approaches to interpretation in Archaeology (1986). Sendo que a sua utilização
foi mais impulsionada durante os anos 70 e 80, principalmente nos Estados Unidos, com
um forte impulso de agências governamentais, que utilizavam tais modelos na prospeção
de sítios arqueológicos em áreas de grandes dimensões onde a utilização dos métodos
tradicionais de prospeção seriam bastante morosos (Hodder e Orton 1976).
Criação de mapas de potencial arqueológico para regiões não prospetadas ou
reconhecidas, sendo que a partir de dados arqueológicos, geográficos e ambientais,
conhecidos e atribuídos a sítios estudados em determinadas regiões e áreas, podemos
partir para o reconhecimentos de certos padrões e utilizar esses mesmos como forma de
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inferir a presença ou condições para a existência de sítios arqueológicos com
determinadas características para essas áreas das quais desconhecemos os vestígios
presentes.
Esse impulso viria a ser sintetizado em “Quantifying the present and predicting
the past”, editado pelo US Department of the Interior Bureau of Land Management e
organizado por Judge e Sebastian, em 1988. Onde foram definidas e apresentadas as bases
teóricas destas metodologias, bem como cuidados e advertências a ter na sua utilização.
A sua aplicação tem-se focado mais em atribuir um papel de ferramenta de apoio
ao planeamento e gestão territorial do património. “Se os poderosos modelos de
localização de recursos puderem ser desenvolvidos, os gerentes de recursos culturais
poderão utilizá-los como ferramentas de planeamento para orientar o desenvolvimentos
e atividades perturbadoras dos solos em torno dos locais de potencial arqueológico em
regiões mais sensíveis. Essa planificação potencial através dos modelos preditivos pode
gerar uma substancial redução de custos das agências governamentais” (Kvamme 1988).
Em Portugal, são alguns exemplos, e foco-me nos trabalhos que se dedicaram em
exclusivo à produção de modelos preditivos para casos específicos em Arqueologia
como: Botica (2004), Rua (2007), Vaz (2008), Costa (2009), Gonçalves (2014), Silva
(2015) e Estanqueiro (2016). (Figura 2)

Ano

Nome

Período
cronológico

Metodologia

Variáveis

2004

Natália Botica

Geral

Análise estatística
através do uso de
Redes Neuronais

Ambientais,
geográficas e
arqueográficas

2007

Helena Rua

Romano

Análise
estatística, através
de modelação
geo-espacial
(Overlay)

Gestão da água,
ação do sol,
fatores sociais e
solos

2008

Eric Vaz

Romano

Regressão
Logística e
Análise Multi
Critério

Ambientais e
geográficas
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2009

António Costa

Idade do Ferro

Regressão
Logística

Ambientais e
geográficas
(recurso a dados
de Deteção
Remota)

2014

Célia Gonçalves

Mesolítico

Regressão
Logística e
Análise Multi
Critério, assim
como método da
adição binária

Ambientais e
geográficas

2015

Cláudia Silva

Paleolítico Médio

Modelação de
nichos ecoculturais

Ambientais

2016

Marta Estanqueiro

Proto-História

Regressão
Logística

Ambientais,
geográficas e
topográficas

Figura 2 - Informação sobre os vários trabalhos realizados no âmbito da produção de Modelos
Preditivos em Portugal.

Todos estes trabalhos trouxeram novidade e diferenças na abordagem
metodológica, pois a distância temporal que os medeia ainda tal proporciona ao nível das
ferramentas ao dispor para a sua elaboração, porque são trabalhados e produzidos para
darem resposta a diferentes realidades - excetuando o caso do trabalho de Botica (2004)
em que a metodologia é usada com um carácter geral, muito embora seja depois posta em
prática para diferentes períodos cronológicos e apenas centrada numa região principalmente no âmbito cronológico, o que vai influenciar as metodologias usadas, bem
como por exemplo as variáveis estatísticas usadas em cada caso. Apesar das abordagens
metodológicas e dos métodos e ferramentas usadas variarem, é claro que o ponto de
partida é sempre a análise estatística dos dados disponíveis para os sítios arqueológicos,
sejam de natureza ambiental, climática, geográfica ou arqueográfica.
Os Modelos Preditivos são utilizados em Arqueologia devido às vantagens a eles
associadas, nomeadamente em termos de proteção e salvaguarda de património, bem
como a espacialização da informação. A possibilidade de podermos prever a
probabilidade de ocorrência de novos Sítios Arqueológicos a partir de sítios conhecidos
(Wescott e Brandon 2003). Na maior parte destes métodos, o objetivo é obter a
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probabilidade de ocorrência de um fenómeno numa dada área, não prospetada ou não
conhecida a fundo, recorrendo ao conhecimento adquirido numa outra área já conhecida.
A possibilidade de fazer estudos a priori em locais que estarão em vias de ser
intervencionados, de forma a preservar e conservar o registo arqueológico que possa
existir nesses locais a serem conservados pelo registo em caso de destruição (Kamermans
2004, Kvamme 1995). E claro a possibilidade que nos oferecem os Sistemas de
Informação Geográfico e no caso os Modelos Preditivos, da espacialização da informação
como meio de visualização e estudo (Wheatley e Gillings 2002).
Contudo, também apesentam algumas desvantagens. Segundo vários autores , as
principais desvantagens apontadas são (Wansleeben e Verhart 1997, Wheatley e Gillings
2002, van Leusen et al. 2005): Conjuntos de dados arqueológicos incompletos; escolha
tendenciosa dos dados ambientais, normalmente derivado da falta de acesso a dados e
recorrência a dados mais disponíveis e menos fiáveis; negligência dos fatores de natureza
cultural, tanto na escolha das variáveis ambientais e geográficas como nas de natureza
arqueográfica; negligência do carácter mutável da paisagem (Verhagen 2007).
Vários autores referem que os modelos preditivos mostram melhores resultados
quando aplicados ao estudo de comunidades pré-históricas, onde as variáveis e fatores
ambientais têm uma maior capacidade de explicação do seu modelo económico e meios
de subsistência, por comparação com sociedades mais complexas. Isto para as
comunidades e grupos de caçadores-recolectores, por exemplo.
Sendo que neste trabalho iremos optar pela abordagem que nos permite executar
o Modelo Preditivo com recurso à Regressão Logística, foram sendo feitos ao longo dos
anos alguns trabalhos que também abordaram o usado dessa metodologia, por diferentes
autores e em diferentes contextos.
Assim, os primeiros a debruçar-se sobre as possibilidades da Regressão Logística
como meio de prever a probabilidade de presença de sítios arqueológicos, tendo em conta
que neste método, funcionamos com conhecimento adquirido e com uma variável de
resposta 0 ou 1 na concepção do modelo, ou seja a existência ou não de sítios, que mais
tarde serão traduzidos num mapa de potencial ordenado numa escala de valores entre o e
1 também (Rose e Altschul 1988).
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Neste trabalho, o foco será no período de transição entre o Mesolítico Final,
Neolítico Antigo e Médio, que se enquadra como um período de transição das
comunidades de caçadores recolectores do Baixo Tejo para uma economia de cariz agropastoril, portanto achamos que se enquadra ainda neste momento de sociedades ou grupos
mais dependentes dos fatores relacionados com o meio-ambiente envolvente.
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2. Materiais e métodos
2.1. Área de estudo
A nossa área de estudo seria na sua base o Baixo Tejo internacional, isto é, a região
correspondente à bacia do Tejo em território de Portugal Continental. Não obstante,
optamos por acrescentar algumas regiões adjacentes, como a orla costeira que, na ótica
em que se formula este trabalho e as suas bases teóricas, em termos daquilo que se
relaciona com o estudo que nos propomos fazer acerca do povoamento neolítico no Baixo
Tejo, se assumem comparáveis de um ponto de vista arqueográfico (e.g., cultura material,
cronologias). Na realidade, naquilo que é o conhecimento acerca dos padrões, tipologias
e ocupação do território para o período cronológico que nos propomos a estudar, parecem
existir similitudes arqueográficas entre contextos que não estão inseridos naquilo que é a
bacia do Tejo, mas que correspondem a áreas adjacentes a esta, assim, quando definimos
a nossa área de estudo acrescentamos uma porção da orla costeira que corresponde à bacia
do Lis e à bacia das ribeiras do Oeste. (Figura 3)
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Figura 3 - Mapa da área de estudo com inclusão da Rede Hidrográfica principal. Fontes
(SNIAmb, DGT, DIVA-GIS)

Em termos geomorfológicos, a área de estudo é composta na sua maioria por áreas
de planície e planalto, com a exceção do Maciço Calcário Estremenho e da Serra calcária
de Sicó – Alvaiázere. (Pereira et al 2014).
Os seus limites são na totalidade ou em parte, constituídos a Norte pelas Serras da
Gardunha e Lousã, a Sul pelo planalto de Évora e a bacia do Tejo, a Este os planaltos de
34

Nisa e Estremoz, a Oeste as planícies costeiras de Nazaré – Peniche e Peniche – Lisboa,
a Nordeste pelos planaltos da Cova da Beira e Castelo Branco, a Noroeste pela planície
litoral Mondego – Nazaré, a Sudeste pelas Serras entre Montejunto e Lisboa e planície
Alta do Ribatejo, a Noroeste pela Cova da Beira e planalto de Castelo Branco e a Sudeste
pelo planalto de Estremoz. A zona mais interior da nossa área de estudo é composta
maioritariamente pelas planícies altas do Ribatejo e Alentejo, bem como pela planície do
baixo Tejo. (Pereira et al 2014)
Esta área é caracterizada pelas baixas altitudes da Bacia Cenozóica, com exceção
das regiões da Serra da Estrela, no Maciço Ibérico e do Maciço Calcário Estremenho e
Serras calcárias de Sicó – Alvaiázere e da região da Serra da Estrela no Maciço Ibérico.
Sendo ainda característica da nossa área de estudo o facto de ser uma região de encontro
entre as três grandes unidades geomorfológicas de Portugal Continental: Maciço Ibérico,
Bacia Cenozoica e Bacias Mesozoicas pouco deformadas. (Pereira et al 2014)
A sua rede hidrográfica é densa (Figura 4), com destaque para os maiores cursos
como o Tejo, Zêzere, Almonda, Lis, Sorraia, Nabão, Ocreza, Sizandro, Sôr ou Almansor.
Sendo que é caracterizada em termos hidrográficos pela influência, principalmente, do
rio Tejo e suas vastas planícies aluviais, bem como pelo facto de em períodos longos do
ano existirem zonas onde pode ser atravessado a pé. (Ribeiro, 1987)
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Figura 4 - Mapa com rede Hidrográfica mais pormenorizada. Fontes (SNIAmb, DGT e DIVAGIS)

Damos especial destaque ao Tejo, por ser o maior e mais importante curso de água
da nossa região de estudo, no caso a sua bacia hidrográfica, não nos seus limites, mas
tendo em conta os limites administrativos dos 96 concelhos que a mesma abrange,
distribuídos por nove distritos de Portugal Continental, no caso: Castelo Branco,
Coimbra, Évora, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém e Setúbal.
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Abordando um pouco mais as características da Bacia Hidrográfica do Tejo,
podemos por exemplo, em termos climáticos, caracterizá-lo como sendo mediterrânico
moderado, com períodos secos compreendidos entre os meses de Julho e Agosto e onde
as flutuações de temperatura variam entre os 7,4ºC nas zonas mais a Norte, montanhosas
e mais elevadas e os 16,9ºC, nas zonas mais próximas do estuário. Em termos de
precipitação, essa também é mais elevada nas zonas a Norte, com valores médios de 2744
mm e nas zonas do litoral esse valor é mais baixo, andando nos 524 mm.
Os grandes afluentes do rio Tejo na margem direita, como o Ocreza e Zêzere,
drenam a zona do Maciço Hespérico, acidentada, montanhosa e com pluviosidade
relativamente elevada, se for excluída a área oriental da Beira Baixa. Estes rios possuem
uma significativa expressão, tanto em extensão como em área drenada, formando vales
encaixados, transversais ao curso do rio principal. Situação um pouco diferente na outra
margem, sendo a bacia hidrográfica bastante diferente, onde têm algum relevo os cursos
transversais ao rio Tejo, como o Sever e ribeira de Nisa, que drenam formações antigas,
do ponto vista geológico. Mais para jusante, apenas algumas pequenas ribeiras drenam
de Sul para Norte, confluindo depois com o rio Tejo. No resto do território temos aquilo
que corresponde, no essencial, à bacia hidrográfica do rio Sorraia com os seus afluentes
próprios, com uma orientação dominante de Este para Oeste, quase paralela à do rio Tejo,
desde montante até ao estuário, onde desagua.
Em termos geológicos, com já tínhamos referido anteriormente, a bacia está
situada entre três grandes unidades, com distintas diferenças entre si. Se no Maciço
Antigo, temos uma predominância de rochas granitoides e os metassedimentos de uma
unidade designada como Grupo das beiras ou complexo Xisto-Grauváquico que integram
a Zona Centro-Ibérica. Na área que integra a Orla Meso-Cenozóica Ocidental, os terrenos
depositaram-se numa bacia sedimentar que forma uma depressão alongada, com
orientação Norte/Nordeste-Sul/Sudoeste, onde os sedimentos acumulados atingem cerca
de 5 Km de espessura. A transição entre estas duas zonas é feita por uma depressão, mais
ou menos contínua, entre Penela e Tomar. Já a Bacia Terciária do Tejo-Sado, corresponde
a uma depressão, com orientação Nordeste-Sudoeste, onde a evolução geológica se deu
por enchimento, com depósitos paleogénicos, miocénicos e pliocénicos, recobertos na
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maior parte da sua área por terraços quaternários e aluviões recentes. Do ponto de vista
geomorfológico, a nossa região estabelece a ligação entre duas áreas do território nacional
com características físicas distintas, o Norte mais acidentado e o Sul o seu contraste. Nas
regiões graníticas, estão presentes os relevos da Cordilheira Central, como por exemplo
o ponto mais alto do país, na Serra da Estrela e são caracterizadoras as depressões da
Cova da Beira e de Castelo Branco – Idanha. Nas regiões onde predomina o Xisto, foram
sendo formadas zonas de um relevo caracterizado por cristas quartzíticas, como Penha
Garcia, Envendos, Vila Velha de Ródão, Marvão e Castelo de Vide. Na região da Orla
Meso-Cenozóica, assistimos à presença e ao desenvolvimento do modelo cársico, onde
se desenvolvem depressões fechadas, com vertentes majestosas como no Maciço Calcário
Estremenho, como são exemplos, Sicó-Alvaiázere, Maciço Calcário Estremenho e Serra
de Montejunto. Já na Bacia Terciária do Tejo-Sado, temos interflúvios com relevos quase
planos, onde se encontram grandes extensões de terraços fluviais e planícies de
inundação, especialmente na zona do Baixo Tejo (Atlas do Ambiente).

2.2. Informação, dados de base e o seu tratamento
A informação geográfica usada ao longo deste trabalho (Figura 5) foi recolhida
em diversas plataformas e em seguida tratada de forma a ser utilizada com critério e com
congruência, fosse a informação em estrutura vectorial ou raster.

Informação

Propriedades

Fonte

DEM

ETRS89_ETRS_LAEA

European Environment

Raster - Pixel 25 metros

Agency

ETRS_1989_Portugal_TM06

Direção-Geral do

Vectorial - Polígonos

Território

Rede Hidrográfica

ETRS_1989_Portugal_TM06

Atlas do Ambiente

Principal

Vectorial - Linhas

Rede Hidrográfica

ETRS_1989_Portugal_TM06

Secundária

Vectorial - Linhas

Bacias Hidrográficas

ETRS_1989_Portugal_TM06

CAOP

Atlas do Ambiente

Atlas do Ambiente

Vectorial - Polígonos
Carta Litológica

Lisboa_Hayford_Gauss_IGeoE
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Atlas do Ambiente

Vectorial - Polígonos
Precipitação Total

GCS_WGS_1984

WorldClim

30 arc sec – resolução de 1 Km
Temperatura Máxima

GCS_WGS_1984

WorldClim

30 arc sec – resolução de 1 Km
Temperatura Mínima

GCS_WGS_1984

WorldClim

30 arc sec – resolução de 1 Km
Radiação Solar

ETRS_1989_Portugal_TM06

Atlas do Ambiente

Vectorial - Polígonos
Figura 5 - Informação geográfica de base para a realização do trabalho.

Primeiramente, a cartografia de estrutura vectorial que serviu como base e onde
se inclui a Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP) de 2016, obtida através do
Portal

da

Direção-Geral

do

Território

(http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/cartografia/carta_administrativa_ofic
ial_de_portugal_caop/caop__download_/), em formato shapefile (shp), que nos permite
selecionar a área de estudo e posteriormente cortar todas as restantes fontes de informação
geográfica para se adaptarem à nossa área de estudo. (Figura 6)

Figura 6 - Model builder referente ao corte da informação pela nossa área de estudo.
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Também foi utilizada a informação disponibilizada pela Agência Portuguesa do
Ambiente, através do seu catálogo, presente no Sistema Nacional de Informação do
Ambiente

(SNIAmb),

consultada

e

descarregada

a

partir

de

(https://sniamb.apambiente.pt/content/cat%C3%A1logo). Neste caso a informação
relativa aos recursos hídricos, nomeadamente, Rede e Bacias hidrográficas, retiradas da
carta I.17 do Atlas do Ambiente (Ambiente físico), a Carta Litológica, a escala 1:1000000
e referente à Carta I.13 do Atlas do Ambiente (Ambiente físico) e a Carta de Radiação
Solar, procedente da Carta I.3 do Atlas do Ambiente (Ambiente físico). Sendo que toda
esta informação é disponibilizada no formato ESRI shapefile (shp).
A informação em raster utilizada foram os dados necessários à criação do Modelo
Digital de Elevação (DEM) e os dados paleoclimáticos que seriam usados como variáveis
na nossa modelação.
Relativamente à elaboração do DEM necessário para a nossa área de estudo e que
nos permitira mais tarde proceder à produção de mais informação e variáveis produzidas
(Figura 7), foi retirada a informação necessária a partir dos dados recolhidos e
disponibilizados pela European Environment Agency, através do dados obtidos e
recolhidos pelo programa Copernicus, que estão disponíveis para download através do
seu portal (https://land.copernicus.eu/imagery-in-situ/eu-dem/eu-dem-v1.1). A escolha
foi esta porque nos permitiria ter informação raster com uma resolução de 25 m - tendo
em conta que muita da informação foi produzida a uma escala 1:100000, logo a resolução
tem de ser no mínimo entre os 25 m e os 50 m - ou seja, cada pixel do raster
corresponderia a tal valor e também porque produzir o nosso próprio Modelo de Elevação
implicaria ter toda uma informação vectorial, que nos permitisse produzir o modelo TIN
(Triangular Irregular Network) que posteriormente daria origem ao DEM, mas da qual
nas dispúnhamos para a área de estudo, sendo então o recurso aos dados disponibilizados
uma solução mais prática e rápida, mas mesmo assim com fiabilidade nos seus dados.
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Figura 7 - Model builder referente à criação das diferentes variáveis a partir do MDT.

Por fim, como estaríamos a trabalhar com o objetivo de produzir um modelo com
o intuito de prever a implantação de Sítios Arqueológicos com cronologias entre o
Mesolítico Final e o Neolítico Médio, optamos também por recolher e usar dados
paleoclimáticos ao invés dos dados atuais. Para tal foi usada a base de dados climática,
World Clim, consultável em (https://www.worldclim.org/paleo-climate1), que nos
disponibiliza e permite obter a informação para variáveis como a Precipitação,
Temperatura Máxima ou Mínima, assim como outras variáveis bioclimáticas que não
foram utilizadas, tendo em conta que são dados referentes ao Holoceno Médio (~6000
BP), o que se enquadrava no período cronológico a ser trabalhado. Convém referir que
este tipo de dados é gerado através de Modelos Climáticos Globais ou, (GCMs) na sigla
em inglês e que é mais comummente referida, onde são criadas superfícies com 30 arc
sec, que correspondem a uma resolução de 1 Km. (Hijmans et al. 2005, Silva 2015)
Com toda a informação de base recolhida, foi necessário algum tratamento prévio
da mesma, por exemplo em questões relacionadas com as projeções e coordenadas em
que se encontravam os diferentes dados, sendo para isso, definidas e posteriormente
projetadas para o Sistema de Projeção de Coordenadas em que pretendíamos trabalhar,
no caso o ETRS_1989_Portugal_TM06, que corresponde ao código 3763 no ArcGIS,
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usando para tal efeito as ferramentas presentes na ArcToolBox do ArcGIS, como Project
e Define Projection.
Em seguida e tendo como base para a nossa área de estudo a Bacia Hidrográfica
do Tejo, foram selecionados os concelhos do país que se encontravam abrangidos pela
área da Bacia, isto porque como estaríamos a recolher informação de sítios arqueológicos
com base na sua localização e essa informação remetia para os concelhos onde se
encontram, seria mais fácil trabalhar com uma área que seria delimitada pelos concelhos
em si e não pela área da bacia apenas. Assim, foram selecionados os concelhos que
intercetavam a Bacia do Tejo, tendo para isso utilizado a ferramenta Select By Location
entre os dados em estrutura vectorial da CAOP e da Bacia. Onde posteriormente seria
esse ficheiro em shapefile que definiria a nossa área de estudo e funcionaria como
mascara para cotar toda a informação necessária de outros dados a utilizar, fossem eles
raster ou shapefile.

2.3. Variáveis dependentes: Sítios Arqueológicos e Não Sítios
A nossa amostra para estudo será composta pelos sítios selecionados a partir da
Base de Dados Endovélico – Sistema de Informação e Gestão Arqueológica (Figura 8),
gerida pela Direcção Geral do Património Cultural (DGPC), onde se encontra toda a
informação pública disponível para sítios arqueológicos, mais comumente a partir de
trabalhos arqueológicos. A sua Base de dados é de consulta pública, mas funciona
também pelo acesso requerido, no caso era o necessário, pois sem este acesso não nos é
facultada a informação associada às coordenadas geográficas de cada sítio e que eram
necessárias.
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Figura 8 - Mapa com delimitação da área de estudo e Sítios Arqueológicos presentes. (Fontes DGPC, DGT, DIVA-GIS)

Assim, tendo em conta o objetivo do trabalho, bem como o âmbito cronológico e
geográfico, foram primeiro pesquisados todos os sítios arqueológicos referente à região e
que se enquadrassem nas cronologias selecionadas, no caso, Mesolítico Final, Neolítico
Antigo e Neolítico Médio. Com todos estes dados, foi preciso proceder à sua seleção, pois
muitos dos sítios não tinham coordenadas geográficas disponíveis, outros eram sítios que
estão presentes no Endovélico, mas que não têm muitas bases de suporte e ainda porque
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dentro destas cronologias e como já foi referido anteriormente, seriam de excluir os sítios
de Gruta, Concheiro ou Monumentos Megalíticos, pois têm características muito
particulares que não se enquadrariam na análise conjunta com os restantes sítios
selecionados e que era pretendida.
Assim, a nossa amostra terá um total de 61 Sítios Arqueológicos (Figura 9),
selecionados a partir dos 187 registos retirados, que obedecem aos critérios cronológicos
e de tipologia pretendida, no caso: Acampamento, Ar Livre, Habitat, Mancha de
Ocupação, Povoado, Vestígios Diversos e de Superfície, tipologias usadas como
referência, pois são a forma como estes sítios estão tipificados no Portal do Arqueólogo
e Endovélico.

Nº

Designação

CNS

Tipologia

Concelho

Cronologia

1

Fontes

31138

Povoado

Abrantes

Epipaleolítico e Neolítico Antigo

2

Amoreira

7543

Povoado

Abrantes

Epipaleolítico e Neolítico Antigo

3

Salvador

36819

Vestígios

Abrantes

Neolítico Antigo

Superfície
4

Pena dos Corvos

17447

Ar Livre

Alcanena

Neolítico Médio

5

Quinta da Praia 1

22692

Ar Livre

Alcochete

Neolítico Antigo

6

Cortiçóis

4791

Habitat

Almeirim

Neolítico Antigo

7

Baútas

4799

Povoado

Amadora

Neolítico Médio

8

Monte do Olival

33093

Povoado

Arraiolos

Neolítico Antigo

9

Pastaneira 7

33046

Povoado

Arraiolos

Neolítico Antigo e Médio

10

Freixo

32034

Habitat

Batalha

Neolítico Antigo

11

Moita do Ourives

11622

Povoado

Benavente

Neolítico Médio

12

Monte da Quinta

11627

Povoado

Benavente

Neolítico Médio

13

Monte da Foz 1

20660

Vestígios

Benavente

Neolítico Médio

Ferreira do

Neolítico Médio

Superfície
14

Paio Mendes

34365

Habitat

Zêzere
15

Parceiros

14297

Vestígios

Leiria

Neolítico Antigo

Diversos
16

Encosta de Sant'ana

16617

Habitat

Lisboa

Neolítico Antigo

17

Vila Pouca

3728

Povoado

Lisboa

Neolítico Médio

18

Palácio dos Lumiares

17732

Vestígios

Lisboa

Neolítico Antigo e Médio

19

Montes Claros

2742

Lisboa

Neolítico Médio

20

Moinho dos Bichos

2294

Loures

Neolítico Médio e Final

Diversos
Vestígios
Diversos
Povoado
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21

Louriceira

27639

Ar Livre

Mafra

Neolítico Antigo

22

Cova da Baleia 1

29929

Habitat

Mafra

Neolítico Antigo

23

Penedo do Lexim

664

Habitat

Mafra

Neolítico Médio

24

Ponta da Passadeira

11549

Povoado

Moita

Neolítico Médio

25

Fanica 2

33426

Povoado

Mora

Neolítico Antigo e Médio

26

Fontaínhas 4

33427

Povoado

Mora

Neolítico Antigo e Médio

27

Amoreiras

34212

Habitat

Óbidos

Neolítico Antigo e Médio

28

Outeiro da Assenta

167

Povoado

Óbidos

Neolítico Antigo e Médio

29

Carrascal

13577

Povoado

Oeiras

Neolítico Antigo

30

Casas de Baixo

15348

Ar Livre

Ourém

Neolítico Médio

31

Casal da Cerca

5677

Ar Livre

Palmela

Neolítico Antigo

32

Alto de São Francisco

2929

Povoado

Palmela

Neolítico Médio

33

Monte do Frade

3726

Povoado

Penamacor

Neolítico Médio

34

Bernardo 1

11745

Ar Livre

Ponte de Sôr

Neolítico Antigo e Médio

35

Alminho 1

21854

Povoado

Ponte de Sôr

Neolítico Antigo e Médio

36

Cabeço de Porto Marinho

3408

Ar Livre

Rio Maior

Neolítico Antigo

37

ORZ 1

5104

Acampamento

Salvaterra de

Neolítico Antigo

38

Casas Velhas do Coelheiro

11486

Habitat

Magos
Salvaterra de

Neolítico Antigo e Médio

Magos
39

Cabana da Horta

10752

Ar Livre

Santarém

Neolítico Antigo

40

Chainça

7327

Ar Livre

Santarém

Neolítico Antigo

41

Pinheirinhos

383

Ar Livre

Sesimbra

Neolítico Antigo e Médio

42

Fonte de Sesimbra

16959

Habitat

Sesimbra

Neolítico Antigo

43

Lapiás das Lameiras

18046

Habitat

Sintra

Neolítico Antigo

44

São Pedro de Caraferrin

35

Habitat

Sintra

Neolítico Antigo

45

Serra da Barreira

30050

Habitat

Sintra

Neolítico Antigo

46

Cortegaça

2683

Habitat

Sintra

Neolítico Antigo e Médio

47

Olelas

1835

Habitat

Sintra

Neolítico Antigo e Médio

48

Negrais

1882

Povoado

Sintra

Neolítico Antigo e Médio

49

Cabeço de Pias (Laranjal

7288

Ar Livre

Torres Novas

Neolítico Antigo e Médio

de)
50

Cerradinho do Ginete

10638

Ar Livre

Torres Novas

Neolítico Antigo e Médio

51

Pessegueiros

16936

Habitat

Torres Novas

Mesolítico Final e Neolítico
Antigo

52

Costa do Pereiro

12084

Habitat

Torres Novas

Mesolítico Final e Neolítico
Antigo

53

Lapa dos Namorados

12892

Habitat

Torres Novas

Neolítico Médio

(Povoado da)
54

Forno do Terreirinho

10667

Povoado

Torres Novas

Neolítico Antigo

55

Gafanheira

14658

Povoado

Torres Novas

Neolítico Antigo

56

Vale da Mata

3358

Ar Livre

Torres Vedras

Neolítico Antigo
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57

Moita da Ladra

19186

Povoado

58

Casal da Ribeira I

19260

Ar Livre

Vila Franca de

Neolítico Antigo e Médio

Xira
Vila Velha de

Neolítico Antigo

Rodão
59

Sobral

14370

Ar Livre

Vila Velha de

Neolítico Antigo

Rodão
60

Chareca do Janone

61

Cabeço de Velha

20653

840

Mancha

Vila Velha de

Ocupação

Rodão

Mancha

Vila Velha de

Ocupação

Rodão

Neolítico Antigo

Neolítico Médio

Figura 9 - Informação referente aos Sítios Arqueológicos selecionados para a amostra (Fonte DGPC)

Quanto aos dados relativos às localizações de Não Sítios, decidimos produzir ou
extrair 89 destes pontos, pois assim seriam um valor maior que aquele que tínhamos para
os Sítios Arqueológicos e ficaríamos um total de amostra de 150, entre os dois, que seria
já uma amostra considerável. Para tal, a partir da funcionalidade Create Random Points e
posteriormente atribuindo a estes pontos criados as coordenadas extraídas para os mesmo
a partir de Add XY Coordinates, ficando assim com os atributos geográficos de ambos e
sendo possível passar à fase seguinte, que consistia em extrair os valores de cada ponto
em cada raster de informação que iriamos usar, podendo assim criar a tabela de
informação que nos seria necessária para posteriormente produzir o nosso modelo, com
base na aplicação da regressão Logística.

2.4. Variáveis independentes: ambientais, geográficas e climáticas
As variáveis independentes são as que vão possibilitar a produção do nosso
modelo, tendo em conta as condições especificas de cada variável dependente. São as
variáveis que normalmente são utilizadas noutros trabalhos do género. (INSERIR
BIBLIOGRAFIA)
A produção destas variáveis está dependente da base a utilizar, no caso, o Modelo
Digital do Terreno (MDT) extraído da European Environment Agency e do Projecto
Copernicus, como referido anteriormente.
Assim, são produzidas diretamente a partir do MDT as variáveis: Orientação das
Vertentes, Declive, Sombreamento e a Altitude que é dada pelo próprio MDT, o que pode
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acarretar o risco de existir colinariedade entre as variáveis, o que será um risco para a
Regressão Logística. As variáveis: Acumulação de fluxos e Distância custo às linhas de
água principais (Figura 10), não são produzidas diretamente como as anteriores, mas
também são fruto de operações realizadas a partir do MDT e das variáveis criadas a partir
do mesmo. Assim, iremos apresentar as variáveis através dos mapas produzidos e
verificar o seu comportamento para a nossa região e área de estudo.

Figura 10 - Model builder da criação da variável Distância custo às linhas de água.

2.4.1. Altitude

Esta informação é a base presente no nosso MDT, como referido anteriormente,
sendo que é possível verificar que a nossa área tem um relevo ainda um pouco variado,
tendo em conta, principalmente as zonas mais a Norte e Nordeste, referentes às subregiões onde se inserem as serras da Estrela, Malcata, Gardunha e Lousã, bem com os
planaltos da Cova da Beira e Castelo Branco (Pereira et al. 2014) por comparação com as
restantes áreas da nossa região, mais baixas que correspondem ao desenvolvimento das
planícies relacionadas com a Bacia do Tejo. Assim, a variação da altitude presente na
nossa região (Figura 11) é equivalente à variação existe em todo o Portugal Continental,
pois faz parte da nossa área de estudo o ponto mais alto do território, sendo a variação de
altitude entre os 0 m e os 1990 m, sendo que os nossos Sítios Arqueológicos de interesse
se localizam nas zonas de relevo mais suave.
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Figura 11 - Mapa Altimérico da área de estudo. Fonte (EEA e DIVA-GIS)

2.4.2. Declive

O mapa de declives (Figura 12) foi criado em percentagem, variando entre os 0 e
os 482,5 (%), onde os valores mais elevados corresponde às zonas de relevo mais elevado
e acidentado e as de valor mais baixo nas zonas correspondentes às planícies
características da Bacia do Tejo, onde se encontram os nossos Sítios Arqueológicos na
sua maioria.
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Figura 12 - Mapa de declives presentes na área de estudo.

2.4.3. Orientação das vertentes

Este mapa foi também criado diretamente a partir do MDT, nele podemos verificar
a tendência da Orientação das vertentes e a sua exposição solar (Figura 13). Aqui
resolvemos reclassificar o mapa para o visualizar apenas quatro categorias, pois seria de
mais fácil compreensão e nos daria na mesma uma leitura assertiva, assim, teremos a
informação tendo em conta cinco classes de orientação: Plano, Norte, Sul, Este e Oeste.
E sabendo que as vertentes com exposição a Norte seriam mais frias e ao mesmo tempo
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aquelas viradas a sul as mais quentes e que receberiam maior incidência da luz solar
(Daveau 1995, Silva 2015).
Pelos valores observados, podemos verificar que no geral a distribuição é quase
igual em termos de percentagem pela nossa área de estudo, o que corresponde também a
uma distribuição semelhante para os nossos Sítios Arqueológicos, apenas com uma ligeira
predisposição para as vertentes com exposição a Sul e Oeste, portanto que receberão uma
maior incidência solar, logo mais quentes.

Figura 13 - Mapa com a orientação das vertentes existente na nossa área.
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2.4.4. Ensombramento das encostas

Este índice encontra-se intimamente ligado à orientação das vertentes e aos
declives presentes no território que referimos anteriormente, será o resultado a
intensidade de luz refletida, tendo também em conta o Azimute, ou seja, a direção angular
do sol a partir medida a partir do Norte no sentido dos ponteiros do relógio e que varia
entre 0º e 360º, sendo que outro fator necessário neste calculo é a altitude, que
corresponderá ao angulo do sol a usar no momento de calcular o ensombramento (Figura
14), no caso, o comando Hillshade do Spatial Analyst, que varia entre 0º e 90º. No caso
usamos as predefinições do ArcGIS, em que o valor para o Azimute corresponderá a 315º
e a Altitude do sol a 45º.
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Figura 14 - Mapa do ensombramento das encostas na área de estudo.

2.4.5. Acumulação de fluxo

Esta variável é importante para perceber a acumulação da água nos locais onde se
implantam os nossos Sítios, visto que ela nos oferece a possibilidade de perceber que a
acumulação é dependente do relevo e dos declives (Figura 15), logo nas zonas mais
elevadas e declivosas a acumulação não existirá, mas o contrário acontecerá nas zonas
mais baixas e de planície. Para o seu cálculo, o processo não é propriamente direto, pois
será necessário primeiro calcular a direção do fluxo, depende de uma superfície, através
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do MDT e da ferramenta Flow Direction e só em seguida poderemos calcular a
acumulação, recorrendo a Flow Accumulation, ambas presentes na extensão Spatial
Analyst.

Figura 15 - Mapa da acumulação de fluxos que caracteriza a nossa região de estudo.

2.4.6. Distância custo às linhas de água principais

A água é fator fundamental na implementação e vida das comunidades que vamos
estudar, por isso, é de relevante interesse procurar perceber e medir o grau de proximidade
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ou não destes locais aos cursos de água principais da nossa região. Poderia ter sido feito
esta análise a partir de toda a rede hidrográfica secundária, mas ela é tão extensa e
distribuída pelo território, que preferimos verificar se existe alguma outra relação com a
rede principal do nosso território.
Assim, a partir da Rede Hidrográfica Principal e da nossa superfície de custo
calculada, executamos o processo que nos permitiria ter o mapa e os valores
correspondentes àquilo que interpretamos como distância-custo, mais uma vez recorrendo
às ferramentas da extensão Spatial Analyst do ArcGIS, como presente na imagem.
Podendo ter optado ainda por uma abordagem mais simplista, como a aplicação de uma
interpolação do tipo da distância euclidiana, mas tal seria feito tendo apenas em conta as
distâncias tendo em conta os valores diretos de distância e não o impacto do relevo nessas
deslocações (Figura 16). E a distância-custo tem sido utilizado e recomendada por outros
autores que produzem e teorizam sobre a produção de modelos preditivos em Arqueologia
(Weathley e Gillings 2002, Costa 2009).
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Figura 16 - Mapa referente ao cálculo da distância custo às linhas de água principais.

2.4.7. Litologia

A análise ao tipo de Litologia característica é um elemento essencial e presente
em todos os modelos preditivos que normalmente são realizados por diversos autores
Weathley e Gillings 2002, Costa 2009).
Assim, também procedemos à caracterização da nossa área de estudo e dos nossos
Sítios Arqueológicos tendo em conta estas características. Até porque a nossa área de
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estudo ainda é significativa e as diferenças podem ser bastante dispares entre as
características dos nossos Sítios Arqueológicos e dos Não Sítios (Figura 17).

Figura 17 - Classes litológicas existentes na área de estudo. Fonte (SNIAmb)

Assim, foi feita apenas uma conversão para a estrutura raster da informação que
se encontrava na vectorial, sendo que não foram realizadas operações de reclassificação
que são normalmente usadas entre as classes que partilham mais características entre si,
optando por observar todo o espectro de possibilidades.
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As classes observadas e presentes nos nossos pontos de interesse, sejam Sítios
Arqueológicos ou Não Sítios, foram visualizadas e organizadas em tabela para uma leitura
mais fácil dessa informação (Figura 18). De forma a ser possível comparar os resultados
para as duas variáveis dependentes.

CLASSE LITOLÓGICA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
271
280
281
282
283
292
300
301
302
310
311
320
330
331
332
341

DESIGNAÇÃO
Sem informação
Aluviões
Dunas e areias eólicas
Depósitos de vertente, areias superficiais e de terraço
Areias e cascalheira
Depósitos glaciários
Tufos calcários
Areias, calhaus rolados, arenitos e argila
Arenitos, calcários, areias, cascalheiras e argila
Cascalheira de Planalto, arcoses da Beira Baixa, arenitos e calcários
Conglomerados, arenitos, calcários brancos e margas avermelhadas
Arenitos e arenitos arcosicos
Arenitos, conglomerados, calcários e margas
Conglomerados, arenitos, calcários e margas
Calcários e margas
Grês vermelho (Silves), conglomerados, margas e calcários
Xistos argilosos, grauvaques e arenitos
Metavulcanitos
Rochas carbonatadas
Xistos, quartzitos e anfibolitos
Quartzitos
Xistos e grauvaques
Conglomerados
Xistos, grauvaques, quartzitos e corneanas
Complexo (Xisto-Grauváquico)
Xistos, anfibolitos, micaxistos, grauvaques quartzíticos, rochas carbonatadas
e gnaisses
Mantos e tufos basálticos ou brechas vulcânicas
Basaltos
Teschenitos
Doleritos
Andesitos
Microgranitos
Pórfiros quartzíferos
Pórfiros graníticos
Torquitos
Granitos e rochas afins
Quartzodioritos
Sienitos
Dioritos
Gabros
Dioritos ou gabros
Dioritos piroxenitos ou horneblenditos

Figura 18 - Informação relativa às classes litológicas existentes.
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Por exemplo, conseguimos verificar que para os Sítios arqueológicos, as classes
mais presentes serão as que são compostas por Arenitos ou Areias, enquanto que para os
Não Sítios já serão o Complexo Xisto-Grauváquico e os Granitos (Figura 19).
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Figura 19 - Classes litológicas e suas ocorrências nos Sítios Arqueológicos e nos Não Sítios.

2.4.8. Precipitação Total

As variáveis climáticas têm de ser consideradas fundamentais em todos os
modelos preditivos efetuados, no nosso caso ainda mais, pois são fulcrais nas escolhas da
implantação no território e nos modos de subsistência das populações que habitaram estas
regiões entre o Mesolítico Final e o Neolítico Antigo.
Assim, os valores de precipitação, variam entre os 701 (mm) e os 2016 (mm),
sendo que os valores mais altos correspondem às zonas de maior altitude (Figura 20), que
correspondem como vimos anteriormente às zonas montanhosas a Norte e Nordeste da
nossa região, sendo que os valores mais baixos correspondem ao Sul, onde se encontram
as planícies Ribatejana e Alentejana (Pereira et al. 2014).
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Figura 20 - Mapa para a caracterização da precipitação na nossa área de estudo. Fonte (World
Clim)

2.4.9. Temperatura Máxima

Os valores de Temperatura Máxima variam entre os 21,5º e os 8,8º, sendo que os
valores mais altos correspondem aos territórios de menor altitude e mais interiores, como
o Sul Alentejano (Figura 21).
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Figura 21 - Mapa com as variações da temperatura máxima para a região. Fonte (World Clim)

2.4.10. Temperatura Mínima

Os valores da Temperatura Mínima variam entre os 12,5º e os 1,8º, variando de
acordo também com as mesmas diferenças geográficas que a Temperatura Máxima
(Figura 22).
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Figura 22 - Mapa com os valores da variação da temperatura mínima para a nossa área de
estudo. Fonte (World Clim)

2.4.11. Radiação Solar
A radiação solar é a variável que nos dá a indicação da energia radiante emitida
pelo sol, aquecendo a atmosfera quando incide no geral e sendo um fator importante no
aquecimento do ar à superfície e que se encontra refletida nos diferentes valores aqui
presentes. No caso, a informação retirada encontra-se dividida em quatro classes de
gradiente, sendo que os valores mais altos se fazem sentir no interior Oeste da zona área
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de estudo e na zona a Sul, onde se encontram as Penínsulas de Lisboa e a de Setúbal
(Figura 23).

Figura 23 - Mapa da radiação solar e seu comportamento para a região. Fonte (SNIAmb)

2.5. Testes de significância às variáveis independentes
Com o processo de criação das variáveis ambientais e geográficas completo, foi
possível extrair toda a informação referente aos pontos presentes na nossa amostra, criar
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e compilar toda a informação e posteriormente partir para a análise estatística das
variáveis tendo em conta a sua significância.
Para tal, e tendo em conta os tipos de variáveis a serem utilizadas, decidimos
recorrer aos testes não para métricos e dentro destes usar dois métodos, de acordo com o
tipo de valores que estávamos a tratar. No caso, os valores podiam ser de natureza nominal
ou ordinal, sendo que seriam utilizados o teste do Qui-Quadrado para os valores nominais
ou divididos por classes e o teste Mann-Whitney para os valores das variáveis de natureza
ordinal.
Como referimos, ambos os testes são não paramétricos, ou seja, adequam-se a
qualquer tipo de distribuição, variância, relação entre os dados, têm uma simplicidade de
computação, são pouco afetados por outliers e não incorporam suposições restritivas,
embora, tenham como desvantagem serem menos potentes, uma vez que usam postos em
vez de observação, se existem muitas distribuições empatadas, as estatísticas serão
superestimadas e precisam de uma amostra maior.
O teste de U Mann-Whitney, para duas amostras independentes (1947), permite
comparar amostras independentes de n1 e n2 para validar se as populações de onde foram
retiradas têm a mesma lei de probabilidade. O seu objetivo é avaliar se as medianas de
duas populações continuas, com a mesma forma, se situam no mesmo ponto. É o H0, ou
hipótese nula, que será ou não comprovado, interessando no nosso cado perceber quais
são aquelas variáveis que contraditaram esta hipótese. Os passos serão: juntar os valores
as duas amostras e ordená-los do menor para o maior, atribuindo uma ordem a todos eles,
determinar a soma dos números para cada amostra, sendo que uma diferença significativa
entre as somas, implica uma diferença significativa entre as amostras, fazendo-o desta
forma:

Como neste caso a amostra n2 é maior que vinte, a probabilidade será calculada
através de uma aproximação à distribuição normal, através do valor de z que nos será
dado pela fórmula:
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Assim, se o valor observado de U tiver probabilidade menor que o valor de α, a
hipótese nula será rejeitada.
Quanto ao teste do Qui-Quadrado (X²) para duas amostras independentes, só pode
ser aplicado quando estamos perante uma escala de medida nominal e tem como objetivo
comprovar que dois grupos diferem numa determinada característica, pela contagem do
número de casos de cada grupo que recai nas diferentes categorias e posteriormente
comparado com a proporção de casos num grupo e no outro grupo. Sendo que o H0, será
novamente a não existência de diferenças entre os dois grupos observados.
Para tal efeito, os passos a seguir serão: enquadrar as frequências observadas numa
tabela de contingência k x r, onde k serão as colunas dos grupos e r as linhas das
condições, fazendo em seguida a determinação da frequência (Eij) esperada de cada célula
através dos produtos dos totais marginais referentes a cada uma e dividindo-o por N, que
será o número total de casos.
Assim, para determinar o Valor de X² será necessário recorrer à fórmula:

Onde:
Oij = número de casos observados na categoria i e no grupo j;
Eij = número de casos esperados na categoria i e no grupo j sob H0;
Para finalizar, é necessário determinar a significância do valor observado de X²
com gl = (r-l)(k-l), se o valor da probabilidade indicada na tabela for inferior a α, é então
rejeitada a hipótese nula Ho.
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Foram então realizados os testes de significância às nossas variáveis – altitude,
declive, orientação das vertentes, ensombramento das encostas, acumulação de fluxo,
distância custo às linhas de água, litologia, precipitação, temperatura máxima,
temperatura mínima e radiação solar – através do recurso ao software de estatística SPSS
que nos permitiria executar também posteriormente todos os processos que levariam à
execução do modelo pela Regressão Logística e que passamos a apresentar de seguida.
2.5.1. Altitude

A altitude normalmente não é vista como uma variável que dê bastante informação
(Cunningham 2008, Costa 2009), porém, como a nossa área de estudo compreende uma
grande diferença de altitudes, entre os 0 m e os 1990 m e como os SA sobre os quais nos
debruçamos tem como uma das principais características a sua implementação a baixas
altitudes, resolvemos incluir esta variável naquelas que seriam testadas a fazer parte do
modelo.
Assim, como foi possível verificar primeiro na análise estatística descritiva às
variáveis dependentes e posteriormente nos testes de significância, foi possível verificar
uma vincada diferença entre SA e NS.
Por exemplo verificamos que a maioria dos SA se encontra a altitudes entre o m
e os 200 m (Figura 24), enquanto que para os NS esse valor já varia entre os 0 m e os 400
m (Figura 25).
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Figura 24 - Comportamento gráfico da variável altitude para os SA
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Figura 25 - Comportamento gráfico da variável altitude para os NS

Com a aplicação do teste U de Mann-Whitney, foi possível verificar uma
diferença significativa entre a média de observações para ambas as variáveis dependentes,
com os SA a localizarem-se em média a 58,11 m e os NS a uma altitude média de 87,42
m. Pelo teste, foi ainda possível verificar que o valor observado, na significância (Figura
26), será menor que α (0,05), logo, podemos rejeitar a hipótese nula – os dois grupos, não
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têm provêm de uma mesma amostra - e considerar a variável altitude para o Modelo
Preditivo.

Figura 26 - Tabela de observação do P-value da variável altitude

2.5.2. Declive

O declive é normalmente uma das variáveis mais importantes na produção e
Modelos Preditivos, pois é um fator fundamental para a implantação dos locais de habitat
e fundamental na deslocação e movimento das populações, de acordo com autores que se
têm debruçado sobre o tema (Connoly e Lake 2006, Costa 2009). Pela nossa análise
inicial foi possível verificar que os valores dos declives têm um comportamento parecido
tanto nos SA como nos pontos retirados de forma aleatória, isto e parte porque a nossa
região, apesar de algumas zonas mais acidentadas em termos geográficos, é composta na
sua maioria por zonas de planície, características da Bacia do Tejo.
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Figura 27 - Comportamento da variável declive para os SA
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Figura 28 - Comportamento da variável declive para os NS

Como verificamos nos dois gráficos, o comportamento da sua distribuição é
bastante similar tanto na forma como nos valores pelos quais se distribui, variando entra
os 0,91º e os 58,53º para os SA (Figura 27) e os entre os 0,61º e os 71,82º para os NS
(Figura 28). Enquanto que para a nossa área, esses valores estão compreendidos entre 0º
e 78,29º, logo é mais fácil para as nossas localizações de NS abrangerem uma quantidade
maior de valores, por terem sido feitas de forma aleatória e serem mais.
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Quando aplicamos o teste de Mann-Whitney à variável, podemos então verificar
através das tabelas resultantes da aplicação do teste, que não existem diferenças muito
significativas entre os dois grupos, pelo verificado pela observação da pouca diferença de
valores entre o Posto Médio de um grupo e do outro, bem como com o que é corroborado
pelo valor observado de pvalue › α (0,05), no caso 0,659 (Figura 29) e que nos obriga a
aceitar a hipótese nula de não existirem diferenças significativas entre os dois grupos e
fazerem parte de uma mesma população com as mesma características.

Figura 29 - Tabela de observação de P-value para a variável declive

2.5.3. Orientação das vertentes

Em relação a esta variável, como já se tinha explicado anteriormente, foi
necessário ou conveniente, fazer uma reclassificação daquilo que tinha sido a sua
produção através do MDT, sendo uma variável de natureza nominal, constituído por
classes, foi necessário recorrer ao teste do Qui-Quadrado, embora, como anteriormente
foi primeiro executada uma análise descritiva, foi possível verificar que a distribuição
entre os dois grupos das quatro classes de variáveis é também muito parecida. Temos para
os Sítios um maior número de encostas viradas a Sul e Oeste, 18, correspondentes a 29,5%
e 17 correspondentes a 27,9% (Figura 30), respetivamente, enquanto que para os Não
Sítios, são 29 a Oeste e 23 a sul, 32,6% e 25,8% (Figura 31).
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Figura 30 - Comportamento da variável exposição de vertentes para os SA
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Figura 31 - Comportamento da variável exposição de vertentes para os NS

Aplicando o teste do Qui-Quadrado foi possível verificar que a diferença entre os
dois grupos também não é significativa (Figura 32), pela observação do pvalue › α, logo
não sendo interessante para fazer parte do nosso Modelo Preditivo.
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Figura 32 - Tabela de observação do valor de P-value para a variável orientação de vertentes.

2.5.4. Ensombramento das encostas

É uma variável que depende da orientação das vertentes e dos declives, que
permite calcular e perceber a quantidade de luz que incide sobre os locais e que
influenciará a propagação do calor e a temperatura nos mesmos (Costa 2009).
Pela análise estatística e pelos gráficos formados, verificamos que a distribuição
é parecida nos dois grupos, muito embora o valor da média seja um pouco diferente, 173,5
para os SA (Figura 33) e 179,5 para os NS (Figura 34).
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Figura 33 - Comportamento dos valores do variável ensombramento para os SA
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Figura 34 - Comportamento do variável ensombramento para os NS

Quando observamos os resultados do teste de Mann-Whitney (Figura 35), estes
também nos indicam que é comprovada a hipótese nula, os dois grupos não apresentam
diferenças significativas, logo será uma variável que não entrará na produção do nosso
modelo.

Figura 35 - Tabela de observação do P-value para a variável ensombramento.

2.5.5. Acumulação de fluxos

Variável diretamente ligada aos declives e à altitude (Costa 2009), sendo que
interessante para o nosso modelo, tendo em conta que os sítios de habitat nos quais se
foca o nosso modelo, seriam à partida locais de acumulação de fluxos, pois encontram-se
localizados em zonas mais baixas e menos declivosas. Pela análise estatística e pelos
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gráficos formados, verificamos que o comportamento em si dos dois grupos não é muito
distinto, embora seja fruto de valores muito diferentes. Nos SA (Figura 36) observamos
valores até aos 656 mm enquanto que nos NS (Figura 37), esses valores vão até aos 3684
mm e mesmo o valor da média será influenciado, pois se no caso dos primeiros temos um
valor médio de 15,62 mm para o segundo grupo, esse valor já será de 68,24 mm. Estes
valores mostram até que os locais de implantação seriam escolhidos tendo em conta a não
acumulação de fluxos.
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Figura 36 - Comportamento da variável acumulação de fluxo para os SA.
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Figura 37 - Comportamento da variável acumulação de fluxo para os NS.

Quando remetemos a nossa análise ao teste de Mann-Whitney, confirmamos essa
diferença observado no comportamento estatístico dos grupos, visto que pelo valor de
significância obtido, inferior a α, é rejeitada a hipótese nula, e é confirmada a ideia obtida
pela observação da análise estatística (Figura 38), esta variável é diferente tendo em conta
os dois grupos e será por isso fulcral na elaboração do Modelo Preditivo que é proposto.

Figura 38 - Tabela de obseração de P-value para a variável acummulação de fluxo.

2.5.6. Distância custo às linhas de água principais

O acesso a fontes de água é considerado imprescindível para as comunidades que
pretendemos estudar, mas mesmo com esta condição que já explicitamos anteriormente
neste trabalho, era necessário proceder da mesma forma que para todas as outras
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variáveis, sendo assim, em termos de análise estatística a priori, com a observação dos
gráficos e a observação da estatística descritiva dos dados, foi possível verificar que para
os SA (Figura 39) os valores se situavam entre os 0,46 Km e os 43,11 Km, sendo que o
valor médio seria de 14,94 Km. Para o grupo dos NS (Figura 40), o valor mínimo seria
de 0 Km e o máximo de 101,25 Km, com o valor médio das observações a ficar pelos
20,58 Km.
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Figura 39 - Comportamento da variável distância custo a linhas de água para os SA.
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Figura 40 - Comportamento da variável distância custo a linhas de água para os NS.
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Os testes de significância, neste caso o teste de Mann-Whitney, revela que esta
variável não seria interessante para o Modelo Preditivo, pois o valor de pvalue › α, logo
teríamos de aceitar a hipótese nula, em que os dois grupos não mostravam diferenças
significativas e portanto não o incluir no modelo (Figura 41). Ora, consideramos que esta
variável era de extrema importância e resolvemos incluir num dos modelos de teste para
observar o seu comportamento, mesmo que no modelo final ela possa não estar presente,
pois apesar de os testes servirem para nos indicar que variáveis fazem mais sentido incluir
no nosso modelo, por vezes o seu comportamento pode ser diferente.

Figura 41 - Tabela de observação do valor de P-value para a variável distância custo a linhas de
água.

2.5.7. Litologia

Esta variável e a sua análise é também sempre incluída nos modelos que têm sido
propostos e realizados por diversos autores ao longo das últimas décadas (Wheatley e
Gillings 2002, Costa 2009).
Assim, e como já falamos um pouco sobre esta variável no ponto anterior onde
descrevíamos o processo de criação das variáveis ambientais e geográficas, iremos apenas
referir um pouco aquilo que é possível observar a partir da análise estatística e gráfica da
mesma e suas diferentes classes e como se comporta a sua distribuição pelos SA e NS.
A classe mais representada em relação aos SA é a dos Arenitos, conglomerados,
calcários e margas, que a aprece representada em 13 ocasiões, o que corresponde a 21,3%
dos SA, de realçar também que as seguintes mais representadas são os Arenitos, calcários,
areias, cascalheiras e argila com 8 ocorrências, que correspondem a 13,1% dos SA e os
Calcários e margas, que correspondem a 7 SA e 11,5%.
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Já em relação aos NS, a classe mais representada é o Complexo XistoGrauváquico com 18 ocorrências, que significam 20,2% dos NS, com uma representação
também expressiva da classe dos Granitos e rochas afins, que conta com 15 ocorrências
e o equivalente a 16,9% da amostra (Figura 19).
A esta variável, e tendo em conta que está dividida em classes não numéricas, foi
executado o teste do Qui-Quadrado para perceber a sua significância para o MP, que veio
confirmar a ideia com que tínhamos ficado após a análise estatística, pois como podemos
observar (Figura 42), a hipótese nula é rejeitada e a variável não obedece à mesma
distribuição nos dois grupos, sendo assim certo que terá de fazer parte do nosso MP.

Figura 42 - Tabela de observação do valor de P-value para a variável litologia.

2.5.8. Radiação Solar

A radiação é principalmente uma variável a considerar pois tem implicação na
temperatura do ar à superfície.
Assim, verificando e analisando na comparação entre SA e NS, vemos que existe
uma diferença entre os indicadores, sendo que para os SA os valores da radiação são mais
amenos, do que para os NS, por comparação.
Temos uma maior presença de SA (Figura 43) nas classes de 150 kWh, com 22
SA e na classe 145 kWh, com um registo de 18, enquanto que para os NS (Figura 44) a
classe mais representada também é a dos 150 kWh, com 37 ocorrências, mas a que se
segue é já a dos 155 kWh com 26.
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Figura 43 - Distribuição das classes de radiação solar nos nossos SA.
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Figura 44 - Distribuição das classes de radiação solar pelos NS.

Aplicando o teste do Qui-Quadrado a esta variável, foi possível verificar que
devemos rejeitar a hipótese nula, pois existe uma diferença significativa nas observações
e nas diferenças entre os dois grupos (Figura 45). Assim sendo será uma variável a ser
incluída no nosso modelo.
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Figura 45 - Tabela de observação do valor de P-value para a variável radiação solar.

2.5.9. Precipitação Total

A precipitação torna-se fundamental para a subsistência das comunidades pois
está intimamente ligada á presença de água, que já referimos anteriormente ser de extrema
importância para as populações que habitaram esta região entre o Mesolítico Final e o
Neolítico Médio, que se encontravam num período de grande transformação e onde a
adaptação a estratégias agro-pastoris se fazia sentir em pleno.
Mais uma vez recordamos que os dados que estaremos a usar são adaptados à
cronologia em questão, sendo dados paleoclimáticos para o Holoceno médio (~6000 BP)
que pensamos ser mais útil que usarmos os dados atuais, já que temos informação
disponível para tal.
Assim, em termos de valores, para os SA (Figura 46) verificamos que os valores
variam entre os 756 mm e os 1043 mm com um valor médio de 865,80 mm. Quanto aos
NS (Figura 47), observamos os valores mínimo de 739 mm e um máximo de 1864 mm,
sendo que o valor médio será de 941,78 mm. O que nos permite dizer que os nossos SA
se encontram em regiões com menores valores de precipitação, pois não se encontram nas
regiões mais chuvosas da nossa área, concentradas nas áreas de montanha.

79

1100

Precipitação Total (mm)

1050
1000
950
900
850
800
750
700
0

10

20

30

40

50

60

70

50

60

70

Sítios Arqueológicos

Figura 46 - Gráfico dos valores de precipitação para os SA.
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Figura 47 - Gráfico dos valores de precipitação para os NS.

Pela observação dos dados resultantes da aplicação do teste de Mann-Whitney
retiramos a ilação de que não é confirmada a hipótese nula, existe mesmo uma diferença
relevante entre os dados da Precipitação Total para os nossos dois grupos, confirmando
as observações a que a análise estatística nos conduziu, e mais concretamente pelo valor
de pvalue ‹ α, logo a esta variável terá relevância para nós (Figura 48).
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Figura 48 - Tabela de observação do valor de P-value para a variável precipitação total.

2.5.10. Temperatura Máxima

A temperatura é outra das variáveis paleoclimáticas que utilizamos, e que têm tido
sempre uma relevante importância na perceção que temos da transformação da natureza
e dos ecossistemas, logo, uma variável sempre a ter em atenção na produção de MP’s
com as características do nosso objeto de estudo (Malanson 1993, Yeakley et al. 1994,
Church et al. 2000).
Pela comparação feita entre os dois grupos, ainda pela observação dos dados
estatísticos, é de realçar que os SA (Figura 49) têm um valor máximo para a temperatura
que corresponde a 21,1ºC e um mínimo que se situa em 17,1ºC, sendo que o valor médio
será de 19,4ºC, podemos dizer que não se tratam de valores muito elevados e são
característicos deste período, que se enquadra num aumento das temperaturas e sua
estabilização com pequenas oscilações após o último período glaciar (Hijmans et al.
2005).
Quando observamos estes valores para os NS (Figura 50), eles serão um pouco,
mas não muito diferentes com a temperatura máxima a ser de 21,2ºC e o valor mais baixo
de 11,7ºC, que corresponderiam a um valor médio de 19,4ºC, igual ao existente para os
SA.
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Figura 49 - Valores da temperatura máxima registados nos SA.
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Figura 50 - Valores da temperatura máxima registados nos NS.

Só por esta análise já se conseguiria imaginar qual seria o resultado observado
para a significância desta variável no teste de Mann-Whitney e assim, tal foi comprovado,
com o valor de pvalue › α (0,05), obrigando-nos a aceitar a condição de que os dois grupos
não tinham diferenças significativas (Figura 51).
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Figura 51 - Tabela de observação do valor de P-value para a variável temperatura máxima.

2.5.11. Temperatura Mínima

Promovendo igual análise como para a variável Temperatura Máxima,
verificamos que o valor mínimo de temperatura seriam 9ºC e o menos baixo de 12,4ºC,
sendo que o valor médio das observações para os nossos SA (Figura 52) seria de 11,3ºC.
Para os NS (Figura 53) esses valores variariam entre os 4,9º e os 12,4º, com o valor médio
observado de 10,5ºC.
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Figura 52 - Valores da temperatura mínima para os SA.
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Figura 53 - Valores da temperatura mínima para os NS.

Aqui as diferenças já se faziam um pouco notar, entre SA e NS, o que não
acontecia na variável Temperatura Máxima, sendo assim importante observar que
resultados nos daria o teste de Mann-Whitney. Pela observação da tabela verificamos
então que o valor de pvalue ‹ α e sendo assim era rejeitada a hipótese nula e aceite como
variável a ser incluída no modelo Figura 54).

Figura 54 - Tabela de observação do valor de P-value para a variável temperatura mínima.

2.6. Método aplicado: Regressão logística
Uma das formas de produzir um Modelo Preditivo é através da Regressão
Logística. Após se analisar e tratar todas as variáveis que se pensaram interessantes para
o MP, é necessário encontrar uma forma de uniformizar essas variáveis de maneira a que
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possam ser relacionadas umas com as outras, tendo em conta que têm características
diferentes, no tipo de valor, ordenação ou nominação. Assim, muitos autores têm
recorrido à aplicação da Regressão Logística para a produção de MP’s em Arqueologia
(Rose and Altschul 1988, Costa 2009, Kavzoglu 2013, Estanqueiro 2016), sendo que estes
são utilizados para prever as zonas que sejam mais suscetíveis de reproduzirem as
características dos Sítios Arqueológicos usados como exemplo, ou uma das variáveis
dependentes para o processo de produção do MP. Tal processo, será reproduzido de forma
a que para uma determinada área e tendo em conta SA escolhidos obedecendo a um
critério, juntamente com NS extraídos de forma aleatória da mesma área geográfica, o
resultado e a possível predição de locais mais favoráveis a reproduzirem esses padrões
sejam ordenados por um mesmo padrão de valores uniformizados entre 0 (sem as
características) e 1 (com a presença dessas características).
No caso da Regressão Logística, ela é uma extensão do modelo Linear e é usada
quando Y é uma variável binária, no caso de ser binomial, como o que aqui acontece em
questão, ela terá, por exemplo o valor de 0 ou 1, valores exclusivos. Como já fomos
referindo ao longo deste trabalho a variável Sítios Arqueológicos (1) e a variável Não
Sítio (0). Sendo ainda que a grande diferença entre as duas é o uso do valor de uma série
de variáveis para prever a probabilidade de ocorrência de um fenómeno Y.

𝑃(𝑦 = 1|𝑋) =

exp(∑ 𝐵𝑋)
1 + exp(∑ 𝐵𝑋)

A Regressão Logística pode ainda ser chamada de modelo logit, sendo este o
logaritmo natural (de base e) de uma razão de probabilidade, permitindo assim normalizar
a distribuição pois a sua escala é linear e será utilizada quando não existe uma relação
não linear entre a variável discreta e os preditores. Esta transformação logística, permitirá
transformar uma probabilidade num log odds (logaritmo do rácio da probabilidade),
sendo usada pois permite transformar uma probabilidade p de intervalo entre 0 e 1, numa
escala logit(p) de menos infinito a mais infinito e que é simétrico em redor do logit(0,5)
=0
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𝑝
) = log(𝑝) − log(1 − 𝑝)
𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑝) = log (
1−𝑝
Onde:
𝑃(𝑦 = 1|𝑋) corresponde à probabilidade de ocorrência de um novo evento em
função de X
X a variável independente
X=(x0, x1,… xk);
B representa os parâmetros estimados para X
B=(b0, b1,…bk), em que b0 (constante) representa a probabilidade de y=1 se
todas as variáveis independentes forem 0 e em que Bx reflecte o aumento ou decréscimo
da probabilidade de y=1 por unidade de mudança em x.
𝑃
)
𝑃′ = ln (
1−𝑃
Em que ln corresponde a exp, sendo ln a transformação logit (logaritmo de base
natural) das odds exponenciada e permite traduzir uma relação não linear e forma linear,
fazendo variar a variável y de forma continua entre o e 1 em função de x. (Abrantes 2018)

PARÂMETRO

VALOR DO COEFICIENTE

PRECIPITAÇÃO TOTAL

0,009

TEMPERATURA MÍNIMA

3,477

ALTITUDE

0,008

LITOLOGIA

0,000

RADIAÇÃO

-0,027

CONSTANTE

-44,008

Figura 55 - Valores do coeficiente atribuído a cada variável ed acordo com a Regressão Logística.

Daqui observamos que o contributo de todas as variáveis à excepção da
Temperatura é muito baixo e até nulo, no caso da Litologia (Figura 55).
Foi também possível verificar pela tabela de classificação (Figura 56) que a
percentagem de predição para os nossos pontos de amostra de Sítio Arqueológico, é de
apenas 52,5%, o que revela um fraco potencial, embora seja um pouco melhor em relação
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aos Não Sítios, com uma percentagem de 76,4%. No geral observamos que o modelo
tenho uma taxa de predição de 66%.
Foram ainda experimentadas outras tentativas de regressão, adicionando outra
variáveis que ao inicio não estariam presentes, devido à sua significância não ser
interessante, como a Distância Custo às linhas de água, ou foram retiradas variáveis que
não acrescentavam ao modelo, como estas anteriores com um valor de pouco impacto no
modelo ou a Acumulação de fluxos, usada numa primeira tentativa de modelo, pois tinha
sido realizado com todas as variáveis selecionadas nos testes de significância, mas estes
resultados que aqui mostramos foram aqueles que mostraram melhores valores, mesmo
sendo um fraco desempenho, algo que tentaremos discutir mais à frente, o porquê de o
Modelo Preditivo realizado não nos dar os resultados que seriam de esperar.

OBSERVAÇÕES

PERCENTAGEM

SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS

52,5%

NÃO SÍTIOS

76,4%

TOTAL

66%

Figura 56 - Valores de predição (em percentagem) de SA e NS pela Regressão Logística efetuada.

P=Exp(-44,008+0,009*PrecipitaçãoTotal+3,477*TemperauraMínima+0,008*Altitude+0,000*Litologia0,027*Radiação)/1+Exp(-44,008+0,009*PrecipitaçãoTotal+3,477*TemperauraMínima+0,008*Altitude+0,000*Litologia0,027*Radiação)

Esta foi então a expressão que usamos para produzir com a ferramenta Raster
Calculator do Spatial Analyst do ArcGIS, o mapa de potencial, que no fundo seria a
combinação de todos os layers de informação produzidos a partir das variáveis
selecionadas onde cada um teria o seu devido peso, dado como vimos anteriormente
através da Regressão Logística.
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3. Resultados
3.1. Modelo obtido – Regressão Logística
O mapa obtido com a execução do processo anteriormente descrito, será o mapa
que terá as áreas da nossa região, da Bacia do Tejo, em que de acordo com a junção das
diferentes camadas ou layers, e de acordo com os valores e pesos de cada um para o
modelo, resultam então no nosso mapa de probabilidade de ocorrências de Sítios
Arqueológicos de tipologia de povoamento, para o Neolítico Antigo e Médio da Bacia do
Tejo (Figura 57).

Figura 57 - Mapa de probabilidade de ocorrência de áreas de potencial arqueológico.

O mapa está classificado de acordo com cinco classes, tendo em conta a
distribuição de probabilidades em percentagem que foi feita, até 50% uma muito baixa
probabilidade, até 65% uma baixa, razoável até 80%, muito boa até 95% e muito elevado
para os valores superiores.
Em condições normais, a validação do Modelo Preditivo seria feita com base no
índice ou teste de Gain (Verhagen 2007, Silva 2015).
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Isto, porque os autores referem que a melhor forma de validar um modelo é através
da relação entre a acurácia, número de sítios que são previstos, ou seja, a menor área que
tenha o maior número de sítios (Ibidem, Ibidem).
O índice de ganho, seria dado pela expressão:

1−

%𝑑𝑒á𝑟𝑒𝑎𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎𝑝𝑒𝑙𝑜𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜
%𝑑𝑒𝑠í𝑡𝑖𝑜𝑠𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠𝑝𝑒𝑙𝑜𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜

No nosso caso não foi possível calcular tais índices, não conseguimos perceber o
porquê do nosso mapa, enquanto estrutura raster, não nos permitir executar todo um tipo
de tarefas e cálculos que nos permitiriam saber a percentagem de área de máximo
potencial e também de retirar a informação de quanto sítios se encontravam localizados
nessa área. Aquilo que conseguimos foi contabilizar o número de SA da nossa amostra
de 69 (Figura 58), que se encontravam presentes e localizados na área que definimos
como a de maior potencial e assim extrair uma percentagem, apenas para análise.

Número de Sítios Arqueológicos

Percentagem

Probabilidade de
ocorrência

13

21,3%

Muito elevada

41

67,2%

Elevada

6

9,8%

Razoável

1

1,6%

Pouca

0

0%

Muito pouca

Figura 58 - Distribuição dos nossos SA de amostras pelas diferentes classes de probabilidade de
ocorrência.

Na discussão de resultados tentaremos explorar as condicionantes que podem ter
estado na origem de tais problemas no nosso Modelo Preditivo, pois algumas dúvidas
sobre os melhores caminhos a seguir podem ter estado na origem de tais falhas na
execução do nosso modelo, tendo por isso implicações nos nossos resultados que convém
discutir.
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3.2. Pertinência como ferramenta para o Ordenamento do Território
Uma das outras questões que procurávamos ver explorada no nosso trabalho, era
a pertinência e a importância ou diferentes usos que os Modelos Preditivos poderiam ter
para o Ordenamento do Território.
Normalmente aquilo que se atribui como mais valia a este tipo de trabalho
exploratório é a possibilidade que nos dá, enquanto profissionais desta área, de ser um
instrumento bastante útil na proteção e salvaguarda do património arqueológico, bem
como um apoio à prospeção.
Sendo vantagens que encontramos enquanto arqueólogos, se nos debruçarmos
sobre a questão mais abrangente do Ordenamento do Território, e pensando a uma
escala nacional, aquilo em que sempre focamos a nossa atenção, está ligado ao
planeamento do território, tendo em conta os instrumentos que hoje em dia existem, no
caso, e a uma escala municipal, mas que é extensível a todo o território de igual forma, a
execução e a prática dos Planos Diretores Municipais (PDM).
Na execução dos PDM’s são já incluídas medidas de salvaguarda e defesa do
património, tendo em conta aquilo que são os registos existentes e conhecidos. Quando
isto acontece, existem medidas práticas de zoneamento e proteção de tais monumentos
e sítios. Situação que é comparável às proteções existentes para as zonas de Reserva
Ecológica Natural (REN) ou Reserva Agrícola Nacional (RAN).
Assim, resolvemos aplicar o nosso modelo a três concelhos de características
distintas: Lisboa, sendo um concelho urbano e de extremo desenvolvimento urbano, mas
também muto rico em termos arqueológicos, Pombal, um concelho que designamos
como um ponto intermédio entre um desenvolvimento urbano como o do concelho de
Lisboa e o nosso terceiro concelho alvo de análise, Porto de Mós, como exemplo de uma
zona que não sofra uma tão grande pressão de desenvolvimento urbanístico.
3.2.1 Lisboa

Observando o PDM de Lisboa, verificamos que na planta referente à qualificação
do espaço urbano, existem áreas de salvaguarda do Património Arqueológico conhecido,
principalmente na zona da baixa, e não são apenas medidas de salvaguarda definidas por
zonas especiais de proteção, mas sim um perímetro definido de acordo com três níveis
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(Figura 59). Quilo que fizemos, foi sobrepor a nossa área de muito elevado potencial e
verificar se se enquadrava nas áreas definidas pelo PDM, observamos que em certa
medida elas se sobrepõe (Figura 60). Numa cidade como Lisboa, com uma ocupação
humana tão grande e continua na longa diacronia é também natural que existam uma
maior quantidade de vestígios, uma maior concentração e assim uma maior preocupação
com essa salvaguarda.

Figura 59 - Legenda presente no PDM de Lisboa sobre as zonas de salvaguarda Arqueológica

Figura 60 - Sobreposição das áreas de muito elevado potencial na planta de Qualificação do uso
do solo no PDM de Lisboa

3.2.2. Pombal

Em relação ao município de Pombal, verificamos que é uma situação um pouco
diferente de Lisboa, quando em Lisboa vemos uma zona continua de proteção e
salvaguarda, classificada em níveis arqueológicos, no concelho de Pombal, apesar de
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existir essa proteção e demarcação das zonas de interesse. Ela é feita tendo por base os
sítios conhecidos e as zonas de proteção devidas aos monumentos e sítios classificados.
Assim, fizemos também a sobreposição das nossas áreas de elevado potencial sobre a
planta do Sistema Patrimonial de Pombal (Figura 61). Podendo então verificar que, por
exemplo, se existisse uma tentativa ou metodologia na produção do PDM tendo em conta
um mapa de probabilidade de ocorrências, essas áreas de protecção, ou pelo menos de
salvaguarda seriam bastante maiores.

Figura 61 - Sobreposição das áreas de muito elevado potencial sobre a planta do Sistema
Patrimonial.

3.2.3. Porto de Mós

Para o concelho de Porto de Mós, aplicamos o que já tínhamos feito anteriormente
para os outros dois, tendo então observado que existem diferenças significativas entre
aquilo que é metodologia na elaboração e produção do PDM entre Lisboa e Pombal.
Diferenças que serão certamente características, da idiossincrasia de cada uma das
cidades ou concelhos.
Lisboa tem um outro tipo de desenvolvimento urbano que obriga a serem tomadas
medidas diferentes no que concerne à gestão do património arqueológico no caso.
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Pressões que concelhos como Pombal ou Porto de Mós, fruto dessa menor pressão
urbanística não sofrem.
Não deixa de ser em todo o caso interessante que este tipo de instrumento seja
inserido nos Planos Diretores Municipais, como ferramenta útil para a gestão urbana dos
municípios.
No caso de Porto de Mós, podemos observar também a sobreposição que fizemos
entre as zonas de maior potencial e aquelas que existiam já referenciadas (Figura 62).
Sendo possível verificar, que novamente, como no caso de Pombal o que existe é
uma localização dos sítios de interesse e zonamento das suas respetivas zonas de proteção.

Figura 62 - Sobreposição das zonas de maior potencial na planta de Outras Condicionantes do
PDM do concelho.
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4. Considerações finais
Chegando ao fim desta dissertação, foi possível verificar que podem ter sido
cometidos erros ou que existiram falhas que tiveram implicação nos nossos resultados e
em concreto no nosso mapa de potencial. Apesar de nos parecer que o mapa, tendo em
conta as variáveis utilizadas, as ponderações dessas variáveis e a predição de Sítios
Arqueológicos que foi possível observar, respondeu às condicionantes observados, isto é,
tendo em conta que no momento em que observamos os resultados da Regressão
Logística, a mesma só explicaria o nosso modelo em 66% e ainda seria uma percentagem
mais baixa para a predição dos Sítios arqueológicos em sim, 52,5%, podemos sempre
afirmar que o nosso mapa de potencial, não estará de acordo com os pressupostos a que
nos propusemos. Agora, deveria ter sido possível por em prática os testes e as validações
necessárias ao modelo, mas que, como explicamos anteriormente, não o conseguimos
fazer por não conseguirmos aceder a esses dados.
Outra dúvida que levantamos é a possibilidade das nossas variáveis, tanto
independentes como dependentes, sofreram efeitos nefastos logo na sua amostra base.
Sendo que, por exemplo, os nossos Sítios Arqueológicos usados como amostra, foram
selecionados tendo em conta um momento e período cronológico algo longo e não muito
bem definido, que era uma das questões que procurávamos explorar, que tipo de ocupação
seria predominante e característica. Neste caso, podemos dizer que a nossa abordagem
pode não ter sido a melhor. Num futuro, penso que a abordagem será muito mais pelo
caminho de primeiro ser tentado caracterizar bem melhor os sítios e ocupações de habitat
deste período e apenas posteriormente, com mais certeza dessa informação partir para a
produção de um Modelo Preditivo.
Parece ter sido essa a principal falha, e logo numa fase inicial do trabalho, a
exploração dos dados e sua caracterização, deveria ter tido um cariz de muito maior
importância e de maior enfoque.
Isto porque, existindo uma maior heterogeneidade do que homogeneidade entre
as variáveis dependentes, os nossos sítios, também existirá um comportamento nocivo
por parte das variáveis dependentes que serão as caracterizadoras e as fundamentais para
a regressão logística que nos dará os dados para obter o nosso mapa de potencial.
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Penso que mesmo assim, ficaram bases para um futuro, em que se possa enveredar
por uma abordagem diferente para responder a esta mesma questão. Por via da mesma
metodologia, no caso a Regressão logística, ou com alguma outra, como a Análise
Multicritério ou a utilização de Redes Neuronais. Isto, a priori.
Pois em termos da sua pertinência para o Ordenamento do Território, penso que
as mais valias se mantêm, como tem sido demonstrado por diversos autores citados ao
longo deste trabalho. A gestão do Património Cultural e Arqueológico deve ser um fator
importante a considerar no desenvolvimento urbano e não só. Refiro urbano, porque
quando existe uma grande pressão que vá destruir e afetar os solos em meio não urbano,
como por exemplo uma grande obra pública, já existe essa preocupação, por exemplo,
presente nos estudos de Impacte Ambiental. Agora, quando o contexto é urbano, não
existe muito essa cultura nem essa metodologia, sendo tratado cada caso como um caso,
ao invés de ser encarada como uma zona especial de proteção ou salvaguarda como se
tratasse de uma REN ou RAN. A longo prazo traria bastantes benefícios naquilo que é o
planeamento e a gestão do território, até de uma forma muito mais sustentável e pensada
em termos futuros.
Esperemos que as ilações aqui retiradas possam servir para que num futuro se
continuem a produzir Modelos Preditivos, no caso, ou mesmo que se experimentem as
ferramentas e potencialidades dos Sistemas de Informação Geográfica na Arqueologia,
no seu estudo e na simbiose que é possível e necessário com o Ordenamento do Território.
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