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TÍTULO 

O Hipogeu da Barrada, Aljezur - Relatório de Palinologia 

AUTORES 

Randi Danielsen e Patrícia M. Mendes 

RESUMO 

No Hipogeu do Calcolítico (da Idade do Cobre) em Aljezur, Sudoeste Alentejano, foram recolhidas 

amostras e posteriormente analisadas, com o objetivo de reunir peças de informações sobre a vida e as 

tradições durante a utilização do monumento. Em teoria, solos sob a cúpula que desabou estariam 

imperturbados, pois a pedra teria preservado o pólen contemporâneo do momento do desmoronamento. 

No entanto, provou-se que os processos tafonómicos foram importantes, apresentando-se o conteúdo 

polínico fragmentado e corroído. As principais conclusões foram que as amostras refletem uma 

comunidade a praticar a agricultura e pecuária. O pólen de cereal representa atividades agrícolas da época 

e a presença de pólen de Plantaginaceae representam pastagens. A presença de pólen de plantas 

aromáticas e decorativas como Mentha, Malva e Liliaceeae, podem indicar práticas ou tradições funerárias. 

Não podemos, no entanto, excluir a sua ocorrência natural no local. 

ABSTRACT 

Palynological samples were collected and analysed from a Copper Age (Chalcolithic) Hypogeum 

encountered in Aljezur, SW Alentejo with the aim to gather pieces of information about life and traditions 

during utilization of the monument. In theory soils beneath the collapsed cupola would be undisturbed as 

the stone would have preserved the contemporaneous pollen content at the moment of cave-in. 

Taphonomic processes, however, proved to have been important and pollen content was fragmentary and 

corroded. The main conclusions were that the samples reflected a community practicing agriculture and 

husbandry. Cereal pollen showed agricultural activities at the time and pollen of Plantaginaceae represent 

pastures. Presence of pollen of aromatic and decorative plants like Mentha, Malva and Liliaceeae may 

indicate funerary practices or traditions. We cannot, however, exclude their natural occurrence at the site. 
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1. INTRODUÇÃO 

No seguimento da aprovação do Projeto BAR – Concurso Arqueociências 2013 – a nossa equipa 

(Randi Danielsen e Patrícia Marques Mendes) esteve em Aljezur nos dias 4 a 6 de Setembro de 2013, no 

sítio Arqueológico da Barrada, para a recolha de amostras paleobotânicas.   

 O sítio arqueológico da Barrada foi identificado em 2004 e situa-se no concelho e freguesia de 

Aljezur, distrito de Faro, na extremidade Norte do bairro da Igreja Nova, junto à Escola Básica I (Figura 1). O 

sítio arqueológico está limitado a Sul e a Sudoeste pela rotunda e pela escola, a Norte por uma escarpa 

revestida por vegetação arbustiva e para Oeste o terreno apresenta um declive que se vai esbatendo até à 

ribeira (Lat. - 37º 19’ 13” N; Long. - 8º 47’ 47” W).  

O sítio arqueológico tem sido escavado desde 2010 (Barradas et al. 2012) e apresenta duas 

ocupações humanas de cronologias e características distintas: um sepulcro de inumação coletiva de tipo 

hipogeu do Neolítico final/Calcolítico inicial e um habitat de Época Islâmica que integra numerosos silos e 

outras estruturas negativas. 

O nosso trabalho contemplou a recolha de amostras imediatamente abaixo da cúpula do Hipogeu 

(Figura 1: H; 5 amostras recolhidas) assim como, a amostragem no campo aluvial abaixo do sítio 

arqueológico (Figura 1: C). As amostras retiradas foram posteriormente analisadas, e o seu conteúdo de 

grãos de pólen identificado. 

 

 
Figura 1. Mapa do sítio. H – Hipogeu e C – local de recolha no campo de várzea (Google Earth). 
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2. OBJETIVOS 

A análise de pólen (palinologia) baseia-se no facto de que, em cada altura temporal, existe no ar 

uma nuvem de grãos de pólen representativos da vegetação presente na paisagem envolvente (o 

paleoambiente). Estes grãos de pólen depositam-se no terreno, em lagos e nos rios, preservando-se em 

sítios húmidos e anaeróbicos (sem presença de oxigénio). Assim em solos húmidos (argilas, lodos etc.), 

existe um registo histórico da vegetação antiga em camadas distintas, desde o presente (topo) até aos 

tempos antigos (base).  

Entretanto a palinologia num sítio arqueológico é mais complicada por diversas razões:  

• É frequente a destruição de pólen por oxigenação, pois normalmente os sítios arqueológicos são 

áridos e arenosos. Por essa razão, o conteúdo de pólen é muitas vezes mais dependente da 

preservação do pólen (tafonomia) do que o inicialmente depositado, deixando de ser 

representativo do paleoambiente; 

• Os grãos de pólen incorporados na terra podem ter chegado ao local pela atividade humana, 

animais, ar ou água sendo por vezes difícil conseguir perceber qual a via para a chegada do pólen e 

o que representa a sua presença; 

• As camadas de solo podem apresentar-se misturadas pela população e, por essa razão, podemos 

ter grãos de pólen antigos misturados com grãos mais recentes, não sendo possível estabelecer a 

cronologia exata dos grãos. 

Apesar destas dificuldades, a amostragem em sítios arqueológicos pode dar importantes 

informações sobre as práticas agrícolas, tradições funerárias, alimentação, entre outras. O importante é 

conseguir ler e entender os sinais de grãos de pólen presentes nas amostras. 

Para facilitar esta “leitura” de sinais polínicos, a recolha de amostras foi realizada tanto no Hipogeu 

como no campo na várzea (situada abaixo do sítio arqueológico) de modo a compararmos, posteriormente, 

o conteúdo polínico dos dois sítios. 

As amostras do campo na várzea mostram a vegetação da região na altura da utilização do 

Hipogeu. As amostras recolhidas no Hipogeu podem igualmente dar sinal desta vegetação envolvente mas 

além disso podem ter outros tipos de pólen pertencentes a práticas funerárias, oferendas ou outras 

atividades no local. Teoricamente o solo existente imediatamente abaixo dos fragmentos da cúpula 

permanecia protegido de contaminação e re-deposição, e assim segurava o conjunto de pólen existente no 

solo na altura do colapso. Na realidade, a destruição parcial de pólen com o tempo em sítios áridos como é 

o caso do Hipogeu complica esta teoria e a nossa interpretação. 



 

3. METODOLOGIA 

3.1 Trabalho de campo

3.1.1 Hipogeu 

No Hipogeu extraímos cinco amostras para dentro de frascos de plástico com o auxílio de uma 

espátula limpa e depois de raspar e limpar bem a superfície do solo no 

foram recolhidas imediatamente abaixo das pedras grandes consideradas restos da cúpula; três na câmara 

(H1,2,3) (Figuras 2 e 3) e duas na antecâmara (A1,2) (Figura

Figura 2. Localização de amostras

H1 

Figura 3. Foto do Hipogeu em grande plano com as amostras H1 e 
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Trabalho de campo 

No Hipogeu extraímos cinco amostras para dentro de frascos de plástico com o auxílio de uma 

espátula limpa e depois de raspar e limpar bem a superfície do solo no sítio da amostragem. As amostras 

foram recolhidas imediatamente abaixo das pedras grandes consideradas restos da cúpula; três na câmara 

duas na antecâmara (A1,2) (Figura 4). 

Localização de amostras H1, H2 e H3 (Foto: E. Barradas).

 
H2 

Foto do Hipogeu em grande plano com as amostras H1 e H

Randi Danielsen e Patrícia M. Mendes 

No Hipogeu extraímos cinco amostras para dentro de frascos de plástico com o auxílio de uma 

sítio da amostragem. As amostras 

foram recolhidas imediatamente abaixo das pedras grandes consideradas restos da cúpula; três na câmara 

 
H1, H2 e H3 (Foto: E. Barradas). 

 
 

H2. 
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Figura 4.

3.1.2 Campo 

No campo, abaixo do Hipogeu,

551cm (Figuras 5 e 6, Anexo 1). Esta amostragem foi realizada com um amostrador “bi

de Eijkelkamp, com o intuito de conseguirmos observar as várias camadas depositadas e ten

níveis de lodo correspondentes a tempo de utilização do Hipogeu. Infelizmente não havia grandes variações 

no sedimento até à base das amostras. Não foi possível perceber se algumas das amostras recolhidas 

abrangem a época de utilização do Hip

necessário datações. 

Figura 5. Localização do sítio de amostragem no campo (vista para o lado nascente)
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Figura 4. Amostras na antecâmara A1 e A2. 

No campo, abaixo do Hipogeu, recolhemos amostras cada 2cm, entre a profundidade 233cm até 

1). Esta amostragem foi realizada com um amostrador “bi

de Eijkelkamp, com o intuito de conseguirmos observar as várias camadas depositadas e ten

níveis de lodo correspondentes a tempo de utilização do Hipogeu. Infelizmente não havia grandes variações 

no sedimento até à base das amostras. Não foi possível perceber se algumas das amostras recolhidas 

abrangem a época de utilização do Hipogeu e altura do colapso da cúpula. Para este efeito vai ser 

Localização do sítio de amostragem no campo (vista para o lado nascente)

 

recolhemos amostras cada 2cm, entre a profundidade 233cm até 

1). Esta amostragem foi realizada com um amostrador “bi-partite gouge auger” 

de Eijkelkamp, com o intuito de conseguirmos observar as várias camadas depositadas e tentar encontrar 

níveis de lodo correspondentes a tempo de utilização do Hipogeu. Infelizmente não havia grandes variações 

no sedimento até à base das amostras. Não foi possível perceber se algumas das amostras recolhidas 

ogeu e altura do colapso da cúpula. Para este efeito vai ser 

 
Localização do sítio de amostragem no campo (vista para o lado nascente). 



 

Figura 6. 

3.2 Trabalho no laboratório

Fizemos a preparação no laboratório de quatro amostras do Hipogeu (H, A) e uma do campo (C), 

seguindo o procedimento padrão descrito em Fægri & Iversen (1975) incluindo a exposição ao ácido 

fluorídrico por 48 h. A seguir identificámos no micros

ampliação de 600 a 1000 vezes. Normalmente tentamos contar 250 grãos de pólen regionais por amostra.  

No Hipogeu analisámos as amostras da Câmara H1 e H2 e as amostras da antecâmara A1 e A2. As 

amostras do Hipogeu infelizmente tinha fraca preservação de pólen e portanto não conseguimos chegar ao 

número ideal de pólen regionais. Como alternativa decidimos contar quatro lâminas de cada amostra. 

Das amostras do campo escolhemos uma perto da base (547

de tentar perceber a idade da amostra através da vegetação encontrada. No entanto a falta de estudos 

sobre o paleoambiente nesta zona geográfica, impede a comparação e assim dificulta o nosso objetivo.

O histograma de pólen foi con
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 5 

 
 Vista para o lado poente e início da amostragem. 

 

 

laboratório 

Fizemos a preparação no laboratório de quatro amostras do Hipogeu (H, A) e uma do campo (C), 

seguindo o procedimento padrão descrito em Fægri & Iversen (1975) incluindo a exposição ao ácido 

fluorídrico por 48 h. A seguir identificámos no microscópio o conteúdo de pólen das amostras, usando 

ampliação de 600 a 1000 vezes. Normalmente tentamos contar 250 grãos de pólen regionais por amostra.  

No Hipogeu analisámos as amostras da Câmara H1 e H2 e as amostras da antecâmara A1 e A2. As 

pogeu infelizmente tinha fraca preservação de pólen e portanto não conseguimos chegar ao 

número ideal de pólen regionais. Como alternativa decidimos contar quatro lâminas de cada amostra. 

Das amostras do campo escolhemos uma perto da base (547-549cm) para 

de tentar perceber a idade da amostra através da vegetação encontrada. No entanto a falta de estudos 

sobre o paleoambiente nesta zona geográfica, impede a comparação e assim dificulta o nosso objetivo.

O histograma de pólen foi concluído com o programa Tilia (Grimm 1991-1993).

Randi Danielsen e Patrícia M. Mendes 

 

Fizemos a preparação no laboratório de quatro amostras do Hipogeu (H, A) e uma do campo (C), 

seguindo o procedimento padrão descrito em Fægri & Iversen (1975) incluindo a exposição ao ácido 

cópio o conteúdo de pólen das amostras, usando 

ampliação de 600 a 1000 vezes. Normalmente tentamos contar 250 grãos de pólen regionais por amostra.   

No Hipogeu analisámos as amostras da Câmara H1 e H2 e as amostras da antecâmara A1 e A2. As 

pogeu infelizmente tinha fraca preservação de pólen e portanto não conseguimos chegar ao 

número ideal de pólen regionais. Como alternativa decidimos contar quatro lâminas de cada amostra.  

 análise, com o objetivo 

de tentar perceber a idade da amostra através da vegetação encontrada. No entanto a falta de estudos 

sobre o paleoambiente nesta zona geográfica, impede a comparação e assim dificulta o nosso objetivo. 

1993). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Hipogeu 

As amostras do Hipogeu mostram sinais de forte oxigenação devido à aridez do solo no local. Os 

grãos de pólen apresentam-se corroídos, fragmentados e amarrotados. Grãos de pólen com exina grossa 

e/ou rica em sporopolenina dominam completamente por serem os mais resistentes à oxidação. A 

tafonomia é o fator mais importante e desta forma não podemos fazer grandes interpretações sobre o 

paleoambiente ou a vegetação local na altura de colapso da cúpula do Hipogeu. 

As amostras do Hipogeu (Figura 7) estão todas dominadas por pólen de ervas. Há ocorrências 

dispersas de pólen de arbustos como Cistaceae (Esteva, Sargaço) e Ericaceae (Urzes), entretanto, pólen de 

árvores estão quase ausentes. Como referido acima nos objetivos a distribuição de pólen em sítios 

arqueológicos é difícil interpretar e não se relaciona direitamente com a flora local. Deste modo não nos 

permite concluir que na altura as ervas dominaram a paisagem. Só podemos dizer que as espécies 

representadas no sedimento existiam no local ou foram transportadas para lá. 

Os grãos de pólen predominantes nesta investigação pertencem à família das compostas 

(Compositae), representada pelo Liguliflorae tipo, Evax e Carduus e existem em quase todas as amostras no 

Hipogeu. As Compostas contem pólen com a exina muito resistente à oxidação e corrosão, sendo assim 

normalmente dominantes no conteúdo polínico. Temos de ter atenção que esta dominância no conteúdo 

polínico não é reflexo direto de dominância no paleoambiente. Os géneros desta família incluem ervas 

ruderais que são muitas vezes típicas de campos cultivados e abertos. 

As quatro amostras são muito similares e a diversidade de espécies é pouca. Adicionalmente não se 

encontra uma grande diferença entre as amostras da câmara e as da antecâmara. Notamos que a câmara 

contém mais pólen de Brassicaceae (família de couve, etc.) do que a antecâmara. Na amostra H2 (na 

câmara) encontrámos pólen de Cerealia (cereais) indicando possível atividade agrícola na altura do 

abatimento da cúpula, assim como a presença de pólen de espécies da família Plantaginaceae e Poaceae, 

que nos dão uma possível indicação de pastagens (Behre 1981). 

Outra observação notável é que a amostra H1 tem altas percentagens de Corrigiola tipo (Correjola). 

Este pólen é relativamente pequeno e frágil, sendo a quantidade observada elevada nestas amostras, o que 

pode indicar uma contaminação por grãos de pólen recentes neste nível, até porque as plantas que 

produzem pólen deste tipo são muito comuns no local atualmente.   

Encontrámos algum pólen de plantas aromáticas e decorativas. Neste contexto podemos 

mencionar pólen do género aromático Mentha (Hortelã) em H1 e H2, e plantas possivelmente decorativas 

da família Liliaceae e do género Malva, respetivamente nas amostras H2 e A1. Ainda hoje encontra-se 

representantes destas famílias e géneros no local (Anexo 2) e os grãos de pólen podem ter sido 

provenientes do ambiente natural local na altura, em vez de terem origem em plantas utilizadas em 

práticas funerárias. 
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Figura 7. Histograma de pólen. 

 

A quantidade de pólen por cm3 varia de amostra a amostra (Figura 8). A mais rica em pólen é H2 

com cerca de 27 000 pólen/cm3 e a mais pobre em pólen é A2 só com 4000 pólen/cm3. H2 e A2 têm ainda a 

maior percentagem de pólen corroídos, amarrotados, fraturados e indeterminados. 

 

 
 

Figura 8. Concentração de pólen (pólen/cm
3
). 

 

Cristais vermelhos são comuns em todas as amostras do Hipogeu e especialmente frequente na 

amostra H2 (Figura 9). Durante a escavação foram registados depósitos (camadas) de ocre no solo e os 

minerais encontrados nas lâminas podem ser fragmentos microscópicos deste pigmento. 
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Figura 9. Minerais vermelhos (provavelmente ocre) na amostra H2. 

4.2 Campo 

O conjunto de pólen na amostra originária do campo abaixo do Hipogeu (Figura 7) na profundidade 

547-549cm abaixo da superfície, mostra um ambiente aberto sem grande cobertura florestal na altura de 

deposição do sedimento. A vegetação típica era um mato dominado por Cistaceae (incluindo Halimium 

halimifolium tipo) e Ericaceae (Calluna (Torga-ordinária), Erica scoparia (Urze-das-vassouras) e outros). Os 

únicos representantes de pólen de árvores são: Olea (Oliveira) e Quercus (Carvalho, Sobreiro, Carrasco ou 

Azinheira), árvores e arbustos comuns até hoje. Adicionalmente encontramos pólen de Alnus (Amieiro), 

uma árvore típica de zonas ribeirinhas ricas em nutrientes e geralmente salobras, e também existente na 

área atualmente.  

Não podemos concluir que a amostra do campo é simultânea com a utilização do Hipogeu. A 

vegetação, no entanto, representa um ambiente mediterrânico típico da zona do litoral posterior à 

neolitização e desflorestação da região. 
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5. ANEXOS 

Anexo 1 - Amostras do campo (Nível analisado em vermelho) 

Core 

nº 

de 

(cm) 

a 

(cm) 

 Core 

nº 

de 

(cm) 

a 

(cm) 

 Core 

nº 

de 

(cm) 

a 

(cm) 

 Core 

nº 

de 

(cm) 

a 

(cm) 

1 233 235   297 299   396 398   481 483 

 235 237   299 301   398 400   483 485 

 237 239   301 303   400 402   487 489 

 239 241   303 305   402 404   489 491 

 241 243   305 307   404 406   491 493 

 243 245  4 302 304   406 408   493 495 

 245 247   304 306   408 410   495 497 

 247 249   306 308   410 412   497 499 

 249 251   308 310   412 414   499 501 

 251 253   310 312   414 416   501 503 

 253 255   312 314  7 422 424   503 505 

 255 257   314 316   424 426   505 507 

 257 259   316 318   426 428   507 509 

 259 261   318 320   428 430   509 511 

 261 263   320 322   430 432   511 513 

 263 265   322 324   432 434   513 515 

 265 267   324 326   434 436   515 517 

 267 269   326 328   436 438   517 519 

 269 271   328 330   438 440   519 521,5 

 271 273   330 332,5   440 442  9 507 509 

2 265 267  5 350 352   442 444   509 511 

 267 269   352 354   444 446   511 513 

 269 271   354 356   446 448   513 515 

 271 273   356 358   448 450   515 517 

 273 275   358 360   450 452   517 519 

 275 277   360 362   452 454   519 521 

 277 279   362 364   454 456   521 523 

 279 281   364 366   456 458   523 525 

 281 283   366 368   458 460   525 527 

 283 285   368 370   460 462   527 529 

3 275 277   370 372   462 464   529 531 

 277 279   372 374   464 466   531 533 

 279 281   374 376   466 468   533 535 

 281 283   376 378   468 470   535 537 

 283 285   378 380   470 472   537 539 

 285 287   380 382   472 474   539 541 

 285 287  6 384 386  8 471 473   541 543 

 287 289   386 388   473 475   543 545 

 289 291   388 390   475 477   545 547 

 291 293   390 392   477 479   547 549 

 293 295   392 394   479 481   549 551 

 295 297   394 396         
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Anexo 2 - Plantas registadas no local e na região 

 Hipogeu Ribeira de Areeiro 

Foeniculum vulgare Lythrum salicaria 

Poaceae  Plantago major 

Compositae Polygonatum persicaria 

Pistacia lentiscus Mentha aquatica 

Olea europaea sylvestris Populus 

Olea europaea europaea Rubus ulmifolius 

Rubus ulmifolius Lemna minor 

Myrtus communis Salix 

Asparagus Scrophularia 

Rhamnus Eucalyptus 

Quercus coccifera Foeniculum vulgare 

Verbascum Tolpis barbata 

Delphinium Geranium robertianum 

Smilax aspera Equisetum 

Rumex Hedera helix 

Centaurea Leguminosae 

Trifolium angustifolium Compositae 

Ceratonia siliqua Juncus 

Pinus  Caminho para Praia de Amoreira 

Tolpis barbata Tamarix 

Vitis vinifera Chenopodiaceae 

Scabiosa Juniperus phoenicia 

Convolvulus arvense Corema album 

Vicia Helichrysum  

Anchusa calcarea Otanthus maritimum 

Daphne Eryngium maritimum 

Lavatera Medicago maritimum 

Malva Pancratium 

Campo ao lado da Ribeira de Areeiro  Armeria 

Campo de agricultura com couve, tomate, abobora, melão,  
cebola, malagueta, girassol, vinha, framboesa 

Limonium 

Erica scoparia 

Pyrus (Pera rocha) Myrtus 

Ficus carica Phillyrea 

Convolvolus arvensis Arbutus unedo 

Equisetum Rhamnus 

Trifolium Alnus glutinosa 

Brassicaceae Pinus pinea 

Lavatera/Malva Arundo donax 

Anchusa calcarea Populus 

Quercus coccifera Salix 

Crataegus Vitis vinifera 

Smilax aspera Caminho para Praia de Amoreira 

Campo ao lado da Ribeira de Areeiro Rubus ulmifolius 

Rosa canina Cydonia oblonga 

Datura stramonium Ficus carica 

Mentha suaveolens Olea europaea europaea 

Dorychnium rectum Olea europaea sylvatica 

 
Cistus ladanifer 
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