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A FLORESTA E O MATO. EXEMPLOS DA EXPLORAÇÃO DOS 
RECURSOS LENHOSOS PELAS COMUNIDADES DA IDADE DO 
BRONZE INICIAL E MÉDIO DO NOROESTE DE PORTUGAL

Resumo: A análise antracológica e dendrológica dos povoados de Monte Calvo e Lavra, 
situados no Noroeste de Portugal, e com ocupações do Bronze Inicial e Médio (primeira 
metade do II milénio AC), permitiram obter informações acerca do coberto vegetal e suas 
características, assim como das estratégias de exploração dos recursos lenhosos. O material 
analisado corresponde na totalidade a restos arqueobotânicos conservados por carboniza-
ção. Para a realização do estudo identificaram-se 371 fragmentos de carvão provenientes 
de 29 amostras. Os resultados revelaram a tendência para uma exploração diversificada da 
vegetação disponível nas imediações dos povoados. Referimo-nos a espécies crescendo no 
seio dos bosques mistos, nas margens dos ribeiros e nos terrenos cobertos pelo mato. A 
lenha de carvalho (Quercus de folha caduca) e de leguminosas (Fabaceae) parece ter sido o 
combustível mais usado. 

Palavras-Chave: floresta, recursos lenhosos, antracologia, Noroeste de Portugal, Idade do 
Bronze.

FOREST AND SCRUBLAND. EXAMPLES OF WOOD USE BY EARLY AND MIDDLE BRONZE 
AGE COMMUNITIES IN NORTHWESTERN PORTUGAL

Abstract: Charcoal and dendrological analysis of the Early and Middle Bronze Age settlements of 

Monte Calvo and Lavra (northwestern Portugal) has provided information on the nature of the vegeta-

tion cover and on the strategies of wood resources exploitation during this period. All the samples ana-

lyzed were archaeobotanical remains preserved by carbonization, we identified 371 charcoal fragments 

of 29 samples. The results reveal that all the diverse vegetation available in the vicinity of the settlements 

was exploited: species growing in mixed forests, along river / stream banks and in open scrubland. The 

wood of oak (deciduous Quercus) and leguminous plants (Fabaceae) appears to have been the most 

common fuel.

 

Keywords: forest, wood resources, charcoal analysis, Northwest Portugal, Bronze Age.
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1. Introdução

Durante a Pré-História, a floresta e o mato forneceram os recursos lenhosos necessários para 
as mais diversas atividades humanas. Referimo-nos, por exemplo, à madeira para a cons-
trução de estruturas e para o fabrico de objetos, à lenha para a iluminação, o aquecimento e 
as atividades de cozinha e metalúrgicas; à forragem para a alimentação do gado, etc. Neste 
âmbito, as comunidades desenvolveram uma série de estratégias destinadas a obter os ma-
teriais necessários para a sua existência, entre elas o aprovisionamento de madeira. Essas 
estratégias, condicionadas pela oferta ambiental de cada região, foram igualmente determi-
nadas pelas capacidades técnicas e pelos costumes culturais de cada comunidade.

Com base em análises de antracologia e de dendrologia realizadas em diferentes povoados 
arqueológicos o objetivo geral deste trabalho é o de contribuir para o conhecimento das 
estratégias de exploração dos recursos florestais e do coberto vegetal a partir das plantas 
consumidas durante as Idades do Bronze Inicial e Médio do Noroeste de Portugal, mais pre-
cisamente entre c. 2.300/2.200 e os finais do II milénio AC (Bettencourt 2009). Em termos 
mais específicos procura-se entender de que forma se terá processado a interação entre a 
sociedade e o coberto vegetal. 

Durante o Bronze Inicial e Médio as sociedades que ocuparam o Noroeste de Portugal pa-
recem ter-se estabelecido em povoados sedentários com ocupações mais ou menos latas, 
dada a superfície de dispersão de muitos dos achados encontrados. As condições climáticas 
a partir de 3.000 AC (finais do IV milénio AC) foram mais frias, secas e ventosas, com distri-
buição global durante o período de Neoglaciação (cerca 3.500 - 1.500 AC). No NW Ibérico 
esta tendência foi corroborada por dados geoquímicos provenientes de turfeiras que sugerem 
terem ocorrido, no mesmo intervalo temporal, temperaturas entre 2 °C e 2,5 °C mais baixas 
do que as atuais (Martínez-Cortizas et al. 2009). A reconstrução das paleotemperaturas indica 
que a descida foi constante até c. 2.500 AC, momento a partir do qual se verifica o aumento 
térmico, de novo interrompido por um período mais frio na segunda metade do II milénio AC 
entre 1.600/1.400 a c. 1.200 AC. Durante o Bronze Final, deu-se novo aumento das tempe-
raturas (Fábregas et al. 2003, Martínez-Cortizas et al. 2009). As precipitações aumentaram 
entre 2.600/2.300 AC e 2.200 AC diminuindo a partir de então até 1.400-1.300 AC (Fábregas 
et al. 2003, Martínez-Cortizas et al. 2009).

Tendo em conta as condições climáticas das Idades do Bronze Inicial e Médio, grande parte 
dos povoados encontrava-se em áreas conectadas com grandes vales fluviais, com peque-
nos vales abrigados em áreas serranas ou com a planície litoral. A sedentarização poderá 
relacionar-se com o desenvolvimento das práticas agro-silvo-pastoris, nomeadamente com 
o incremento do cultivo de cereais e, talvez, rotatividade entre cereais e leguminosas; na 
exploração do mato e do bosque para as mais diversas tarefas do quotidiano e na pastorícia 
de ovinos, caprinos, suínos e bovinos (Bettencourt 1999, 2000, 2003, 2009, Bettencourt et al. 
2003b). Durante este período as atividades humanas e a existência de incêndios (naturais e/ou 
antrópicos) em associação com as condições climáticas originaram modificações do coberto 
vegetal e episódios erosivos que tiveram lugar de forma recorrente (Fábregas et al. 2003).

Secção 1

Capítulo 2 86

Secção 1

Capítulo 3 86

Florestas no Norte de Portugal: História, Ecologia e Desafios de Gestão



2. As estações estudadas

Os dados arqueobotânicos que apresentamos procedem de dois povoados: Monte Calvo e 
Lavra, localizados em meios físicos e ambientais distintos.

Figura 1 Localização dos povoados de Lavra e de Monte Calvo no Noroeste da Península Ibérica.

Monte Calvo está situado no concelho de Baião, numa colina da vertente sudeste da serra 
da Aboboreira, a 744 m de altitude e sobranceira a pequenos cursos de água, tributários do 
rio Ovil, afluente da margem direita do rio Douro. Trata-se de um local com estruturas edifi-
cadas com materiais perecíveis e escavadas no subsolo. Os buracos de poste identificados 
(Gonçalves 1981, Gonçalves et al. 1978) sugerem a existência de uma cabana de contorno 
circular no interior da qual se encontravam várias fossas abertas no solo de ocupação e no 
substrato rochoso (Gonçalves & Bettencourt 2010). O local foi ocupado nos finais do Bronze 
Inicial, inícios do Bronze Médio, entre os séculos XIX-XVII AC (Gonçalves & Bettencourt 2010). 
Os carvões foram recolhidos no interior de fossas, buracos de poste e de concentrações exis-
tentes na camada de ocupação/abandono e analisados por uma de nós (Martín Seijo 2010).

O povoado de Lavra localiza-se no concelho de Matosinhos, numa colina de baixa altitude 
(entre 9 m a 15 m), situada na plataforma litoral e a cerca de 1 km da atual linha da costa. Das 
suas estruturas arquitetónicas apenas restavam alguns buracos de poste e diversas fossas 
escavadas no solo. O local foi ocupado durante o Bronze Médio, entre os séculos XVII-XV 
AC (Bettencourt & Fonseca 2011). Os macrorrestos daqui extraídos e estudados por uma 
das autoras recolheram-se do interior de fossas e da única camada de ocupação/abandono 
detetada (Martín Seijo 2011).
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Figura 2  Estrutura em fossa e camada de ocupação/abandono à qual se associam buracos de poste, em Lavra (seg. 

Bettencourt e Fonseca 2011).

3. Metodologia de análise

A identificação taxonómica dos carvões foi realizada a partir da observação da estrutura ana-
tómica do lenho nos três planos anatómicos (transversal, longitudinal tangencial e longitudinal 
radial), mediante a utilização de um microscópio de luz refletida (x40 a x400). Esta baseou-se 
nos critérios anatómicos definidos nos atlas de anatomia da madeira (Schweingruber 1978, 
1990, Hather 2000, Gale & Cutler 2000) e na comparação com amostras atuais de referência 
do “Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste Ibérico da Universidade de Santiago 
de Compostela”.

  

Figura 3 Secções anatómicas da madeira.

Paralelamente à identificação taxonómica registou-se um conjunto de informações mais li-
gadas à dendrologia que permitiram complementar o conhecimento sobre as estratégias de 
aprovisionamento dos recursos lenhosos e sobre as condições de crescimento durante a 
vida das plantas. Este tipo de informações incluiu: o grau de curvatura dos anéis de cresci-
mento anual; o diâmetro mínimo dos ramos/troncos consumidos (calibre da lenha recolhida); 
presença de tiloses e de depósitos de resina (madeira do cerne ou do alburno); a presença 

Plano Transversal

Plano Longitudinal Radical

Plano Longitudinal Tangencial
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de madeira de reação; a conservação do floema e/ou da casca de forma a estabelecer o 
momento da ‘morte’ da planta (durante o período de crescimento ou durante o intervalo 
dormente para estabelecer a época da recolha da lenha); presença/ausência de cicatrizes 
(p.e. resultantes da ocurrência de incêndios, de geadas, do ataque de insetos, etc.) ou de 
anéis sinuosos (relacionados com a presença de fendas, ataque de micro-organismos, con-
dições climáticas, etc.); mudanças no ritmo de crescimento (relacionadas com as condições 
climáticas, as podas), etc. (Schweingruber 1996, Dufraisse 2006, Thiébault 2006, Marguerie 
& Hunot 2007, Schweingruber et al. 2008).

Foram pesquisadas outras alterações no âmbito do estudo tafonómico dos restos. Tal é o 
caso das que foram produzidas durante a combustão, como as fendas radiais, anulares, 
aleatórias relacionadas com a presença de humidade na lenha e determinadas pelas caracte-
rísticas anatómicas das diferentes espécies. Registámos, também, a presença de vitrificação 
dos tecidos (para a qual múltiplas causas foram sugeridas como a temperatura, o ambiente 
de combustão, a humidade, etc.) e o colapso celular (frequente em madeiras húmidas e 
pouco densas) (Théry-Parisot 2001, Dufraisse 2006, Marguerie & Hunot 2007, Braadvaart & 
Poole 2008, McParland et al. 2010). 

Também se anotaram alterações biológicas como a presença de entomofauna, fungos e 
bactérias (Carrión & Badal 2004, Marguerie & Hunot 2007, Moskal del Hoyo et al. 2010). Os 
dados tafonómicos das amostras completaram-se com o registo das dimensões dos frag-
mentos com evidência de erosão.

4. Material estudado e resultados das análises

O material analisado corresponde na totalidade a restos arqueobotânicos conservados por 
carbonização. Para a realização deste estudo identificaram-se 371 fragmentos de carvão 
provenientes de 29 amostras dos povoados de Monte Calvo e de Lavra. A maior parte das 
amostras corresponde a carvões relacionados com estruturas arqueológicas, como fossas 
com enchimentos detríticos e buracos de poste. De forma pontual, recolheram-se amos-
tras dos níveis de ocupação/abandono (carvões dispersos). Em ambos os casos estas 
foram recuperadas mediante recolha manual e crivação a seco dos sedimentos durante as 
campanhas de escavação. Dada a antiguidade das escavações não foi possível determinar 
a malha dos crivos usados para esta tarefa (Gonçalves & Bettencourt 2010, Bettencourt & 
Fonseca 2011).

O estudo anatómico permitiu a identificação de 13 taxa arbóreos e arbustivos, 8 em Monte 
Calvo e 11 na Lavra, o que representa uma diversidade elevada relativamente ao número total 
de fragmentos. Identificaram-se várias espécies arbóreas como o carvalho alvarinho/negral  
(Quercus de folha caduca), o freixo (Fraxinus sp.), o vidoeiro (Betula sp.), o amieiro (Alnus sp.), 
o salgueiro/choupo (Salix sp./Populus sp.) e o pinheiro tipo manso/bravo (Pinus tp. pinea/
pinaster). As espécies arbustivas reconhecidas foram as rosácias tipo pilriteiro, catapereiro, 
tramazeira entre outras (Rosaceae/Maloideae), a aveleira (Corylus avellana), prunoideas de 
fruto indeterminável (Prunus sp.), o azevinho (Ilex aquifolium) e o sanguinho (Frangula alnus). 
Entre as espécies de mato identificaram-se leguminosas tipo giesta/tojo/codesso (Fabaceae) 
e a esteva, sanganho, roselha, etc. (Cistus sp.).  
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Tabela 1 Taxa identificados e número respectivo de fragmentos.  

NOME COMUM / TAXA

MONTE CALVO LAVRA

SÉC. XIX-XVII AC
SÉC. XVII-XV 

AC

Nº DE FRAGMENTOS Nº DE FRAGMEN-
TOS

Quercus de folha caduca Quercus sp. caducifólio 212 15

Leguminosas tipo tojo/giesta/
codesso

Fabaceae
65 30

Rosácias Rosaceae/Maloideae 10 40

Aveleira Corylus avellana 3 1

Azevinho Ilex aquifolium 1 1

Salgueiro/Choupo Salix sp./Populus sp. 1 6

Amieiro Alnus sp. 4

Prunoidea de fruto indeterminável Prunus sp. 1

Freixo Fraxinus sp. 6

Pinheiro tp. manso/bravo Pinus tp. pinea/pinaster 4

Vidoeiro Betula sp. 2

Sanguinho Frangula alnus 1

Esteva, sanganho, etc. Cistus sp. 1

Indetermináveis 3

TOTAL TAXA 8 11

TOTAL FRAGMENTOS 300 71

Tabela 2 Frequência absoluta dos taxa das fossas de Monte Calvo.

MONTE CALVO

NOME COMUM TAXA/CONTEXTO FOSSA 1 FOSSA 2 FOSSA 3

Quercus de folha caduca Quercus sp. caducifólio 91 16 78

Leguminosas tipo tojo/giesta/codesso Fabaceae 35 3 26

Rosácias Rosaceae/Maloideae 3 6

Amieiro Alnus sp. 2 2

Aveleira Corylus avellana 2 1

Azevinho Ilex aquifolium 1

Prunoidea de fruto indeterminável Prunus sp. 1

Salgueiro/Choupo Salix sp./Populus sp. 1

Indetermináveis 2

TOTAL TAXA 6 2 7

TOTAL FRAGMENTOS 136 19 115

Secção 1

Capítulo 2 90

Secção 1

Capítulo 3 90

Florestas no Norte de Portugal: História, Ecologia e Desafios de Gestão



Tabela 3 Frequência absoluta dos taxa dos depósitos da camada de ocupação/abandono de Monte Calvo.

MONTE CALVO

NOME COMUM TAXA/CONTEXTO DEP. SI DEP. SII

Quercus de folha caduca Quercus sp. caducifólio 27 1

Leguminosa tipo tojo/giesta/codesso Fabaceae 1

Rosácias Rosaceae/Maloideae 1

Indetermináveis 1

TOTAL TAXA 3 1

TOTAL FRAGMENTOS 29 1

Tabela 4 Frequência absoluta dos taxa das fossas e do buraco de poste de Lavra.

LAVRA

NOME COMUM TAXA/CONTEXTO FOSSA 1 FOSSA 5 B.POSTE

Leguminosa tipo tojo/giesta/codesso Fabaceae 5 1 5

Quercus de folha caduca Quercus sp. caducifólio 1 7

Salgueiro/Choupo Salix/Populus 6

Freixo Fraxinus sp. 2

Pinheiro manso/bravo Pinus tp. pinea/pinaster 4

Rosácias Rosaceae/Maloideae 2

Vidoeiro Betula sp. 2

Aveleira Corylus avellana 1

Sanguinho Frangula alnus 1

Azevinho Ilex aquifolium 1

Esteva, sanganho, etc. Cistus sp. 1

TOTAL TAXA 1 4 9

TOTAL FRAGMENTOS 5 5 29

Tabela 5 Frequência absoluta dos taxa da camada de ocupação/abandono de Lavra.

LAVRA

NOME COMUM TAXA/CONTEXTO DEP.

Leguminosa tipo tojo/giesta/codesso Fabaceae 19

Quercus de folha caduca Quercus sp. caducifólio 7

Freixo Fraxinus sp. 4

Rosácias Rosaceae/Maloideae 2

TOTAL TAXA 4

TOTAL FRAGMENTOS 32

Em Monte Calvo e na Lavra as amostras estavam muito fragmentadas. Na primeira esta-
ção, em 11% dos fragmentos, notavam-se sinais de erosão (arestas arredondadas). Estas 
características em associação com os contextos de achado das amostras (em depósitos de 
enchimento de fossas, buracos de poste ou associados a níveis de ocupação/abandono) 
indicam que estes carvões se encontravam em posição secundária e estiveram submetidos 
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a processos de mobilização provavelmente associados a práticas de limpeza e manutenção 
das estruturas de combustão e das áreas de habitação. 

5. Estratégias de gestão dos recursos lenhosos

As amostras de Monte Calvo e de Lavra apresentavam uma elevada variabilidade taxonómica 
o que parece testemunhar uma exploração diversificada do coberto florestal e a recoleção da 
lenha e o abate da madeira em diferentes formações florestais. Referimo-nos ao bosque mis-
to de caducifólios e/ou carvalhais, ao bosque ribeirinho e aos matos. Verificou-se, também, o 
consumo de madeira de pequeno e médio calibre, de espécies que tinham boas qualidades 
como combustíveis, duras, de combustão lenta e que produziram brasas (carvalho, tojo/
giesta/ codesso), combinadas com outras inflamáveis e de combustão mais rápida (salgueiro/
choupo, pinheiro, vidoeiro, aveleira).

Em Monte Calvo (finais do Bronze Inicial, inícios do Bronze Médio) a espécie predominante 
era o Quercus de folha caduca, aparecendo em associação com outros elementos de bos-
ques mistos de caducifólios, como as rosácias, o azevinho e o abrunheiro/cerejeira. Existiam, 
ainda, outras espécies ligadas a áreas com um elevado nível freático ou com humidade per-
manente, como o amieiro, a aveleira e o salgueiro/choupo. As formações arbustivas típicas 
da reconquista dos terrenos abandonados estavam representadas pelas leguminosas (Faba-
ceae), uma família que inclui espécies como o tojo ou a giesta. 

Durante a ocupação do povoado recolheu-se lenha de pequeno e médio calibre. Referimo-
nos a pequenos ramos de rosácias, amieiros, aveleiras, azevinhos, abrunheiros, salgueiros/
choupos e tojos/giestas. Nalguns casos a recoleção de madeira morta pôde ser comprovada 
pela presença de galerias de xilófagos. Também a colheita pontual de madeira verde pôde 
ser indicada como provável, a partir da presença de fendas radiais e da vitrificação em frag-
mentos de espécies como o carvalho, o tojo/giesta/codesso e o amieiro. As alterações no 
ritmo de crescimento anual, verificadas em fragmentos de carvalho, poderiam evidenciar a 
existência de práticas de poda nesta espécie ou, então, que ela teria sido afetada por condi-
ções climáticas adversas durante certos anos.

 Na Lavra (Bronze Médio) predominavam os macrorrestos de leguminosas (Fabaceae) asso-
ciadas às espécies do bosque misto de caducifólios, composto por árvores como o carvalho-
alvarinho/negral e arbustos como as rosácias e o azevinho. Apareceram outras espécies 
associadas a zonas de ribeira, como o salgueiro/choupo, a aveleira, o sanguinho, o freixo e 
o vidoeiro. Identificaram-se, ainda, outras árvores e matos de características mediterrânicas, 
como o pinheiro tipo manso/bravo e a esteva. 

Determinou-se, igualmente, o consumo de lenha de tojo/giesta /codesso, de pequeno cali-
bre, e de rosácias, azevinho, salgueiro/choupo, aveleira, amieiro-negro, freixo, vidoeiro e de 
pinheiro manso/bravo, de calibre médio. Nos fragmentos de pinheiro, a existência do tipo de 
madeira de compressão indica, provavelmente, o consumo de ramos.
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O consumo de grandes ramos ou de troncos só se pôde reconhecer em espécies como o 
carvalho, o freixo e o salgueiro/choupo. Como já acontecia no outro povoado também aqui 
havia evidências da utilização de lenha morta de freixo e salgueiro/choupo (presença de hifas) 
e a ocorrência de fragmentos vitrificados apresentando fendas radiais. Os fragmentos de 
carvalho deste povoado apresentavam, também, alterações no ritmo de crescimento anual, 
talvez pelas mesmas causas que referimos anteriormente.

6. As florestas e o mato durante o Bronze Inicial e Médio

Os resultados apresentados são, conjuntamente com os das estações da Sola (IIa e IIb), 
Lavra e Penedos Grandes I, os únicos disponíveis para caracterizar o Bronze Inicial e Médio 
com segurança, no Noroeste de Portugal (Bettencourt 2000, Figueiral & Bettencourt 2007, 
Martín Seijo 2010, 2011). O número de estações estudadas e de carvões analisados reduz 
obrigatoriamente o significado das considerações de ordem geral que podem ser propostas.

 

Figura 4 Localização das estações arqueológicas do Bronze Inicial e Médio onde se efetuaram análises antracológicas. 

A presença constante dos carvalhos, em todas as estações, indica a existência de uma flo-
resta mista na qual o Quercus de folha caduca ocorre em conjunto com outras espécies de 
caducifólios ou forma parte de carvalhais onde o carvalho é o género  dominante. Atualmente 
o carvalho alvarinho predomina nas zonas situadas até 500 m de altitude enquanto o carvalho 
negral cresce predominantemente acima dos 600 m. A eles se associariam outras espécies de 
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afinidade mediterrânica como o sobreiro (Quercus suber) e, possivelmente, a azinheira/carrasco 
(Quercus ilex) que domina nas terras do interior Norte (Braun Blanquet et al. 1956).

A pressão antrópica, derivada sobretudo das atividades agrícolas e ganadeiras, terá provo-
cado o aparecimento de clareiras no seio destas formações, nas quais cresceram espécies 
como as rosácias, a aveleira, o sanguinho e o abrunheiro/cerejeira. No entanto, é provável 
que durante estes períodos se conservassem áreas importantes de floresta densa (como se 
comprova pela presença do azevinho). A importância das espécies florestais é reconhecida 
pelo menos até à ocupação romana (Figueiral 1996).

A existência do pinheiro manso/bravo [muito provavelmente pinheiro bravo (Pinus pinaster)] 
que aparece no Noroeste de forma pontual, durante a Pré-Historia Recente, foi registada nos 
povoados da Sola e de Lavra (Figueiral & Bettencourt 2004). A presença desta espécie poderá 
estar relacionada com os processos de abertura de clareiras no bosque de folha caduca ou com 
o abandono de campos anteriormente dedicados ao cultivo.

Tabela 6 Presença/ Ausência de taxa de florestas mistas ou carvalhais.

NOME COMUM/TAXA

BRONZE INICIAL BRONZE MÉDIO

Monte 

Calvo

Sola 

IIa

Lavra Sola 

IIa

Penedos 

Grandes

Quercus de folha caduca Quercus sp. caducifólio • • • • •

Rosácias Rosaceae/Maloideae • • • •

Azevinho Ilex aquifolium • •

Carvalho/castanheiro Quercus/Castanea • •

Prunoidea de fruto indeterminável Prunus sp. •

Pinheiro manso/bravo Pinus tp. pinea/pinaster •

Vidoeiro Betula sp. •

Pinheiro bravo Pinus pinaster •

Ameixeira Prunus cf. domestica •

Bardo/Zelha Acer sp. •

Sobreiro Quercus suber • •

Quercus de folha persistente Quercus de folha persistente •

Os dados do conjunto das estações estudadas indicam que a floresta ribeirinha ou de áreas 
com um elevado nível freático pode incluir espécies como o salgueiro/choupo, o freixo, o 
amieiro, a aveleira, o sabugueiro e o sanguinho. As aveleiras e os salgueiros/choupos são 
identificados nas quatro estações.
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Tabela 7  Presença/ Ausência de taxa de florestas ribeirinha.

NOME COMUM/TAXA

BRONZE INICIAL BRONZE MÉDIO

Monte 

Calvo

Sola 

IIa

Lavra Sola 

IIa

Penedos 

Grandes

Aveleira Corylus avellana • • • •

Salgueiro/Choupo Salix sp./Populus sp. • • • •

Freixo Fraxinus sp. • •

Sabugueiro Sambucus sp. • •

Amieiro Alnus sp. •

Sanguinho Frangula alnus •

Amieiro/Aveleira Alnus/Corylus •

As formações de mato seriam igualmente omnipresentes nas proximidades dos povoa-
dos, como se documenta pela presença recorrente e pela abundância das leguminosas 
(Fabaceae). As leguminosas tipo giesta/tojo (Fabaceae) são espécies arbustivas de cará-
ter serial que se propagam rapidamente em condições de boa luminosidade e colonizam 
quer espaços de cultivo abandonados quer áreas desflorestadas. O desenvolvimento 
deste tipo de formações facilita o aparecimento de arbustos e um retorno eventual ao 
coberto florestal. Estas espécies tinham (e têm ainda) múltiplas aplicações: regeneração 
dos solos; utilização como cama e alimento para o gado; consumo como combustível; 
uso como material de construção ligeiro; confeção de manufaturas, etc., motivo pelo 
qual as sociedades agrícolas tradicionais favoreceram a sua presença, chegando mes-
mo a plantar tojo (Blanco 1996). 

Além das leguminosas arbustivas identificaram-se outras espécies como a esteva, o 
sargaço e as urzes que constituem, também, elementos de formações vegetais que se 
desenvolvem em consequência da abertura e transformação das florestas.

7. Considerações finais

Durante a Idade do Bronze Inicial e Médio a existência de povoados sedentários, com ocupa-
ções mais ou menos prolongadas, e a expansão de atividades como a pastorícia e a agricul-
tura, condicionam as estratégias de exploração dos recursos lenhosos. Nestas condições, a 
pressão das comunidades sobre as florestas intensifica-se, tal e como as assinaladas pelas 
análises pedológicas do Noroeste peninsular (Martínez-Cortizas et al. 2009, Fábregas et al. 
2003), e como indiciam os dados antracológicos obtidos no Noroeste de Portugal. A presen-
ça recorrente de espécies colonizadoras dos terrenos vagos, como as leguminosas ou as 
cistáceas parece revelar uma intensa atividade antrópica em redor dos povoados, com con-
sequente pressão sobre o bosque, incluindo a abertura de clareiras. A intervenção humana 
sobre a dinâmica da floresta poderia estar relacionada com as seguintes estratégias: limpeza 
do sub-bosque para favorecer a pastorícia; o corte seletivo de certos indivíduos para permitir 
o crescimento de outras espécies; a desflorestação para obter campos de cultivo, etc.

Os resultados obtidos permitiram identificar uma exploração diversificada dos recursos le-
nhosos, quer da floresta quer do mato. As espécies mais recolhidas foram o carvalho e as 
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Nota: Este trabalho foi realizado no âmbito de diversos projetos, a saber: A xestión do bosque e do monte dende a 

Idade do Ferro a época romana no noroeste da península Ibérica: consumo de combustibles e produción de ma-

nufacturas en madeira; IDEPatri-Deseño e desenvolvemento dun modelo de datos para unha IDE arqueolóxica da 

Idade do Ferro en Galicia (09SEC002CT); Paisagens da Idade do Bronze no ocidente peninsular - SFRH/BSAB/ 

986/10 e Geoindicators of natural and anthropogenic palaeoenvironmental evolution in the Portuguese NW, during 

de Holocene – 2010_CGUP/CCT/UM. 

leguminosas, o que revela a sua abundância em termos ambientais, uma grande tradição no 
seu uso (Figueiral & Bettencourt 2004, 2007) e uma boa adaptabilidade deste binómio nas ati-
vidades para os quais foi usado. Este tipo de exploração diversificada dos recursos lenhosos 
e o aproveitamento combinado das florestas e do mato, sendo estas áreas de abastecimento 
de combustíveis e de matéria-prima para a construção e fabrico de utensílios, foi, assim, uma 
estratégia usual no Bronze Inicial e Médio, tal como já se tinha verificado para o Calcolítico e 
o Bronze Final (Figueiral & Bettencourt 2004, 2007). 
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