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BREVE REFLEXÃO SOBRE OS MODELOS PREDITIVOS EM ARQUEOLOGIA

BRIEF REFLECTION ON THE PREDICTIVE MODELS IN ARCHEOLOGY

Marta Estanqueiro*

Resumo

Os modelos preditivos ganharam destaque nas últimas décadas, mas em Portugal, na área da Arqueologia, 
poucos foram os arqueólogos que a eles se dedicaram desde a sua introdução, no ano de 2004, com os 
trabalhos de Helena Rua e Natália Botica.
Ainda mal compreendidos e divulgados no nosso país, podem constituir uma ferramenta útil na identificação e 
protecção do património cultural, mas são por vezes erroneamente interpretados como “mapas do tesouro”.
Este texto reflecte sobre alguns dos diversos problemas relacionados com a sua finalidade, construção e 
resultados.

Palavras-chave: Modelos preditivos, SIG, Arqueologia, Metodologia.

Abstract

Predictive models have gained prominence in recent decades, but in Portugal, in the area of Archeology, few 
were the archaeologists who have dedicated themselves to them since its introduction in 2004, with the 
theses of Helena Rua and Natália Botica.
Still poorly understood and disseminated in our country, they can be a useful tool in the identification and 
protection of cultural heritage, but are sometimes erroneously interpreted as “treasure maps”.
This text reflects on some of the various problems related to its purpose, construction and results.

Keywords: Predictive models, GIS, Archaeology, Methodology.
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Os modelos preditivos tiveram um grande desenvolvimento a partir dos anos 70/80 nos E.U.A., 
incentivados sobretudo pela legislação americana para a proteção do património histórico e pela introdução 
dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG) na Arqueologia que possibilitaram a manipulação de um 
grande volume de dados e o acesso facilitado a informações de carácter ambiental sem deslocação ao 
campo para a sua obtenção (Kohler, 1988).

Na Europa, o surgimento foi mais tardio, fruto da implementação da Convenção Europeia para a 
Protecção do Património Arqueológico (Convenção de Malta), em 1992, decorrendo os primeiros estudos 
na Holanda, sendo que logo em 1997 esta possuía já um modelo a nível nacional (Verhagen, 2007).

Em Portugal, os primeiros modelos na área da Arqueologia surgiram no ano de 2004, e as duas 
investigadoras que os produziram, Helena Rua (2004) e Natália Botica (2004), não sendo arqueólogas, não 
deixaram no entanto de antever a sua utilidade para esta disciplina.

Na realidade, os modelos preditivos, quando construídos através de uma metodologia adequada 
e substanciados por conhecimentos arqueológicos, tornam-se numa poderosa ferramenta auxiliar, ao 
identificarem as áreas de elevado potencial ou probabilidade de ocorrência de sítios arqueológicos, 
permitindo ainda compreender melhor os potenciais factores que tiveram maior importância na seleção 
dos seus locais de implantação.

Volvida mais de uma década sobre estes estudos, o seu número ainda é inferior a uma dúzia e 
têm sobretudo como base a investigação académica, o que leva à interrogação sobre o desinteresse por 
parte de arqueólogos e das autoridades gestoras do património. Possivelmente, tal prender-se-á com 
o desconhecimento da temática e vantagens por eles possibilitadas, ou poderá relacionar-se com os 
conhecimentos requeridos, avançados ou não dependendo da metodologia a empregar, sobre sistemas 
de informação geográfica, estatística e informática, e a sua respectiva acessibilidade tendo em conta que 
muito do software utilizado é comercial, pese embora a existência de programas de livre acesso, alguns 
pouco conhecidos, mas com um enorme potencial (vide estanqueiro, 2016). Também a bibliografia disponível 
sobre esta temática escasseia nas bibliotecas nacionais e, apesar de se ter verificado um maior acesso a 
workshops e existirem cursos que integram os SIG na sua componente lectiva, falta ainda investimento 
em áreas como a Estatística aplicada à Arqueologia para os investigadores que desejem realizar modelos 
mais complexos.

 O que são os modelos preditivos e em que se baseiam?

Um modelo preditivo procura predizer a localização de sítios arqueológicos ou de determinadas 
características, através da procura de padrões observáveis numa região (KVamme, 1990), sendo necessário, 
para a sua construção, recolher informações respeitantes aos arqueossítios, bem como características 
ambientais do território e factores culturais que se julguem relevantes, a que muitas vezes se dá o nome 
de preditores.

Poderemos modelar a ausência ou presença de locais arqueológicos, a sua densidade, significância, 
ou outros,  cuja distribuição procuramos analisar, devendo para isso construir-se uma amostra com locais já 
conhecidos correctamente georreferenciados. Esta tarefa não é isenta de dificuldade, pois as coordenadas 
nem sempre se encontram disponíveis na bibliografia. Estas são fundamentais para a execução de um bom 
modelo e a sua precisão, dentro do possível, é essencial uma vez que é através delas que será extraída a 
informação relativa aos preditores.

Acrescendo a este problema, existem ainda inúmeras publicações em que os locais são identificados 
por coordenadas, estando ausente no entanto, o seu sistema de projecção.

Outro ponto prende-se com o próprio padrão dos dados, pois poderemos equacionar se este é 
verdadeiramente representativo das comunidades passadas e das suas estratégias de organização, ou 
se é fruto da metodologia de investigação, resultante de prospecções dirigidas. A amostra pode assim 
apresentar-se de forma enviesada, não aleatória e com dados não independentes, mas muitas vezes esta 
é a informação disponível para trabalhar.

Por outro lado, resumir um local arqueológico a um único ponto georreferenciado é algo questionável, 
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pois como podemos representar e limitar uma área a um ponto? Este representará o arqueossítio e, como 
supramencionado, é a partir das suas coordenadas que se extrairá a informação relativa aos preditores; 
assim, estas deverão ser retiradas de modo a representar o melhor possível as características do local 
sempre que se conheça o seu espaço interno, o que muitas vezes é impossível de determinar.

Os preditores representam os factores que se pensa terem influenciado a localização dos sítios 
arqueológicos, e poderão ser de carácter ambiental, cultural, social, com características posicionais ou 
radiométricas (KVamme, 1990).

Existem várias técnicas para a construção dos modelos preditivos. Entre os métodos mais usuais 
encontramos os elaborados através da álgebra de mapas com atribuição de diferentes pesos aos 
preditores e os construídos por meio de correlações e regressões, que incluem a regressão linear, a 
análise de funções discriminantes ou a regressão logística, mas o resultado final, independentemente 
da metodologia selecionada, será sempre a previsão, a identificação de áreas com elevado potencial ou 
probabilidade de localização de sítios arqueológicos de interesse, partindo de uma amostra de locais 
conhecidos georreferenciados.

Aproveita-se a oportunidade para desmistificar os modelos preditivos pois estes não agem como 
mapas do tesouro, onde os “xis” marcarão indubitavelmente a ocorrência de um sítio arqueológico. A 
elevada probabilidade ou potencial não deve ser entendida ou confundida com certezas absolutas e, como 
tal, não se deve esperar que todas as áreas deste tipo possuam vestígios de ocupação humana ancestral, 
assim como o facto de uma zona sinalizada como de alta probabilidade não conter um arqueossítio, não 
implica necessariamente que outra da mesma faixa não o tenha.

Um modelo assinalará as várias zonas de probabilidade tendo em conta os factores que o investigador 
considerou terem contribuído para a implantação dos sítios e que decidiu incluir na modelação. Contudo, não 
é implícito que todos os locais onde as condições estejam reunidas tenham sido ocupados, porque nunca 
conheceremos todos os factores inerentes à escolha dos arqueossítios ou deteremos o conhecimento 
total sobre as comunidades antigas, logo existirão sempre elementos que podem ter influenciado a decisão 
destas sociedades e que nunca descobriremos.

Procura-se assim um deslindar do véu, uma apropinquação à sua forma de pensar e de seleccionar 
características por elas consideradas pertinentes. Talvez sejamos levados a pensar que a predição 
arqueológica é assim desnecessária ou inútil, mas se considerarmos a redução das áreas de elevada 
probabilidade a uma pequena percentagem do território em análise, o que contribui substancialmente 
para uma poupança de tempo e meios requeridos a prospetar, aquela torna-se numa mais valia para o 
arqueólogo, municípios e outras entidades, na identificação e protecção do património cultural.

Identificando áreas sensíveis a priori, os agentes de desenvolvimento, ou outros que desejem 
proceder a construções ou perturbações no subsolo nessas zonas, terão a possibilidade de antecipadamente 
elaborar os seus planos de modo a evitá-las, diminuindo assim o tempo e gastos decorrentes de alterações 
posteriores, bem como, a destruição do património.

Para identificarmos os preditores que poderão ter tido importância para estas comunidades 
pretéritas e na falta de testemunhos escritos, recorremos ao conhecimento dos arqueólogos sobre o 
objeto em estudo, salientando-se a importância destes na previsão arqueológica, onde a metodologia 
correcta de nada vale se não for associada ao conhecimento empírico.

A falta deste saber leva a uma seleção errada de preditores e a uma sobrevalorização de factores 
ambientais (altschul et alli, 2004). A inclusão destes parte do pressuposto de que detiveram um papel 
relevante na escolha dos sítios arqueológicos e que essa relação pode ainda ser observada/medida 
na paisagem actual (Warren, 1990). Estes dados são muitas vezes disponibilizados pelas agências 
governamentais, mas referem-se a informações contemporâneas não reflectindo a realidade de períodos 
recuados, contudo, a falta de estudos paleo-ambientais para muitas regiões assim como o seu elevado 
custo, leva à utilização recorrente dos mesmos.

O determinismo ambiental na previsão arqueológica resultou em certa parte do fácil acesso a esses 
dados e da elaboração de modelos por investigadores de outras áreas, o que originou a pouca qualidade e 
fiabilidade daqueles, desvalorizando as zonas onde realmente se poderiam encontrar sítios arqueológicos.
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Por outro lado, também a aquisição de conhecimentos arqueológicos de nada vale se não for 
combinada com a metodologia adequada, devendo os investigadores procurar a colaboração de profissionais 
de outras áreas, se necessário, para a elaboração de previsões complexas.

Os factores independentes a serem testados para integração no modelo deverão incluir aspectos 
ambientais, assim como culturais, pois o ser humano não é só um ser biológico.

Os de ordem cultural são complexos, de difícil construção computacional e como tal menos 
recorrentes nos modelos, podendo incluir muitas vezes medidas de distância euclidiana ou não a 
determinados elementos, como as linhas de água, terrenos cultiváveis, ocorrências mineiras, vias, locais 
de enterramento, entre outros. A sua concepção implica bons conhecimentos arqueológicos sobre o 
objecto em estudo, assim como informáticos para a sua tradução em linguagem computacional. Torna-se 
vantajoso conhecer diversos programas para este efeito, as suas ferramentas e formas de as ajustar aos 
dados se necessário.

No entanto, a maior parte destes factores é construída a partir de dados actuais, como a visibilidade 
ou intervisibilidade derivadas do Modelo Digital de Terreno (MDT). Ainda que na sua maioria a geomorfologia 
não deva ter sofrido alterações muito significativas, outros aspectos poderão ter assistido a mudanças ao 
longo do tempo requerendo alguma precaução no seu uso.

Também a correlação entre preditores é problemática e indesejável. Pretende-se que estes sejam 
independentes entre si, contudo, muitos encontram-se relacionados podendo influenciar os resultados, 
pelo que, sempre que possível, deverão realizar-se testes de multicolinearidade (rose e altschul, 1988). 
Esta situação pode dever-se à construção de uns tendo por base outros, explanando-se o exemplo da 
altitude, representada por MDTs, e a construção de secundários a partir desta, de que os declives ou 
visibilidade são exemplo.

Outro problema relacionado com a seleção dos factores prende-se com a escala, quanto maior for 
a resolução de um preditor, mais pormenorizados são os seus dados, e melhor será o modelo produzido. 
Todavia, a informação, por vezes disponibilizada gratuitamente, peca por se encontrar em escalas 
diferentes e com pouco pormenor, sendo apresentada em diversos sistemas de coordenadas, tornando-se 
necessário proceder à sua conversão num só sistema. Estas conversões acarretam distorções dos dados, 
apesar de existirem ferramentas informáticas que tentam minimizá-las, tornando-se muito úteis. Por seu 
lado, o manuseamento de informação com elevada resolução, quando a área em estudo apresenta uma 
dimensão considerável, impõe a utilização de hardware com grande capacidade para manipulação de 
dados, nem sempre acessível aos investigadores.

Após a construção do modelo e elaboração do respectivo mapa preditivo, o mesmo deverá ser 
alvo de avaliação teórica e prática. A parte teórica passa geralmente por indicadores de precisão, como 
o Índice de Ganho de Kvamme ou a Razão de Valores Indicativos (Verhagen, 2007), onde se avalia a 
quantidade de sítios arqueológicos conhecidos, identificados correctamente nas faixas mais elevadas de 
potencial ou probabilidade. Alguns investigadores reservam uma amostra de arqueossítios para este fim, 
outros aproveitam os da construção do próprio modelo.

Quando realizamos esta etapa e aquando da interpretação dos resultados não devemos negligenciar 
os outliers, dados discordantes, ou seja, que fogem ao padrão, e que sejam identificados nas zonas 
menos prováveis do mapa preditivo, pois muitas vezes estes sítios trarão mais informação ao investigador, 
devendo ser alvo de análise a fim de se procurarem as possíveis razões associadas ao seu comportamento.

 A título de exemplo, refere-se o povoado do Castelejo, no Sabugal, ocupado em finais da Idade do 
Bronze, que na previsão arqueológica realizada aos povoados proto-históricos da Beira Interior (estanqueiro, 
2016) recaíu na faixa de probabilidade mais baixa. Ao analisar o seu território envolvente, verificou-se que 
se encontravam disponíveis na imediação áreas com valores mais elevados de visibilidade (Fig. 1) e quedas 
de elevação mais acentuadas (Fig. 2), preditores valorizados pela maioria dos povoados considerados no 
ensaio. Um destes locais encontra-se ocupado pelo povoado de São Cornélio que, não tendo sido escavado 
até à data, não oferece cronologia precisa, sendo eventualmente contemporânea da do Castelejo.
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Fig. 1 — Índice de visibilidade da área envolvente ao povoado do Castelejo, calculado sobre MDT de 25m.

Fig. 2 — Diferença máxima de elevação descendente da área envolvente ao povoado do Castelejo, calculada 
sobre MDT de 25m.
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Os dados empíricos, fruto das intervenções realizadas neste último sítio arqueológico (Vilaça, 1995), 
informam-nos da recolha de espólio relacionado com práticas metalúrgicas encontrando-se na realidade 
na imediação de ocorrências mineiras. Desta forma é provável que a sua localização se deva ao desejo de 
uma maior proximidade àquelas, optando-se por ignorar as zonas com valores mais elevados respeitantes 
aos factores supramencionados, o que levou à sua posição na faixa mais baixa de probabilidade do modelo. 
Este poderá ter desempenhado a função de posto avançado do povoado de São Cornélio, caso se verifique 
a sua coetaneidade.  

A fase seguinte da investigação deverá passar por prospecções no terreno, englobando tanto locais 
de elevada probabilidade como de baixa, para averiguar o ajuste do modelo aos dados, mas esta etapa é 
de difícil realização, observando-se infelizmente que a grande maioria dos modelos preditivos nacionais 
não têm seguimento posterior, provavelmente por falta de meios ao dispor dos investigadores que os 
produziram.

Remata-se esta reflexão fazendo menção ao carácter dinâmico dos modelos preditivos. Na 
realidade estes nunca estão concluídos, pois através de novas informações de campo e do aumento do 
conhecimento científico, podem ser afinados e melhorados procurando sempre uma maior aproximação 
aos dados, uma diminuição do erro, e logo um aumento do seu poder preditivo. Estes podem constituir um 
valioso aliado quer na prospecção, quer no entendimento das comunidades antigas, sendo de lamentar a 
falta de investimento que se verifica actualmente no nosso país.

Em síntese, salienta-se que não obstante as problemáticas e complexidade inerentes ao 
desenvolvimento dos modelos preditivos em Arqueologia, estes, quando assentes em bons conhecimentos 
arqueológicos e aliados a uma base metodológica adequada, contribuem para a identificação e  salvaguarda 
do património cultural, diminuindo o seu risco de destruição.

Coimbra, Março de 2017.
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