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A indústria lítica do sítio da Ribeira da Ponte da Pedra em análise neste trabalho (MIS7-9) foi 
produzida quase exclusivamente a partir da exploração de seixos rolados por ação fluvial de 
quartzito de morfologia regular. Estes são a matéria-prima mais utilizada nas ocupações do 
Plistocénico Médio no baixo vale do Tejo. De um ponto de vista tecnológico a indústria lítica da 
Ribeira da Ponte da Pedra caracteriza-se pela aplicação de duas cadeias operatórias para a 
produção de seixos talhados, maioritariamente unifaciais, seixos retocados, lascas, lascas reto-
cadas, alguns núcleos e raros artefactos bifaciais. Para melhor compreender os padrões de 
seleção e utilização da matéria-prima em função dos esquemas técnicos adotados na sua explo-
ração, comparámos uma amostra de algumas centenas de seixos de quartzito recolhidos nos 
depósitos plistocénicos no entorno do sítio com todos os seixos talhados que tinham um ou dois 
levantamentos que não alteraram significativamente a sua morfovolumetria original. Os 250 sei-
xos recolhidos foram todos talhados de forma a observar a sua textura. O objetivo desta com-
paração é tentar verificar se existiu uma seleção dos seixos de quartzito com base na sua mor-
fovolumetria e textura e tentar compreender a sua relação com os esquemas técnicos adotados 
e identificados pela análise tecno-funcional. 

The lithic assemblage of Ribeira da Ponte da Pedra site (MIS7-9) was produced, almost exclu-
sively, through the exploitation of good quality quartzite fluvial pebbles with a regular mor-
phology. In a technological point of view, the lithic assemblage of Ribeira da Ponte da Pedra 
is characterized by the application of two reduction sequences that result in abundant worked 
pebbles, mainly unifacial, retouched pebbles, flakes, retouched flakes, a few cores and rare 
bifacial artefacts. 
In order to better understand patterns of raw material selection and technical schemes adopted 
in the exploitation of the quartzite pebbles we compared a sample of pebbles collected in the 
same deposits identified in the site (t4 fluvial terrace deposits) with worked pebbles that have 1 
or 2 removals that had not altered significantly the original morpho-volumetry of the pebbles. 
The goal of this comparison was to verify if there was a selection of the fluvial pebbles based on 
texture and morpho-volumetry and if so, relate such selection with the technical schemes identi-
fied by techno-functional study of the assemblage. 
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1. Introdução

O presente estudo aborda os modos de explo-
ração técnica de seixos rolados de quartzito 
pelas comunidades humanas do final do Plistocé-
nico Médio que habitavam o baixo vale do Tejo, 
tendo como caso de estudo o sítio da Ribeira da 
Ponte da Pedra. Através da análise tecno-fun-
cional dos artefactos líticos e da matéria-prima 
(seixos rolados de quartzito) procurámos vis-
lumbrar o conjunto de escolhas técnicas e obje-
tivos tecno-funcionais que potencialmente satis-
faziam as necessidades de subsistência destes 
grupos humanos. Assim sendo, a compreensão 
do comportamento técnico, e consequentemente 
também cognitivo, destes humanos arcaicos, 
expresso na capacidade de selecionar e mani-
pular a matéria-prima disponível para a trans-
formar em artefactos úteis para as suas estraté-
gias de vida social e económica, assume-se como 
o nosso mais relevante objetivo de estudo. Para 
nós as características tecnológicas dos artefac-
tos têm raízes profundas nas dinâmicas sociais e 
culturais das comunidades que os produziram e 
o seu estudo deve procurar, indo além do mero 
estudo do artefacto como fenómeno técnico, 
alargar a nossa compreensão das sociedades 
humanas (ver p. ex.: Ingold, 2002; Lemonnier, 
1986, 1992; Mauss, 1936). 
Dadas a limitações apresentadas pelo conjunto 
de dados obtidos no sítio (não há preservação 
de matéria orgânica) focamos os nossos esforços 
de estudo na análise tecno-funcional dos arte-
factos líticos recolhidos, bem como num deta-
lhado estudo das unidades litológicas donde 
provêm e tentativa de datação por vários méto-
dos, tentando na conjugação dos dados obti-
dos uma possível reconstrução do comporta-
mento humano e seu enquadramento cronoló-
gico (Cura, 2014). Os caminhos da análise tec-
nológica são vários, podendo focar-se mais num 
ou outro aspeto: compreensão dos esquemas 
técnicos aplicados, remontagens, análise funcio-
nal dos artefactos ou análise da relação entre 
a tecnologia aplicada e a matéria-prima utili-
zada, entre muitos outros possíveis. No caso pre-
sente, focamos a nossa atenção na relação entre 
a tecnologia e a matéria-prima, tentando com-
preender eventuais padrões de seleção pelas 
comunidades humanas em função dos esquemas 
técnicos que se pretendiam aplicar na sua trans-
formação em artefactos funcionais. 
Para melhor compreender os padrões de 

seleção e transformação da matéria-prima em 
função dos esquemas técnicos adotados na sua 
exploração comparámos uma amostra de algu-
mas centenas de seixos de quartzito recolhidos 
nos depósitos plistocénicos fluviais no entorno 
do sítios com todos os seixos talhados que 
tinham um ou dois levantamentos que não alte-
raram significativamente a sua morfovolume-
tria original. Os seixos recolhidos foram todos 
talhados de forma a observar a sua textura. O 
objetivo desta comparação é tentar verificar se 
existiu uma seleção dos seixos de quartzito com 
base na sua morfovolumetria e textura e tentar 
compreender a sua relação com os esquemas 
técnicos adotados e identificados pela análise 
tecnológica. 
A maior parte dos sítios do Plistocénico Médio 
no Vale do Tejo, em território português, encon-
tram-se em contextos associados a terraços 
fluviais e pontualmente em depósitos cársicos. 
Na verdade, o mesmo se poderá dizer para 
toda a fachada oeste da Península ibérica. No 
que diz respeito às matérias-primas o quart-
zito predomina nas indústrias líticas dos sítios 
do Plistocénico Médio, tendo uma presença não 
negligenciável no Plistocénico Superior em sítios 
do Paleolítico Médio, mas também do Paleo-
lítico Superior e até mesmo em períodos pós-
-glaciares se considerarmos a presença do 
que alguns denominam «Indústrias Macrolíticas 
Pós Glaciares» maioritariamente constituídas 
por artefactos em quartzito. A predominância 
desta matéria-prima nos sítios do Plistocénico 
Médio estende-se por uma significativa parte 
da Península Ibérica (Moloney & alii, 1996) e 
sudoeste francês. 
Apesar da abundância de indústrias líticas em 
quartzito no Plistocénico Médio europeu não 
existem muitos estudos focados na compreen-
são da tecnologia e funcionalidade dos arte-
factos nesta matéria-prima (Cura & Grimaldi, 
2009). São necessários mais estudos integrando 
diferentes métodos de análise para potencia-
lizar a nossa compreensão do real impacto da 
utilização desta matéria-prima considerando 
as suas propriedades mecânicas, morfovolume-
tria, estratégias de aquisição, padrões de sele-
ção, técnicas de transformação em artefactos, 
sua manutenção, transporte, utilização e aban-
dono. Sendo a conjugação dos dados prove-
nientes destas diferentes análises, a par do seu 
enquadramento cronológico obtido através de 
métodos de datação absoluta e reconstrução 
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dos paleo-ambientes na geografia territorial 
dos sítios, que poderá permitir a identificação 
de padrões comportamentais, técnicos e eco-
nómicos, e, em parte, a capacidade cognitiva 
destes humanos arcaicos. Tecnologia, economia 
adaptativa, estratégia de ocupação do terri-
tório (sendo aqui fundamental o estudo com-
plementar de outros sítios cronologicamente 
coevos) e cognição assumem-se assim como as 
principais dimensões a que podemos, eventual-
mente, aceder a partir do estudo de sítios como 
a Ribeira da Ponte da Pedra. Assume-se assim 
que é mais difícil alcançar, pelas limitações 
informativas desse tipo de sítios de ar livre em 
terraços fluviais (palimpsestos), as dimensões 
sociais, simbólicas e de relação com a natureza 
(em particular com os animais). A antropologia 
bem nos mostra como todas as dimensões estão 
implicadas umas nas outras, conformando a sua 
relação dinâmica à cultura de uma comunidade 
humana. Mas a cultura é um fenómeno versátil 
extremamente diverso e complexo e, embora 
esteja no horizonte último dos nossos estudos, 
falar de cultura e ou variabilidade cultural no 
Plistocénico Médio do Vale do Tejo em territó-
rio português é algo que entendemos não ser 
ainda possível considerando os dados atual-
mente disponíveis. Preferimos por ora falar de 
comportamentos, dos muitos comportamentos 

que podemos vislumbrar através do estudo 
integrado e interdisciplinar dos dados de que 
dispomos, não ignorando ainda assim que esses 
comportamentos emergem da cultura.

2. A Ribeira da Ponte da Pedra e o seu 
contexto geológico

O sítio da Ribeira da Ponte da Pedra, também 
conhecido por Ribeira da Atalaia, situa-se no 
vale da ribeira homónima, tributária do rio 
Tejo, numa região que se tem denominado por 
Alto Ribatejo (Fig. 1).
Esta região foi definida como território de con-
tacto entre três unidades geológicas principais: 
1) a bordadura ocidental do Complexo Xisto-
-Metamórfico Pré-Cambriano e Paleozoico 
(Maciço Antigo); 2) o Maciço Calcário Estre-
menho, essencialmente mesozoico, com alguns 
depósitos cenozoicos; 3) a Bacia sedimentar 
Cenozoica do Tejo (Fig. 1). 
A escavação da Ribeira da Ponte da Pedra 
decorreu entre 1999 e 2012 tendo exposto 
quatro unidades geológicas (da mais antiga 
para a mais recente): substrato miocénico, ter-
raço fluvial T4, topo do terraço fluvial T5 e 
coberturas coluvionares.
A parte do terraço T4 (de onde são provenientes os 

Fig. 1 – Localização 
da Ribeira da Ponte 
da Pedra.
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artefactos em análise neste artigo) é formada 
por, pelo menos, quatro morfologias deposi-
cionais distintas: um depósito de barra (cons-
tituído por areia grosseira avermelhada e sei-
xos); um canal (constituído por grandes seixos 
e blocos e areia grosseira avermelhada) que 
corta a barra; finos depósitos de planície de 
enchimento (de cor acinzentada a amarela); e 
canais transversais (constituídos por areia aver-
melhada e seixos) que têm um contacto muito 
erosivo com as finas areias que cortam. Estas 
morfologias incluem 12 unidades litológicas 
distintas (Fig. 2) (Rosina & Cura, 2010). 
De acordo com atribuições prévias (Rosina 
2002, 2004), parcialmente confirmadas pelas 
diversas datações absolutas da unidade litoló-
gica 47, o terraço fluvial T4 escavado pode ser 
associado ao intervalo MIS 7 e 9 – Luminescên-
cia Oticamente Estimulada – 304 437±19 595 
BP, Luminescência estimulada em infravermelho 
– 175 000±6 000 e Ressonância Eletrónica do 
Spin – 260 000±3 500; 264 000±3 900 (Dias 
& alii, 2010; Martins & alii, 2010; Rosina & alii, 
2014). A ampla escala cronológica das data-
ções absolutas está associada à diferente natu-
reza dos métodos aplicados. 

3. Materiais e análises

3.1. Análise da indústria lítica

A indústria lítica recuperada no terraço fluvial 
T4 é essencialmente caracterizada por 4 gru-
pos tecno-tipológicos: seixos talhados, suportes 
não retocados, suportes retocados e suportes 
com modificações atípicas das margens (lascas 
e seixos que apresentam alterações das mar-
gens ativas de morfologia, dimensão e sequên-
cia irregular), e um grupo menor em que asso-
ciamos núcleos e artefactos bifaciais e unifa-
ciais (Quadro 1). Ainda que minoritários, «Large 
Cutting tools», bem como núcleos pré-deter-
minados (de pequenas e grandes dimensões) 
estão presentes indicando o conhecimento de 
tecnologia e métodos convencionalmente tido 
como sendo mais complexos. As razões para a 
sua presença minoritária podem ser atribuídas 
a vários fatores, isolados ou combinados, como 
o constrangimento da matéria-prima, a funcio-
nalidade do sítio ou a sua cronologia. Reto-
maremos esta questão na discussão final deste 
artigo. Numa primeira fase cada unidade lito-

lógica e respetivos artefactos foram analisa-
dos separadamente, dado que apresentavam 
todas uma enorme semelhança tecno-tipológica 
e considerando que a maior parte dos arte-
factos são provenientes de uma unidade litoló-
gica (50), entendemos ser possível uma análise 
tecno-tipológica de todo o conjunto.
Estes grupos podem ser considerados como 
resultantes da aplicação de duas cadeias ope-
ratórias tecno-funcionais: 1) seixos que foram 
retocados possivelmente para serem utilizados 
como entalhes dadas as características morfo-
técnicas do seu retoque; 2) seixos que foram 
talhados principalmente para a produção de 
lascas de dimensões e morfologias regulares, 
sendo que dadas as características morfotéc-

Fig. 2 – Estratigra-
fia norte (a verde 

indica-se a unidade 
litológica 50 de onde 

são provenientes 
a maior parte das 

peças).

Quadro 1 – 
Principais categorias 

tecno-tipológicas.
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nicas de alguns do seixos talhados podemos 
deduzir que a par de produzirem lascas foram 
também utilizados como «Heavy Duty tools». 
Esta segunda cadeia operatória apresenta 
variantes, que correspondem à exploração dos 
seixos de quartzito como núcleos e produção 
de artefactos bifaciais e unifaciais (Fig. 3). O 
principal método de debitagem é o recorrente 
unifacial e unidirecional com percutor duro e 
percussão direta. 
Os negativos nos seixos talhados e núcleos 
raramente ultrapassam os 4 levantamentos. 
Nós consideramos isto como um objetivo tecno-
-funcional para a produção de suportes maio-
ritariamente corticais e semicorticais associa-
dos a uma grande disponibilidade de maté-
ria-prima (Quadro 2). O principal método de 
debitagem consiste no levantamento de uma 
primeira lasca num dos lados do seixo, uma 
segunda lasca é retirada noutro lado do seixo 
utilizando parte do negativo da primeira lasca 

apresentando uma morfologia em meia-lua 
(também denominada «quartier d’orange»), 
uma terceira lasca é retirada na intersec-
ção das duas primeiras, apresentando menos 
córtex e uma morfologia quadrangular ou 
triangular.
Os suportes retocados ou com modificação 
«atípica» das margens são sobretudo lascas 
corticais e semicorticais e alguns seixos talha-
dos (Fig. 4). A sua percentagem diminui com a 
diminuição do córtex, sendo menos frequentes 
em lascas não corticais. Isto demonstra que o 
objetivo tecno-funcional de alteração das mar-
gens incidia sobretudo em suportes com córtex 
(Quadro 4), o que pode estar relacionado com 
a sua eficácia na utilização das várias ativida-
des de subsistência que tiveram lugar no sítio e 
que nos são indicadas pelas análises funcionais 
(Cristiani & alii, 2010). 
A análise das modificações das margens ati-
vas de alguns suportes mostra a presença de 
modificações marginais ou invasivas, grosseiras 
e irregulares, muito variáveis na sua posição 
e localização que decidimos denominar como 
«atípicas». Estas modificações não correspondem 
a um retoque formal e convencional que as 
possa atribuir a categorias formais de utensí-
lios definidos em listas tipológicas clássicas. Esta 
exclusão das listas tipológicas formais conven-
cionais, porém, não exclui a sua utilização como 
utensílios funcionais.
Considerando o contexto fluvial da indústria 
lítica não podíamos excluir a hipótese de que 
estas modificações atípicas resultassem de pro-

Quadro 2 – Percenta-
gem de seixos talha-
dos e respetivos levan-
tamentos.* Em relação 
com a percentagem 
total da indústria. 

Fig. 3 – Representa-
ção esquemática das 
cadeias operatórias e 
respetivas variantes. 
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cessos pós-deposicionais (Chambers, 2003; 
Hosfield & Chambers, 2002). No entanto, estas 
modificações não se verificam em todos os 
suportes e não correspondem a levantamentos 
abruptos isolados nas margens mais frágeis pro-
vocados pelo transporte e choque fluvial, pelo 
que a sua origem terá de ter outra explicação. 
As suas características também não parecem 
corresponder a modificações por retoque inten-
cional irregular. Assim sendo pareceu-nos que 
a sua origem estaria na utilização dos artefac-
tos, ou seja, estas modificações seriam macro-
traços de uso. Para melhor suportar esta tese 
levámos a cabo um trabalho experimental com 
uma série de 7 seixos talhados usados para 
cortar e fraturar e com uma série de 68 lascas 
usadas para cortar, fraturar, raspar e gravar. 
Os materiais trabalhados experimentalmente 
foram ossos frescos de Bos taurus, Capra hircus, 
Ovis aries e Sus scrofa, ramos frescos com casca 
de Quercus ilex, Salix alba e ramos frescos de 
Quercus ilex sem casca. Os resultados obtidos 
indicam-nos que parte das modificações atípi-
cas observadas nos artefactos arqueológicos 
podem ser consequência da sua utilização em 
diversas atividades, em particular, aquelas que 
implicam o corte, fratura e raspagem de mate-
riais duros e medianamente duros como o osso 
e a madeira. As análises funcionais feitas numa 
amostra de 17 lascas revelaram micro e macro 
traços que indicam a sua utilização em ativida-
des de corte, raspagem e combinação de corte 
e raspagem em materiais duros, medianamente 
duros e brandos (Cristiani & alii, 2010; Cura, 

2014; Cura & alii, 2014). Em todo o caso, a 
possível associação das modificações «atípi-
cas» dos artefactos como sendo consequência 
da sua utilização, tem de ser reforçada por 
mais experimentações e análises funcionais. 

3.2. Análise da matéria-prima

Para efetuar a análise comparativa da 
matéria-prima foi recolhida uma amostra de 
250 seixos de quartzito, a que chamamos 
amostra geológica, nos depósitos do terraço 
fluvial T4 junto do sítio e onde se identifi-
caram as mesmas unidades litológicas. Esta 
amostra foi comparada com 83 seixos talha-
dos que tinham um ou dois levantamentos 
que não alteravam muito a sua morfo-volu-
metria original.
Todos os 250 seixos foram analisados com 
os mesmos parâmetros da amostra de seixos 
talhados arqueológicos. Foi medida a largura 
máxima, espessura máxima e comprimento 
máximo. A morfometria foi classificada em: alta 
esfericidade angular, alta esfericidade suban-
gular, alta esfericidade subarredondada, alta 
esfericidade arredondada, baixa esfericidade 
angular, baixa esfericidade subangular, baixa 
esfericidade subarredondada e baixa esfe-
ricidade arredondada. A volumetria foi clas-
sificada observando a secção em: oblonga, 
cilíndrica, globular, tabular, plano-convexa e 
quadrangular. Todos os seixos foram talhados 
de forma a classificar macroscopicamente a sua 

Categoria 
tecnológica 

Morfologia da modificação das margens activas 
Total 

Entalhe Sub-
paralela Denticulada Entalhe 

clactonense «Atípica» 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Lasca cortical 10 58,8% 42 54,5% 16 57,1% 4 44,4% 77 43,5% 149 48,4% 

 Lasca cortical (> 
75% de córtex) 1 5,9% 10 13,0% 3 10,7%   34 19,2% 48 15,6% 

Lasca semicortical 
(> 50% de córtex) 1 5,9% 7 9,1%      33 18,6% 41 13,3% 

Lasca semicortical 
(25%><50% de 
córtex) 

2 11,8% 2 2,6%        1 6,2% 5 4,9% 

Lasca semicortical 
(< 25% de córtex ) 1 5,9% 5 6,5% 3 10,7% 4 44,4% 5 2,8% 8 5,8% 

Lasca não cortical 
(com talão em 
córtex)   6 7,8% 3 10,7%    9 5,1% 8 5,8% 

Lasca não cortical 2 11,8% 5 6,5% 3 10,7% 1 11,1% 8 4,5% 9 6,2% 

Total 17 100% 77 100% 28 100% 9 00% 77 100% 308 100% 

 

Quadro 3 – Relação entre as categorias tecnológicas das lascas e a morfologia da 

modificação das suas margens ativas.  

 

Quadro 3 – Relação 
entre as categorias 

tecnológicas das las-
cas e a morfologia 

da modificação das 
suas margens ativas. 
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textura. A classificação da textura observou-
-se considerando a visibilidade dos cristais de 
quartzo nos seguintes parâmetros: vítrea, fina, 
fina-média, média, média-grosseira, gros-
seira, microcristalina e conglomerática (Cura, 
2014).
No que diz respeito à textura, os tipos mais 
representados na amostra arqueológica são 
também os mais frequentes na amostra geoló-
gica, mas nesta os valores de textura fina são 
idênticos aos de textura média-grosseira, que 
por sua vez são raros na amostra arqueoló-
gica. A análise comparativa das texturas não nos 

indica um padrão de seleção pronunciado, mas as 
texturas grosseiras têm uma ocorrência mais ele-
vada na amostra geológica e são pouco frequen-
tes na amostra arqueológica indicando que estas 
não eram selecionadas pelos talhadores, que 
revelam preferência por seixos de textura fina e 
médio-fina que são mais aptos ao talhe e à sua 
posterior utilização nas várias atividades de sub-
sistência que tiveram lugar no sítio (Quadro 4).
A observação comparativa da morfome-
tria parece indicar alguns critérios de sele-
ção, já que a morfometria mais comum na 
amostra arqueológica — baixa esfericidade 

Fig. 4 – 1– Seixo 
retocado; 2– Seixo 
talhado com modifica-
ção «atípica» da mar-
gem ativa; 3– Duplo 
entalhe sobre lasca; 
4– 5– Lascas retoca-
das; 6–7– Lascas com 
modificações atípicas 
das margens ativas.
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arredondada — não 
é a mais abundante 
na amostra geológica. 
Este dado compara-
tivo indica uma seleção 
com base nos objeti-
vos técnicos de explo-
ração dos seixos uma 
vez que a morfome-
tria mais frequente na 
amostra arqueológica 
é aquela que apre-
senta os ângulos mais 
adequados para a 
produção regular de 
lascas corticais e semi-
corticais (as sistemáti-
cas experimentações 
que fizemos durante 
o estudo tecnológico 
da indústria confirmam 
aliás esta adequação). 
Por outro lado, a dife-
rença mais pronunciada 
está na alta frequên-
cia de seixos de alta 
esfericidade arredon-
dada na amostra geo-
lógica e que na amos-
tra arqueológica estão 
pouco representados, indicando que estes não 
seriam selecionados. Esta baixa frequência na 
amostra arqueológica pode ser explicada pela 
desadequação desta morfometria ao talhe 
devido à falta de ângulos apropriados para a 
sua exploração (Quadro 5).
Já a observação comparativa da volumetria 
não mostra diferenças pronunciadas entre as 
duas amostras. Verifica-se uma alta frequência 
de volumetrias oblongas e plano-convexas nas 
duas amostras (Quadro 6). De um ponto de 
vista técnico esta alta frequência na amostra 
arqueológica pode-se explicar pela sua ade-
quação ao método de talhe predominante na 
indústria lítica.
Não se verificam também variações significati-
vas na comparação do comprimento e espes-
sura dos seixos das duas amostras, mas há uma 
diferença na largura que é superior na amos-
tra arqueológica (Fig. 5). Tal diferença pode 
indicar uma preferência por seixos com mar-
gens mais largas, por um lado, mais adequa-
dos a uma exploração para a produção regu-

lar de lascas de média-larga dimensão, por 
outro, proporcionando, enquanto «Large Cutting 
Tools», margens ativas mais largas. 

4. Discussão e conclusões

Na Ribeira da Ponte da Pedra os objeti-
vos tecno-funcionais podem diferir do que 
convencionalmente se identifica como pré-
-determinado (métodos Levallois, Discóide, 
Quina…), no entanto, objetivos técnicos pre-
determinados estão representados por uma 
apropriada seleção da matéria-prima em 
termos de textura e morfovolumetria e sua 
exploração regular, indicando um adequado 
nível de previsão e planeamento na explo-
ração dos seixos de quartzito. Da análise 
tecnológica da indústria destaca-se um rácio 
muito equilibrado entre largura, comprimento 
e espessura das várias categorias de las-
cas e seixos talhados. O que nos indica, por 
um lado, uma exploração tendencialmente 

Quadro 4 – Distribui-
ção quantitativa das 

várias texturas na 
amostra arqueológica 
e amostra geológica.

Quadro 5 – Distri-
buição quantitativa 

das morfometrias na 
amostra arqueoló-
gica e na amostra 

geológica.

 

Textura 
Amostra arqueológica Amostra geológica 

% % 

Vítrea 0,20% 0,80% 

Fina 22,40% 14% 

Fina-média 43,20% 43,20% 

Média 25,20% 14,40% 

Média-grosseira 5,50% 14% 

Grosseira 1,90% 4,80% 

Macro-cristalina 1,60% 6,40% 

Conglomerática 
 

2% 

Outra 
 

0,40% 

Total 100% 100% 

 

Quadro 4 – Distribuição quantitativa das várias texturas na amostra arqueológica 

e amostra geológica. 

 

Morfometria 
Amostra arqueológica Amostra geológica 

% % 

Alta esfericidade angular  2,20% 7% 

Alta esfericidade subangular  3,10% 6,40% 

Alta esfericidade subarredondada  4,90% 27,60% 

Alta esfericidade arredondada  3,10% 4,00% 

Baixa esfericidade angular  11,60% 3,60% 

Baixa esfericidade sub-angular 14,70% 6,20% 

Baixa esfericidade subarredondada  23,20% 34,00% 

Baixa esfericidade arredondada  30,40% 12,00% 

Indeterminada 6,70% 0,40% 

Total 100% 100% 

 

Quadro 5 – Distribuição quantitativa das morfometrias na amostra arqueológica 

e na amostra geológica. 
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estandardizada e, por outro, uma necessi-
dade funcional com base nas características 
métricas das lascas e seixos talhados. Ambos 
indicadores apontam para uma explora-
ção que tecnicamente pode ser simples mas, 
que a este nível é pré-determinada. O que 
está relacionado com a regular produção de 
suportes, cujas análises experimentais e fun-
cionais indicam a sua utilização no trabalho 
de materiais duros e médio-duros, madeira 
e osso, requerendo artefactos com caracte-
rísticas métricas equilibradas (por exemplo, 
para uma melhor manipulação e aplicação 
de força com precisão tirando o maior par-
tido possível da margem ativa).
Os talhadores pré-históricos tiraram partido 
de forma altamente eficaz das característi-
cas dos seixos de quartzito e, de forma par-
ticular, após a sua transformação em arte-
factos, da boa qualidade funcional das mar-
gens corticais. O esquema técnico analisado 
na sua totalidade não é por nós considerado 
simples, já que é pré-determinado desde o 
momento da seleção dos seixos de quartzito 

pela sua exploração, utilizando judiciosa-
mente os ângulos naturais para pré-determi-
nar a extração de suportes estandardizados 
métrica e morfologicamente (Rodet & alii, 
2014). Nós consideramos que isto é o resul-
tado de escolhas tecno-funcionais e não um 
constrangimento da matéria-prima, já que 
esta é abundante e de boa qualidade poten-
cialmente permitindo a aplicação de méto-
dos de exploração mais complexos, que aliás, 
ainda que de forma residual, estão presen-
tes na indústria lítica da Ribeira da Ponte da 
Pedra (com exceção do método levallois).
As características gerais da indústria lítica 
da Ribeira da Ponte da Pedra (alta percen-
tagem de debitagem e baixa presença de 
peças bifaciais) e a sua associação aos MIS 
7-9 leva-nos a colocar a questão se esta-
mos perante um Paleolítico Inferior Final ou 
um Paleolítico Médio Inicial (Santonja & alii, 
2015). Durante o Pleistocénico Médio exis-
tem, na Europa, indústrias compostas essen-
cialmente por núcleos e lascas. Estas indús-
trias têm sido apontadas por alguns auto-
res (Rubio, 2016) como o substrato de um 
Paleolítico Médio Antigo, existente no conti-
nente europeu desde o final do MIS 9 e iní-
cio do MIS 8. Na verdade indústrias acheu-
lenses coexistiram na Península Ibérica, nestes 
períodos com indústrias do Paleolítico Médio 
(Santonja & alii, 2014, 2015) e esta coexis-
tência testemunharia também um período 
de múltiplos e heterógenos comportamentos 
adaptativos visíveis em várias opções tecno-
-funcionais. No que diz respeito à Ribeira 
da Ponte da Pedra esta questão perma-
nece em aberto pois é necessária a confron-
tação com outros contextos do Plistocénico 
Médio do baixo vale do Tejo. Esta tarefa, 
porém, é difícil devido ao desigual deta-
lhe das publicações sobre as indústrias líti-
cas de sítios como Monte Famaco, Aroeira/
Galeria Pesada, Vale do Forno 1, 3 e 8, bem 
como devido a um impreciso quadro crono-
lógico absoluto para muitos dos sítios deste 
período.

Quadro 6 – Distribui-
ção quantitativa das 
volumetrias presentes 
na amostra arqueo-
lógica e amostra 
geológica. 

Volumetria (secção) 

Amostra 

arqueológica 

Amostra 

geológica 

% % 

Oblonga  26,1% 21,2% 

Cilíndrica 12,2% 15,2% 

Globular 4,1% 4,8% 

Tabular 5,9% 8% 

Plano-convexa 28,8% 20,8% 

Quadrangular 10% 16% 

Indeterminada 14,9% 14% 

Total 100% 100% 

 

 

Quadro 6 – Distribuição quantitativa das volumetrias presentes na amostra 

arqueológica e amostra geológica.  

 

Comprimento AG Comprimento AA Largura AG Largura AA Espessura AG Espessura AA

155
145
134

151
144
137

114
109
104

142
131
121

71
67
63

76
70
64

Fig. 5 – Comparação 
das dimensões (mm) 
entre amostra geoló-
gica (AG) e amostra 
arqueológica (AA).
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