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Resumo: Na área arqueológica Serra da Capivara, no semiárido piauiense, as escavações da Lagoa dos 

Porcos, permitiram evidenciar uma sequência estratigráfica que apresenta ossos da paleofauna e vestígios 

líticos que foram recobertos por sedimentos datados em 17 mil anos antes do presente. Esta possível 

associação de vestígios, indica contemporaneidade entre os grupos humanos e a paleofauna no 

Pleistoceno Final. Palavras-chaves: Lagoa, ossos de paleofauna, vestígios líticos, Pleistoceno Final. 

Abstract: In the Serra da Capivara archaeological area, located in the semiarid region of Piauí-Brazil, the 

excavations of the pond Lagoa dos Porcos allowed to expose a stratigraphic sequence, that presents 

paleofauna bones and lithic vestiges in a layer of sediments which were deposited in periods older than 

17 thousand years before present. This possible vestiges association indicates contemporaneity between 

human groups and paleofauna in the Late Pleistocene. Keywords: Pond, paleofauna bones, lithic vestiges, 

Late Pleistocene 
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Introdução  

Na região Nordeste do Brasil, em especial nas áreas de clima semiárido, as lagoas têm 

demonstrado grande potencial para a existência de sítios paleontológicos e arqueológicos, já 

que correspondem aos locais que foram frequentados tanto pela paleofauna, quanto pelos 

grupos humanos pré-históricos em períodos passados. As mudanças climáticas ocorridas em 

conjunto com a topografia, favoreceram um contínuo processo de agradação de sedimentos, 

permitindo que nessas lagoas sejam arquivadas informações que vão se acumulando ano após 

ano, gerando registros estratigráficos que são o reflexo do paleoambiente. 

O ambiente lacustre é caracterizado normalmente, como um ambiente de baixa energia, onde 

as partículas sedimentares se depositam de acordo com o princípio de superposição, formando 

camadas sequenciais, onde as mais antigas encontram-se subjacentes às mais recentes. Cada 

testemunho recuperado neste tipo de ambiente, portanto, funcionará como um evento da 

história da sequência deposicional durante a formação dos depósitos lacustres (Galvão, 2012). 

O estudo de forma dialética da estratigrafia e paleoclima, permite obter dados que auxiliam no 

conhecimento do paleoambiente e consequentemente na contextualização dos locais de 

ocupação humana. 

As pesquisas multidisciplinares realizadas pela Fundação Museu do Homem Americano, na área 

arqueológica Serra da Capivara, no semiárido do sudeste piauiense, identificaram várias jazidas 

fossilíferas em áreas de maciços calcários e em lagoas. Escavações realizadas nestes ambientes 

evidenciaram fósseis da paleofauna e vestígios antrópicos, que quando ocorrem na mesma 

camada podem indicar uma contemporaneidade entre os grupos humanos e a fauna extinta, 

como é o caso da Lagoa dos Porcos (Figura 1). 
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Figura 1: Sítio arqueológico e paleontológico Lagoa dos Porcos. Fonte: Fumdham. 

Contexto Ambiental do Sítio Lagoa dos Porcos 

O sítio arqueológico e paleontológico Lagoa dos Porcos é caracterizado como uma lagoa, 

atualmente temporária, com 390m de comprimento e 240m de largura, localizada no município 

de São Lourenço do Piauí, sob as coordenadas 23L UTM E 758285 e N 8987385 com uma altitude 

de 350m (Figura 2). 

 

Figura 2: Localização topográfica e hidrográfica do sítio Lagoa dos Porcos. Fonte: Base cartográfica 
Embrapa. 
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A Lagoa dos Porcos está geologicamente inserida na área de embasamento cristalino, 

denominado localmente de Complexo Sobradinho-Remanso (Figura 3), constituído por gnaisses 

e granitos diversos, tendo nas áreas contíguas, coberturas detrito-lateríticas ferruginosas e a 

Unidade Granitoide Remanso-Sobradinho. Os depósitos quaternários da região são 

representados por areias, cascalhos e lateritos de deposições Colúvio-Eluviais (CPRM, 2004). 

 

Figura 3: Localização litoestratigráfica do sítio Lagoa dos Porcos. Fonte: Base cartográfica CPRM. 

As condições climáticas atuais da região, apresentam temperaturas mínimas de 18oC e máximas 

de 36oC, com clima semiárido, quente e seco. A precipitação pluviométrica média anual é em 

torno de 500mm, apresentando elevada deficiência hídrica (IBGE, 1977). De acordo com a 

classificação de KOPPEN o clima é do tipo Bsh, ou seja, semiárido estépico quente, resultante da 

combinação entre latitude, topografia e circulação atmosférica. 

A dinâmica atual das lagoas inseridas no domínio morfoclimático da Caatinga, depende das 

precipitações pluviométricas do clima semiárido, responsável pela presença de água sazonal em 

todo o sistema hídrico da região, onde atualmente todos os rios são temporários. 
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A permanência da lâmina d’água nas lagoas, depende de um período de chuvas com alto índice 

pluviométrico, sendo muito raras as lagoas em que está lâmina d’água consegue resistir toda a 

estação de seca. Normalmente ocorre a progressiva diminuição da água até seu 

desaparecimento total da superfície, por este motivo as comunidades de entorno das lagoas 

escavam cacimbas para buscar a água armazenada em subsolo. 

Os principais cursos d’água que drenam o município de São Lourenço do Piauí são os riachos São 

Lourenço, Pedregulho, Seco, Cavaleiro, Veredão e Canário (CPRM, 2004). A Lagoa dos Porcos 

especificamente, faz parte de um conjunto de sistemas de lagoas interligadas que pertencem às 

drenagens dos rios São Lourenço e Piauí, tributários da sub-bacia do rio Canindé, pertencentes 

à bacia hidrográfica do rio Parnaíba.  

Os solos da região, em grande parte são provenientes da alteração de arenitos, gnaisses e 

lateritos, são rasos ou pouco espessos, jovens, às vezes pedregosos, ainda com influência do 

material subjacente. Dentre os solos regionais predominam latossolos álicos e distróficos de 

textura média a argilosa. Secundariamente, solos podzólicos vermelho-amarelos, textura média 

a argilosa, fase pedregosa e não pedregosa, além de areias quartzosas, que compreendem solos 

arenosos essencialmente quartzosos, profundos, drenados, desprovidos de minerais primários, 

de baixa fertilidade (JACOMINE et al., 1986). 

No entorno da área da lagoa a vegetação é formada por espécies típicas da caatinga como 

marmeleiro (Croton sonderianus), juazeiro (Ziziphus joazeiro), angico (Piptadenia spp.), 

umburana (Amburana cearensis), mandacaru (Cereus jamacaru), xique-xique (Cephalocereus 

gounellei), rabo de raposa (Arrojadoa rhodantha) e macambira (Encholirium spectabile). 

Contexto Estratigráfico, Arqueológico e Paleontológico 

Na Lagoa dos Porcos foram realizadas três campanhas de escavação pela equipe da Fundação 

Museu do Homem Americano, durante estas campanhas a área de depocentro da Lagoa foi 

escavada, bem como trincheiras e sondagens (Figura 4) foram abertas para verificar a extensão 

do sítio e o arcabouço deposicional. 
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Figura 4: Delimitação da Lagoa dos Porcos com destaque para as áreas escavadas 1 e 2 no depocentro. 
Fonte: Fumdham. 
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A área da Lagoa é caracterizada pela presença de blocos, matacões e afloramentos de gnaisse, 

sendo a morfologia da base constituída pelo escalonamento da rocha em direção ao depocentro 

e ainda elevações correspondentes às porções mais resistentes da rocha. 

A Lagoa dos Porcos passou por duas fases de evolução definidas por Mendes (2016) como fluvial 

e lacustre (Figura 5). De acordo com o autor, a primeira é marcada pela deposição de sedimentos 

grossos e grandes ossos, associados a maior energia hidroambiental. Esta fase fluvial deve estar 

relacionada com um momento climático de maior precipitação na região, onde no local que 

corria o rio hoje se encontra a lagoa.  

A fase fluvial explicaria a ocorrência de concentrações de fósseis que teriam sido acumulados 

em pequenas armadilhas, como piscinas naturais formadas pelos obstáculos rochosos que 

realizaram um efeito de barragem. Esse parece ser o caso da Lagoa dos Porcos, pois os ossos da 

paleofauna estão presentes majoritariamente na camada arenosa e rocha alterada da base da 

Lagoa, que além dos grandes ossos desarticulados e pouco articulados apresenta seixos, calhaus, 

blocos e matacões (Mendes, 2016). 

Para Mendes (2016) durante a segunda fase, de menor energia, começa a deposição da argila, 

resultante da diminuição da precipitação e consequente diminuição da energia hidroambiental. 

 

Figura 5: Fases de evolução da Lagoa dos Porcos. Fonte: Mendes, 2016. 
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Os sedimentos que preencheram a lagoa configuraram uma superfície plana com os 

caraterísticos depósitos de argila do vertissolo, que serviu de substrato para uma vegetação rala 

de Hyptis pectinata (canudo). Em meio a essa vegetação aparecem vários seixos e blocos de 

quartzo e poucos nódulos de sílex, que serviram como matéria prima para o lascamento dos 

líticos dispersos na superfície da lagoa (Figura 6). 

 

Figura 6: Coleta de material lítico na superfície da Lagoa dos Porcos. Fonte: Fumdham. 

O pacote sedimentar da Lagoa dos Porcos apresenta uma espessura de aproximadamente 2,5 

metros, exibindo na maior parte dos perfis, pelo menos cinco camadas deposicionais, que 

apresentam as seguintes características em ordem crescente da superfície até a base (Figura 7): 

Camada 1: com espessura de aproximadamente 1,05m é constituída por sedimentos argilosos 

de coloração escura (5Y 3/1 código Munsell) com presença de algumas raízes; 

Camada 2: caracterizada por sedimentos argilosos de coloração escura (5Y 2.5/1 código Munsell) 

com presença de silte e pequenos nódulos de concreções carbonáticas de coloração cinza, 

apresentando aproximadamente 30cm de espessura; 

Camada 3: com uma espessura de 30cm é formada por sedimento argilo-silte-arenoso de 

coloração escura (2.5Y 3/1 código Munsell);  
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Camada 4: formada por sedimento silte-areno-argiloso de coloração escura e transição gradual 

e difusa com a camada 5 subjacente, mesclando as cores (5Y 5/2 e 5Y 2.5/1 código Munsell), a 

espessura desta camada é de 35cm; 

Camada 5: com espessura de aproximadamente 50cm, é constituída por sedimento areno-silte-

argiloso de coloração cinza esverdeada (5Y 4/2 código Munsell) resultante da presença da rocha 

alterada (gnaisse). Na base desta camada deposicional foram identificados ossos da paleofauna 

e algumas peças líticas, que aparecem muitas vezes em meio a clastos diversos como seixos, 

calhaus, blocos e matacões de diferentes tamanhos (Figura 8). 

Os sedimentos de duas camadas estratigráficas foram datados pela técnica de Luminescência 

Opticamente Estimulada - LOE e forneceram uma cronologia de sedimentação, que apresenta 

idades de 1.95 ± 0.06 KA para a camada 1, considerada a mais recente e 17.0 ± 0.5 KA para o 

início da camada 5. Além das datações por LOE, foi ainda datada pela técnica de C-14 uma 

amostra de material orgânico da camada 3, obtendo como resultado a idade de 7.430+/-40 anos 

BP (BETA-324487) (Figura 7). 

Para os perfis estratigráficos distantes aproximadamente 35m da borda do depocentro da Lagoa 

dos Porcos (Figuras 7 e 8) a cronoestratigrafia possibilitou verificar que os sedimentos que 

recobrem os ossos da paleofauna, foram depositados há 17 mil anos atrás.  

O processo de sedimentação foi gradativo, onde até 7 mil anos os eventos de deposição 

permitiram um acúmulo de aproximadamente 90cm de sedimentos, enquanto a partir de 7 mil 

anos até os dias atuais, a continuidade da coluna estratigráfica apresenta uma espessura de 

aproximadamente 1,60m de sedimentos, indicando uma dinâmica de maior agradação e 

preenchimento da lagoa, provavelmente relacionada a semiaridez se instalando. Portanto, no 

Pleistoceno Final (17 mil anos) a energia hidroambiental foi mais intensa dificultando a 

permanência dos sedimentos finos na depressão da lagoa, enquanto no Holoceno (7 mil anos) 

com a diminuição da energia hidroambiental os clastos de maiores dimensões praticamente 

desaparecem e os sedimentos de granulometrias menores como argilas e siltes predominam na 

lagoa. 
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Figura 7: Perfil estratigráfico 3 do sítio Lagoa dos Porcos. Fonte: Fumdham. 
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Figura 8: Perfil estratigráfico 9 com presença de seixos, calhaus, blocos, matacões e ossos da paleofauna. 
Fonte: Fumdham. 
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As sucessões de camadas de sedimentos expostas pela escavação da área de depocentro, 

apresentam pouca diferença nos perfis estratigráficos, porém conforme se aproxima da área de 

maior profundidade do depocentro da lagoa, a presença de sedimentos arenosos, seixos, 

calhaus, blocos e matacões aumenta (Figura 9). 

 

Figura 9: Perfil estratigráfico 2 com presença de sedimentos arenosos, seixos, calhaus e ossos da 
paleofauna. Fonte: Fumdham. 

No que diz respeito aos vestígios arqueológicos, os materiais são caracterizados por líticos 

elaborados em sílex, quartzo, quartzito, granito e gnaisse. Foi possível contextualizar estes 

materiais em dois momentos temporais distintos, o primeiro que abrange a maior parte dos 

vestígios e que foram encontrados na superfície da lagoa distribuídos conforme plano inicial 

(Figura 10) na área marginal ao depocentro, concentrados na porção nordeste da área e o 

segundo momento onde poucos vestígios estavam depositados na camada mais profunda 

juntamente com os ossos da paleofauna (Figuras 11 e 12). 
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Figura 10: Distribuição dos vestígios líticos em superfície no sítio Lagoa dos Porcos. Fonte: Fumdham. 
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Figura 11: Vestígio lítico na mesma camada dos ossos da paleofauna. Fonte: Fumdham. 

Durante as escavações foram encontrados ainda, alguns líticos dispersos até uma profundidade 

de aproximadamente 60cm, na camada mais recente de deposição. Estes líticos podem ter 

sofrido um processo pós-deposicional, sendo provavelmente provenientes da superfície e 

teriam se deslocado através das perturbações e das fendas de contração do vertissolo, para o 

interior da camada 1. 
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Figura 12: Distribuição dos vestígios arqueológicos e paleontológicos evidenciados nas áreas escavadas 
no depocentro da Lagoa dos Porcos. Fonte: Fumdham. 

As análises dos vestígios líticos estão sendo realizadas, sobretudo daqueles encontrados na 

mesma camada que os ossos da paleofauna. Até o momento foram analisadas seis peças líticas 

para a área 1 e cinco peças para a área 2, conforme apresentadas a seguir. 

As seis peças da área 1 possuem alguns resquícios de sedimentos concrecionados que estão 

incrustados na superfície do material arqueológico e foram deixados propositalmente como 

indicativo da camada onde foram encontrados. Alguns dos ossos da paleofauna apresentavam 

o mesmo tipo de sedimento incrustado em partes de sua superfície.     

Área 1: Etiqueta 165482: Lasca em sílex (Figura 13). Comprimento: 4,9cm; largura: 3,2cm; 

espessura: 1,7cm. Peça com dois negativos de retiradas, apresenta talão, arestas e gume 

totalmente arredondados devido ao rolamento. Presença do mesmo tipo de pátina em toda a 

superfície. 
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Figura 13: Lasca em sílex (etiqueta 165482).  Fotografia e modelo tridimensional. Fonte: Fumdham. 

Área 1: Etiqueta 179807: Lasca em sílex (Figura 14). Comprimento: 7,9cm; largura: 6,2cm; 

espessura: 2,5cm. Apresenta 11 negativos de retiradas, das quais 3 são consecutivas, aparecem 

ainda duas retiradas no talão, portanto talão ausente e uma retirada formando uma reentrância 

na parte superior da peça. Arestas e gume totalmente arredondados, peça rolada com o mesmo 

tipo de pátina para toda a superfície. 
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Figura 14: Lasca em sílex (etiqueta 179807).  Fotografia e modelo tridimensional. Fonte: Fumdham. 
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Área 1: Etiqueta 181899: Ferramenta em sílex (Figura 15) com 7 negativos de retiradas. 

Comprimento: 7,1cm; largura: 6cm; espessura: 3,4cm. Arestas e gume totalmente 

arredondados, peça rolada com o mesmo tipo de pátina para toda a superfície.  

 

Figura 15: Ferramenta em sílex (etiqueta 181899).  Fotografia e modelo tridimensional. Fonte: Fumdham. 

Área 1: Etiqueta 182399: Ferramenta em sílex (Figura 16). Comprimento: 5cm; largura: 4cm; 

espessura: 2,2cm. Apresenta 7 negativos de retiradas, das quais 3 são consecutivas. Arestas e 

gume bem arredondados, com o mesmo tipo de pátina para toda a superfície. 
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Figura 16: Ferramenta em sílex (etiqueta 182399).  Fotografia e modelo tridimensional. Fonte: Fumdham. 

Área 1: Etiqueta 182412-2: Ferramenta em sílex (Figura 17). Comprimento: 7,2cm; largura: 

4,6cm; espessura: 2,4cm. Peça com 5 negativos de retiradas. Apresenta 30% de córtex. Arestas 

e gume bem arredondados, com o mesmo tipo de pátina para toda a superfície. 
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Figura 17: Ferramenta em sílex (etiqueta 182412-2). Fotografia e modelo tridimensional. Fonte: 
Fumdham. 

Área 1: Etiqueta 182540: Lasca em sílex (Figura 18). Comprimento: 6,3cm; largura: 5cm; 

espessura: 2,1cm. Apresenta 3 negativos de retiradas. Arestas e gume bem arredondados, com 

o mesmo tipo de pátina para toda a superfície. 
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Figura 18: Lasca em sílex (etiqueta 182540).  Fotografia e modelo tridimensional. Fonte: Fumdham. 

Área 2: Etiqueta 196851-1: Lasca de granito cor de rosa (Figura 19). Comprimento: 6,7cm; 

largura: 9,5cm; espessura: 3cm. O talão liso corresponde a uma retirada anterior de direção 

indeterminada. A espessura importante deste talão (2,6cm) e o bulbo proeminente da face 

inferior permitem identificar a técnica de lascamento como uma percussão direta e interna com 

percutor de pedra. A face superior da lasca apresenta, além de uma superfície natural, um 

negativo de retirada unidirecional de aproximadamente 2,5cm de comprimento. Em síntese, 

esta peça é o resultado de três gestos técnicos sucessivos: uma primeira retirada 
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correspondente ao talão, uma segunda ao negativo da face superior e finalmente a debitagem 

da própria lasca, na mesma direção da retirada anterior. 

 

Figura 19: Lasca em granito (etiqueta 196851-1). Fonte: Fumdham. 

Área 2: Etiqueta 196851-2: Ferramenta de granito cor de rosa (Figura 20). Comprimento: 

13,4cm; largura: 11cm; espessura: 9,6cm. O suporte é integralmente natural. Trata-se de um 

bloco angular de volume prismático composto de cinco superfícies de fratura. Estas superfícies 

são planas e não apresentam evidências de rolamento. A aresta mais aguda do bloco foi 

completamente modificada por uma série de cinco retoques compridos e paralelos. Esses 

retoques correspondem à confecção de uma parte transformativa cortante com gume retilíneo. 

Seu plano de secção caracteriza-se por duas superfícies planas e um ângulo de 

aproximadamente 55°. Esta parte transformativa encontra-se oposta a um dorso natural. 

Área 2: Etiqueta 196853-2: Bloco de granito cor de rosa com um negativo de retirada. 

Comprimento: 6,8cm; largura: 4,9cm; espessura: 2,9cm. Bloco natural cuja única modificação 

antrópica é um negativo de retirada apresentando um contra-bulbo, estigma característica da 

fratura concoidal. 
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Figura 20: Ferramenta em granito (etiqueta 196851-2). Fonte: Fumdham. 

Área 2: Etiqueta 196952: Grande núcleo de granito cor de rosa (Figura 21). Comprimento: 45cm; 

largura: 32cm; espessura: 12,52cm. O bloco de grande tamanho, de forma retangular, apresenta 

vários negativos de retiradas, em diferentes lugares, sobre as duas faces. As retiradas são 

isoladas ou organizadas em série. Um lado do bloco foi completamente debitado por uma série 

unidirecional de sete retiradas grandes. A exploração deste bloco corresponde a um sistema de 

debitagem baseado sobre as convexidades naturais da pedra. Toda a superfície do bloco, 

inclusive os negativos de retiradas, apresentam uma pátina e as nervuras são arredondadas. 

Algumas marcas de impacto e uma retirada recente, ambas provocadas por uma ferramenta 

metálica durante a escavação são visíveis sobre uma face. 
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Figura 21: Núcleo em granito (etiqueta 196952). Fonte: Fumdham. 

É interessante notar a diversidade dos estados de superfície destas quatro peças lascadas de 

granito. Enquanto a lasca etiqueta 196851-1 apresenta um aspecto bastante fresco das 

superfícies, a ferramenta etiqueta 196851-2 tem uma superfície levemente patinada, com brilho 

menor. Já as duas peças etiquetas 196853-2 e 196952 são muito mais patinadas, e com arestas 

e nervuras nitidamente arredondadas. 

Área 2: Etiqueta 196359: Lâmina de machado de gnaisse (Figura 22). Comprimento: 14,7cm; 

largura: 9,8cm; espessura: 4,5cm. Esta peça, de tamanho considerável, foi obtida por 

picoteamento e polimento. Ela tem uma forma oval bastante larga e não muito alongada. O 

volume desejado foi obtido num primeiro momento por picoteamento. Num segundo 

momento, a metade da peça foi polida para formar o gume. A operação de polimento não 
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abrangeu a metade basal da peça. Assim, está lâmina de machado tem dois estados de superfície 

diferentes: picoteada na metade basal, correspondendo à zona preensiva da ferramenta, e 

polida na parte transformativa. O gume apresenta marcas macroscópicas evidentes de desgaste, 

muito provavelmente decorrentes do uso da peça. 

 

Figura 22: Lâmina de machado polida e picoteada em gnaisse (etiqueta 196359). Fonte: Fumdham. 

Apesar de pouco numerosas, estas peças líticas são inegavelmente antrópicas. Elas conferem ao 

sítio da Lagoa dos Porcos uma natureza arqueológica além de sua evidente natureza 

paleontológica. 

O material paleontológico foi identificado anatomicamente e taxonomicamente (Figuras 23 e 

24) representando os táxons Smilodon populator, Hippidion sp. e Equus sp., Palaeolama sp.; 

Cervidae indeterminado; Macrauchenia patachonica; Notiomastodon platensis; Toxodon 

platensis; Piauhytherium capivarae (toxodontídeo recém descrito); Glyptodontidae 
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indeterminado; Panochthus greslebini; Pampatherium sp.; Pachyarmatherium sp.; 

Eremotherium laurillardi; Glossotherium sp.; Mylodonopsis ibseni e Catonyx cuvieri (Faure, 

Guérin, Parenti, 2014; Mayer, Kerber, Ribeiro, 2013).  

Os fósseis apresentavam-se em diferentes estados de integridade, sendo verificados desde 

fragmentos com claros sinais de abrasão até elementos completos. Em alguns casos observou-

se associação anatômica (Mayer, Kerber, Ribeiro, 2013).  

Os táxons identificados incluem grande parte daqueles registrados na região da Serra da 

Capivara, de maneira que a Lagoa dos Porcos está entre os sítios paleontológicos mais ricos da 

área de estudo, com marcada predominância de fósseis de preguiças da espécie Eremotherium 

laurillardi (Mayer, Kerber, Ribeiro, 2013).  

 

Figura 23: Concentração de ossos da paleofauna no Sítio Lagoa dos Porcos. Fonte: Fumdham. 
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Figura 24: Defesa de Haplomastodon waringi identificada no sítio Lagoa dos Porcos. Fonte: Fumdham. 

Considerações 

A história da dinâmica ambiental e de formação do sítio paleontológico e arqueológico da Lagoa 

dos Porcos data no mínimo do Pleistoceno Final, onde o rio corria em um vale amplo, com 
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vertentes pouco íngremes delimitado por morros e afloramentos rochosos de gnaisse. O 

testemunho dessa hidrografia, são as lagoas sequenciais que persistiram ao longo do tempo nas 

depressões das paleodrenagens, formando o atual sistema sazonal lacustre. 

Sobre a base rochosa de gnaisse da lagoa, tanto nas porções da rocha sã, quanto em meio a 

rocha alterada, foi possível verificar a deposição de diferentes tipos de clastos, constituídos por 

matacões, blocos, calhaus e seixos, principalmente em granito e quartzo e ainda ossos da 

paleofauna de dimensões variadas juntamente com peças líticas elaboradas em granito, gnaisse 

e sílex. Estes materiais estão na base da camada mais profunda que preencheu a lagoa, e foram 

recobertos por sedimentos datados por Luminescência Opticamente Estimulada em 17 mil anos. 

Portanto, é possível inferir uma coexistência entre a fauna pleistocênica e grupos humanos pré-

históricos em períodos anteriores há 17 mil anos antes do presente, para a área Arqueológica 

da Serra da Capivara. 

A continuidade das pesquisas tanto sobre os aspectos tafonômicos relacionados à paleofauna, 

quanto àqueles relacionados aos vestígios líticos é necessária para obter mais dados a respeito 

da formação do sítio e coexistência entre homem e paleofauna. Detalhamentos 

cronoestratigráficos, análises sobre os processos de fossilização dos ossos e o estudo total dos 

vestígios líticos da lagoa precisam ser realizados, no entanto, pode-se excluir desde já, pelo 

menos para uma parte do material lítico, um deslocamento pós-deposicional, visto as dimensões 

e o peso consideráveis de algumas peças (em particular o núcleo em granito de etiqueta 

196952). 

Em síntese, as peças líticas encontradas no nível fossilífero da Lagoa dos Porcos são pouco 

numerosas e relativamente ubiquistas. É então difícil conseguir uma caracterização tecno e 

crono-cultural deste conjunto. A única peça que poderia fornecer indicações desta natureza é a 

lâmina de machado, mas falta ainda um referencial tipológico regional detalhado sobre esta 

categoria de vestígio. 

Além da continuidade dos estudos intrasítio, análises comparativas com os demais sítios em 

lagoas da região e ainda do semiárido nordestino, devem ser realizadas para o conhecimento da 

interação entre grupos humanos e o ambiente na pré-história. 
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