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INTRODUÇÃO

Os conteúdos geológicos e paleontológicos
ocupam cerca de um quarto do território do Brasil e
são repositórios das manifestações pretéritas da
vida durante o Fanerozóico. A bacia sedimentar do
Parnaíba, também denominada de bacia do Mara-
nhão e bacia do Meio Norte, uma das maiores baci-
as paleozóicas, possue uma área de cerca de 600
mil quilômetros quadrados. Recobre os estados do
Maranhão, Piauí e parte dos estados de Tocantins,
Pará e Ceará, entre as coordenadas 02�00’-
12�00’S e 40�30’- 52�00’W (Figura 1.1).

Os registros de fósseis de diversas idades geoló-
gicas, são evidências da presença de antigas fau-
nas e floras, que subsidiam as inferências sobre as
sucessivas posições do continente em movimento.
Fornecem indicações de variações climáticas e as
correlações entre a evolução geológica dos hemis-
férios norte e sul. A História Geológica é apresenta-
da através da reconstituição de antigos ecossiste-
mas.

Nas bacia do Parnaíba, São Luis-Grajaú, situa-
das em área epicontinental, as influências conti-
nentais e marinhas se alternaram ao longo da histó-
ria fanerozóica. É uma característica que possibilita
que as análises estratigráficas sejam referenciadas
às variações globais do nível do mar. Ao mesmo
tempo, os aparecimentos e desaparecimentos de
grupos de organismos são correlacionados aos

processos geológicos que modificaram os ecossis-
temas.

A organização e o tratamento de dados foram
baseados em Paleobiologia, parte da Paleontolo-
gia que estuda a Biosfera em evolução. O estudo foi
efetuado por eventos biológicos, definidos como
mudanças nas faunas e floras, motivadas por pro-
cessos evolutivos de inovação, radiação, rápida
distribuição geográfica e extinção.

As informações reunidas compreendem as inte-
rações entre os fenômenos geológicos e biológicos
abrangidos nas disciplinas de Estratigrafia e Pale-
ontologia. O arcabouço estratigráfico, que foi orga-
nizado inicialmente para a bacia do Parnaíba, so-
freu alterações no decorrer das pesquisas.

A análise por Paleoecologia Evolutiva, demons-
trou que os seres marinhos estiveram estreitamente
vinculados à evolução da bacia, enquanto os seres
terrestres tiveram uma autonomia maior. Para os
antigos ecossistemas, deveria ser considerado o
conceito de região geográfica, como nos estudos
de Ecologia.

Os dinossauros, com indícios encontrados no
Cretáceo Inferior da bacia do Parnaíba (pegadas
na Formação Corda e ossos e dentes no Albiano da
Formação Itapecuru), deixaram também pistas no
Cretáceo Superior da pequena bacia de São Luís
(Formação Itapecuru e Cenomaniano). Estes são

Introdução

– 1 –



registros que apontam a presença destes animais
em ecossistemas favoráveis, abrangendo uma re-
gião geográfica ampla, que ultrapassava os limites
geológicos das bacias. Entretanto, deve ser obser-
vado que para a preservação dos registros (Tafo-
nomia), os fatores de sedimentação foram essenci-
ais (controle das bacias).

Após o encerramento, no Cretáceo, dos ciclos
sedimentares da bacia do Parnaíba e São Lu-
ís-Grajaú, os ecossistemas terrestres permanece-
ram nesta área geográfica. Ocorreram deposições
em pequenas bacias terciárias, com floras que são
indicadoras climáticas e os terrenos foram percorri-
dos pelos grandes mamíferos do Pleistoceno. No
Holoceno, as rochas da bacia forneceram abrigo
para o homem primitivo que, nos seus paredões,
deixou impressa uma bela arte rupestre.

Estes resultados constituem uma contribuição
dentro do tema científico Terra e Vida, para o Ano
Internacional do Planeta Terra (AIPT), programa da
Organização das Nações Unidas, realizado entre
os anos de 2007 e 2009, com ênfase em 2008.

São representativos da participação da Paleon-
tologia em projetos de mapeamentos geológicos e
pesquisa mineral realizados pela CPRM, desde
1973, em bacias sedimentares. Com a interpreta-
ção de dados para integração ampla e correlações
a nível local, regional e, continental.

Os dados de Paleontologia foram aplicados em
Estratigrafia nos mapeamentos e pesquisa mineral
executados pela CPRM para substâncias destina-
das ao uso em energia, materiais industriais e de
construção. São substâncias, de grande demanda,
nas regiões urbanas, necessárias ao desenvolvi-
mento sustentável.

Para os estudos de Meio Ambiente, a orientação
da pesquisa foi para compreensão dos processos
geológicos e biológicos naturais do passado. São
temas atuais nas indagações sobre as ameaças

como as extinções decorrentes da atividade huma-
na. Evidenciam o longo tempo geológico necessá-
rio para o equilíbrio dos processos evolutivos.

Para Divulgação e Educação, nos objetivos do
Ano Internacional do Planeta Terra, são de interes-
se para os sistemas de educação nos diferentes ní-
veis fundamental, médio e superior.

A série de ilustrações reconstituindo as antigas e
diferentes paisagens que existiram nos estados do
Maranhão e Piauí, permite a compreensão dos aflo-
ramentos geológicos, sítios e paisagens que se in-
tegram à geografia, à história da região, aos par-
ques nacionais e reservas naturais que contém as
formações geológicas examinadas no presente tra-
balho. São contribuições que podem ser acrescen-
tadas aos roteiros turismo, uma atividade de impor-
tância para a geração de renda para as popula-
ções locais. Roteiros mais amplos na região nor-
deste, com exposições simples de Geologia e Vida
do passado são possibilidades para incremento do
turismo, dentro do conceito de sustentável.

As formas de vida são os arquivos geológicos de
inovações e extinções biológicas dos antigos ambi-
entes e da deriva de continentes. As ilustrações
constituem apoio aos sistemas educacionais do
Brasil, da América do Sul, da África e outros conti-
nentes, que outrora estiveram unidos nos super-
continentes Gondwana e Pangea.

Nas bacias do Parnaíba e São Luís estão impres-
sos os registros de eventos biológicos únicos e sin-
gulares. Entretanto, um maior volume de pesquisas,
principalmente de classificação sistemática é im-
prescindível para esclarecer a organização da vida.

Neste atual estágio de conhecimento das baci-
as, os nomes de formação assumem característi-
cas peculiares, derivadas do modo como aos pou-
cos os conceitos foram estabelecidos. É um bloco
que preserva aspectos de idade, litologia, fósseis e
ambientes.
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Figura. 1.1 – Mapa de Localização das bacias sedimentares do Parnaíba, Grajaú e São Luís.




