
13
CRETÁCEO (APTIANO/ALBIANO)

As sedimentações de idade aptiana/albiana
aflorante a sudoeste da Bacia de Grajaú, são clas-
sificadas na Formação Codó, unidade estratigráfi-
ca com predomínio de sedimentação carbonática e
portadora de uma ictiofauna correlacionada com a
Formação Santana da Bacia do Araripe e a Forma-
ção Riachuelo, da Bacia de Sergipe/Alagoas.
Ocorre ainda a Formação Grajaú, considerada
como uma variação lateral de fácies da Formação
Codó e sem registro de fósseis.

Rosseti et al. (2001) e Paz & Rossetti (2001) con-
cluiram que havia duas seqüências deposicionais
da região de Codó, separadas por uma desconti-
nuidade de carárer regional. A unidade inferior neo-
aptiana era correspondente à descrição original de
Lisboa (1914) enquanto que a unidade superior
meso/albiana seria pertencente à denominada Uni-
dade Indiferenciada do Grupo Itapecuru (Rossetti
& Truckenbrodt, 1997).

Os eventos biológicos do Aptiano/Albiano mais
característicos, em bacia do interior são as faunas
de peixes. Tradicionalmente descritas como per-
tencentes à Formação Codó, correspondem aos
estágios transgressivos pósrifte. A primeira ocor-
rência é registrada no Aptiano, em inundações la-
custres, que correlacionam as bacia interiores
Sanfranciscana e Araripe, e as marginais do Cabo

e Sergipe. No Albiano, uma rápida diversificação
da fauna evidencia a inundação marinha. A corre-
lação estabelecida com as bacias do Araripe e
Sergipe/Alagoas é ampliada e estendida para a
Venezuela.

13.1 Histórico

Os folhelhos betuminosos e calcários no vale do
rio Itapecuru que afloram no município de Codó
(Formação Codó), e os arenitos (Formação Grajaú)
que lhes são associados, foram inicialmente referi-
dos em Lisboa (1914). As unidades foram denomi-
nadas por Campbell et al. (1949). Mesner & Wool-
dridge (1964) apresentaram a descrição litológica
da Formação Codó, incluindo os arenitos Grajaú,
na Formação Corda.

Cunha & Carneiro (1972) e Carneiro (1974) indica-
ram que as formações Codó e Grajaú são de mesma
idade, com variações laterais de fácies. O conceito foi
adotado em posteriores mapeamentos por Lima & Lei-
te (1978), Souza et al. (1990), Rodrigues et al. (1994a e
1994b), Leites et al. (1994) e Lovato et al. (1994).

As citações de plantas fósseis são de Milanez
(1935), Borges (1937), Duarte (1958), Duarte & Ja-
piassu (1971), Japiassu (1971) e Duarte & Santos
(1993).
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Os trabalhos referentes a peixes são de Lisboa
(1914), Moraes Rego (1923 e 1933), Albuquerque &
Dequech (1946), Campbell (1949), Santos (1974b,
1985, 1992, 1994a), Carvalho & Santos (1994) e
Carvalho & Maisey (1999). Dados palinológicos são
de Lima et al., (1980), Lima (1982) e Rosseti et al.
(2001).

13.2 Área de Ocorrência

As áreas de afloramentos da Formação Codó
são restritas e aparecem no leito dos rios que dre-
nam o centro da bacia, desde a margem oeste, na
confluência dos rios Tocantins e Araguaia, até pró-
ximo a margem do rio Parnaíba, na cidade de Brejo.
As exposições maiores são as decorrentes de mi-
nas a céu aberto em torno da cidade de Codó. A
Formação Grajaú acompanha a distribuição no
centro da bacia, tem o limite oeste em Imperatriz,
indo até as margens do rio Itapecuru. A espessura
máxima em subsuperfície é de 237 metros (Góes &
Feijó, 1994).

13.3 Geocronologia e Idade

Os dados palinológicos de Lima et al. (1980) e
Lima (1982) indicam idade Alagoas Superior (Eoal-
biano). Por correlação com a Formação Santana, a
parte basal com calcários laminados é datada no
Aptiano, e a superior é datada no Eoalbiano.

Em Góes & Feijó (1994) a idade é situada no Gáli-
co. Rosseti et al. (2001) indicaram a idade neoaptia-
na para a unidade atribuída à Formação Codó e
Meso/Neoalbiano para a unidade superior.

13.4 Sedimentação

Cunha & Carneiro (1972), Carneiro (1974) e Lima
& Leite (1978) indicaram que as formações Codó e
Grajaú são interdigitadas. O contato inferior com a
Formação Corda foi considerado concordante,
com discordâncias locais e o contato superior de
Codó e Grajaú com a Formação Itapecuru é con-
cordante.

Góes & Feijó (1994) colocam as unidades Gra-
jaú, Codó e Itapecuru na mesma seqüência deposi-
cional. Estas são relacionadas com a evolução do
arco Ferrer-Urbano Santos (Rezende & Pamplona,
1970), importante unidade estrutural desenvolvida
durante a abertura do Atlântico Equatorial.

Segundo Leite et al. (1974) e Lima & Leite (1978),
a unidade basal da Formação Codó é composta
por sedimentos pelíticos, com folhelhos cinza-es-
verdeados, laminações plano-paralelas, calcíferos,
com ostracodes e gastrópodos, intercalando folhe-
lhos pretos betuminosos. Para o topo ocorrem ca-
madas de aleitamento horizontal de calcários argi-
losos, cremes e cinzas.

Rodrigues et al. (1994a) dividem os sedimentos da
Formação Codó em fácies: evaporítica basal, conglo-
merática e pelítica média, e arenosa superior.

A fácies evaporítica basal é caracterizada por fo-
lhelhos pretos betuminosos e calcilutitos escuros
na base. São recobertos por folhelhos verdes e
avermelhados, recortados por veios de calcita. Nas
minas de calcário são recobertas por calcilutito cre-
me a castanho-escuro, com laminação ondulada.
O pacote é recortado por veios de calcita e no topo
apresenta bancos de gipsita nodular, branca a
acinzentada (Figura13.1). A fácies média conglo-
merática é constituída por bancos com fragmentos
do calcilutito com folhelhos e gipsita intercalados. A
parte arenosa superior não pertence à Formação
Codó.

As camadas arenosas superiores representada
por arenitos quartzosos, amarelados, foram situa-
das por Rodrigues et al. (1994a), no topo da Forma-
ção Codó. Segundo Rosseti et al. (2001) estes sedi-
mentos pertencem à Unidade Indiferenciada, na
base do Grupo Itapecurú, datados no Meso/Neoal-
biano.

Paz & Rossetti (2001) descrevem na região de
Códo, três associações de fácies indicativas de
ambientes lacustres, definindo-os na Formação
Codó, de idade aptiana.

Lovato et al. (1994) descrevem os arenitos da
Formação Grajaú, de cor creme-claro, granulome-
tria fina a média, quartzosos, bimodais, com boa
esfericidade. Apresentam estratificação cruzada
acanalada, de grande porte e são interpretados
como dunas de deposição eólica, em ambiente de-
sértico. Estratificações planos-paralelas e cruza-
das de pequeno porte representam deposições in-
terdunas.

13.5 Fósseis

13.5.1 Microfósseis

Os dados palinológicos de Lima et al. (1980) e
Lima (1982) mostram que os pólens rimulados são
dominantes com esporos triletes e formas inapertu-
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2 Detalhe da seqüência da mina de

calcário. Camadas de calcilutitos creme a

castanhos com laminações onduladas,

recortados por veios de calcita, sobrepostos a

camadas laminadas de calcilutitos creme.

Localidade: Entrada da cidade de Codó,

Maranhão.

2

Figura 13.1 – Formação Codó.

1 Vista geral da mina a céu aberto,

para exploração de calcário,

da Formação Codó.

Localidade: Entrada da cidade de Codó,

Maranhão.

1
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radas e poliplicadas. As espécies importantes para
datação são Exopollenites tumulus, Sergipea vari-
verrucata, Equisetosporites irregularis e Alaticolpi-
tes limai. A assembléia mostra idade Alagoas Supe-
rior (Eoalbiano).

Rosseti et al. (2001) apontam a idade neoaptiana
para os sedimentos da Unidade Inferior pela pre-
sença de Sergipea variverrucata (Zona P-270) e
meso/neoalbiana pelas presenças de Cretacaeipo-
rites polygonalis e de Matonisporites silvai.

13.5.2 Flora

Os registros de ocorrência de restos vegetais são
numerosos e antigos, porém ainda são pouco estu-
dados. Algumas destas citações são de troncos de
dicotiledôneas (Lisboa, 1914), madeiras, restos ve-
getais (Moraes Rego, 1923) e plantas indetermina-
das (Borges, 1937; Duarte, 1958). Milanez (1935)
descreveu a madeira fóssil denominada Lecythioxy-
lon brasiliense, reestudada por Japiassu (1971). As
ocorrências de flora na Bacia foram listadas por
Duarte & Japiassu (1971), porém são de difícil defi-
nição estratigráfica.

Duarte descreveu exemplares referidos a folhas
de Nymphaeites choffatii (in Duarte & Santos, 1993).
Ocorrem no calcário laminado, e são correlacionada
à ocorrência no Membro Crato, Formação Santana
da Bacia do Araripe e a do Grupo Areado, da Bacia
Sanfranciscana.

13.5.3 Fauna

Dos invertebrados são citados os seguintes
ostracodes: Hourcqia angulata symmetrica,
Bisulcocypris silvai, Bisulcocypris pricei, Bisulcocypris
quadrinodosa, Bisulcocypris praetuberculata,
Bisulcocypris sp.1, Bisulcocypris sp. 2, Darwinula
oblonga, Pattersoncyprys micropapilosa,
Paracypridea obovata, Clinocypris sp., Petrobrasia
sp. e Salvadoriela (Leite et al., 1975; Krommelbein &
Weber, 1985; Silva et al., 1985 e 1989).

Este material não foi incluído no estudo dos even-
tos biológicos.

Unidade Inferior
No calcário laminado ocorre o peixe Dastilbe elon-

gatus (Figura13.2) que correlaciona a Formação Codó
com o Membro Crato da Formação Santana.

Os conchostráceos são representados por Cyzi-
cus codoensis, e os insetos por Pricecoris beckerae
(Figura 13.2) e Latiscutella santosi (Pinto & Ornellas,
1974).

Unidade Superior
Os peixes que ocorrem são: Calamopleurus

cylindricus, Brannerion latum, Araripelepidotes
temnurus, Tharrhias araripis, Vinctifer comptoni,
Santanichthys diasii, Cladocyclus gardneri, Codo-
ichthys carnavali e Rhacolepis buccalis (Santos,
1974b, 1985, 1992, 1994a; Carvalho, M. 2001) (Fi-
guras13.3 e 13.4). Na família Semionotidae, a es-
pécie Araripelepidotes temnurus, corrobora a as-
sertiva, que este grupo primitivo perdurou além do
Jurássico (Santos, 1990a).

Para o presente trabalho o material existente na
coleção da DGM, foi examinado e sistematizado
(Carvalho & Santos, 1993). As espécies correla-
cionam a Unidade Superior com o Membro Ro-
mualdo da Formação Santana. O gênero e espé-
cie Codoichthys carnavali é endêmico da Bacia
do Grajaú.

Axelrodichthys sp. e Mawsonia sp. são os cela-
cantídeos da Bacia do Grajaú, Maranhão. Axelro-
dichthys ocorre na Formação Codó representado
por um crânio parcialmente desarticulado, coleta-
do na margem do rio Itapecuru, em Codó e Maw-
sonia ocorre em Jundiaí, no Albiano da Formação
Itapecuru (Carvalho & Maisey, 1999).

13.6 Paleogeografia

A sedimentação carbonática durante o Aptiano
e o Albiano desta região, e a fauna de peixes asso-
ciada indicam conexões com as bacia interiores e
as da Margem Leste. Seus controles estão relacio-
nados a eventos geológicos globais: o desenvolvi-
mento da Margem Continental, e a elevação da
curva do mar.

No Aptiano os folhelhos betuminosos iniciam a
sedimentação da Formação Codó, em ambien-
tes redutores. A progressiva elevação eustática,
forçando a o aumento do nível de base das
águas interiores formaram os ambientes lacus-
tres, com a precipitação dos sedimentos carbo-
náticos.

São da fase pós-rifte, com conexão entre bacia
e dispersão do pequeno peixe Dastilbe, a partir do
grande lago da depressão afro-brasileira. Seu re-
gistro correlaciona as formações e bacias: Marizal
(Tucano), Maceió (Sergipe/Alagoas), Cabo
(Cabo), Santana (Araripe) e Codó (Parnaíba) (Car-
valho & Santos, 1994).

Associada a sedimentação carbonática de ida-
de albiana, ocorre uma fauna mais diversificada,
com peixes idênticos aos encontrados na Bacia
do Araripe (Membro Romualdo da Formação San-
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Figura 13.2 – Fósseis da fácies lacustre da Formação Codó.

1 Pricecoris beckerae, Pinto & Ornellas, 1974

A - vista dorsal

B - vista ventral

Localidade: Uchoa, Barra do Corda, Maranhão.

Coleção: MP-UFRGS-I-5593.

2 Dastilbe elongatus, Santos, 1947

Localidade: Fazenda Santa Alice, Caieira, Brejo, Maranhão.

Coleção: DG-UFRJ.

1

2
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2 Brannerion latum (Agassiz, 1841)

Localidade: Pedreira Umburanas, Brejo, Maranhão.

Coleção: DGM 438-P.

3 Vinctifer comptoni (Agassiz, 1841)

Localidade: Codó, Maranhão.

Coleção: DGM 196-P.

Figura 13.3 – Peixes fósseis da fácies estuarina da Formação Codó.

1 Calamopleurus cylindricus Agassiz, 1841

Localidade: Pedreira Umburanas, Brejo, Maranhão.

Coleção: DGM 437-P.

21

3
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1 Codoichthys carnavalii Santos, 1994 2 Santanichthys diasii (Santos, 1958)

Coleção: DGM 435-P. Coleção: DGM 958-P.

Figura 13.4 – Peixes fósseis de pequeno porte, da fácies estuarina da Formação Codó.
Localidade. Pedreira Umburanas, Brejo, Maranhão.
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tana) e Sergipe/Alagoas (Formação Riachuelo).
Documentam o processo transgressivo, e inovação
plena da fauna, com aumento da influência mari-
nha. Este ambiente na Bacia do Grajaú, permane-
ceu um tempo longo, o suficiente para propiciar a
macroevolução representada pelos gênero e espé-
cie Codoichthys carnavali.

13.7 Eventos Biológicos

Os fósseis caracterizam dois eventos biológicos
correlacionáveis com os que ocorrem nos mem-
bros Crato e Romualdo da Formação Santana.

A Formação Codó é composta por calcoargilitos
finamente laminados amarelados de origem lacus-
trina. Os fósseis registrados são o peixe Dastilbe
elongatus, folhas e raízes de Nymphaeites choffatii
(Duarte & Santos, 1993) e insetos (Pinto & Ornellas,
1974).

Datam do Aptiano e representam os primeiros
efeitos de elevação do nível do mar, e conseqüente
elevação do nível de base das águas do interior,
com inundação lacustre.

O segundo evento biológico de idade albiana é
indicativo da transgressão com inundação mari-
nha. Os peixes apresentam maior diversidade, e
têm identidade específica com os ocorrentes na
Formação Santana da Bacia do Araripe, e na For-
mação Riachuelo da Bacia de Sergipe/Alagoas. É
um evento biológico de diferenciação de gêneros
por inovação explosiva, com uma população nu-
merosa. O registro é de evolução pontuada
(Eldredge & Gould, 1972) e representa uma mesma
linha de tempo entre as bacias.

As associações de peixes nos dois eventos bio-
lógicos são correspondentes à seqüência de golfo
(Asmus, 1984). São caracterizadas pelo apareci-
mento dos Gonorhynchiformes, com a inovação do
gênero Dastilbe, permanência dos Amiiformes,
Aspidorhynchiformes e Clupeiformes, e o declínio
dos Semionotiformes. Permitem correlacionar as
formações Marizal (Tucano), Muribeca (Sergi-
pe/Alagoas), Cabo (Cabo), Santana (Araripe) e
Codó (Parnaíba) (Carvalho & Santos, 1994).

13.8 Tafonomia

O primeiro evento biológico ocorre nos calcoar-
gilitos amarelados finamente laminados da seção
inferior da Formação Codó. O peixe Dastilbe elon-
gatus, folhas e raízes de Nymphaeites choffatii e in-
setos, são registros de preservação de tecidos deli-
cados sem desintegração e desagregação.

As assembléias fósseis foram formadas com a
produção biogênica caindo no substrato, sem
transporte, pelo estado de preservação por acumu-
lação. Foram entidades paleobiológicas eudêmi-
cas que viveram e se reproduziram na área, entida-
des conservadas autóctones, e entidades registra-
das in situ.

No segundo evento biológico, os espécimens de
peixes pequenos de Codoichthys e Santanichthys
em geral estão preservados inteiros. Os maiores
estão preservados desintegrados, como parte do
tronco de Vinctifer e de Araripelepidotes e o crânio
de Axelrodichthys.

Os exemplares inteiros preservados por acu-
mulação, foram soterrados sem transporte. Os
exemplares desintegrados foram preservados por
ressedimentação – sofreram deslocamento no
substrato, antes do enterramento, com variáveis
graus de trasnsporte. São entidades paleobiológi-
cas eudêmicas, que viveram e se reproduziram na
área.

13.9 Paleoecologia/Ecossistemas

As associações de fósseis da seção litológica in-
ferior, com calcoargilitos laminados amarelados
são interpretadas como de origem lacustrina.

A planta vascular Nymphaeites é heliofítica e tí-
pica do limnobentos. Vive submersa na água
doce, com as folhas dispostas na superfície
d’água. As ninfeáceas são de clima tropical a sub-
tropical, de zonas equatoriais e caracterizam
ecossistemas de águas doces e calmas (Duarte &
Santos, 1993).

Na associação situada próximo às margens do
corpo aquático, viveram os insetos hemípteros, ter-
restres e alados. Os peixes Dastilbe jovens foram
encontrados em grupos reunidos próximo a folhas e
raízes de plantas, como abrigo para proteção e ali-
mentação. Alguns exemplares adultos de Dastilbe
encontrados isolados mostram que nadavam mais
distantes da margem. Os Dastilbe se nutriam por
sucção e comiam larvas e formas jovens.

Na Formação Santana (Membro Romualdo),
Albiano da Bacia do Araripe, Maisey (1994) identifi-
cou os restos das presas retidas no interior dos pre-
dadores. As espécies que ocorrem na Formação
Codó (Grajaú) estão divididas segundo seus hábi-
tos em:

1 - predadores com dentes – Calamopleurus
cylindricus engolia exemplares inteiros de Vincti-
fer comptoni; Cladocyclus gardneri era tolerante
avariação de salinidade e predador de Rhacolepis
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buccalis; Brannerion latum e Rhacolepis buccalis
eram predadores de Santanichthys diasii. Rhacole-
pis canibalizavam jovens de sua espécie e comiam
pequenos decápodos.

2 - espécies sem dentes – Tharrhias araripis co-
mia pequenos decápodos. Santanichthys diasii,
fonte de alimento para espécimes maiores, foram
considerados planctívoros ou escavadores.

3 - filtradores de material em suspensão – Vinctifer
comptoni tinha brânquias bem desenvolvidas. O
grande porte e as escamas dispostas como armadu-
ra do corpo, indicam que eram nadadores lentos, fa-
cilmente capturáveis por predadores maiores. Em
Araripelepidotes temnurus e Axelrodichthys sp., não
foram encontradas evidências dos hábitos alimenta-
res.

A dominância de carnívoros representa um alto
índice de coevolução na ictiofauna, que colonizou
os mares interiores interconectados, devido à atua-
ção dos mecanismos alocíclicos, como tectônica
global e variação do nível do mar. O ecossistema
teria circulação e variação de salinidade com as
características de estuário. A ictiofauna era resis-
tente aos estresses dos biótopos, com tolerância às
variações de salinidade. Santos & Valença (1968)
interpretaram a ictiofauna como de ambiente estua-
rino (Figura 13.5).

Um clima mais ameno e favorável à diversidade
da cobertura vegetal é inferido pelo maior número
formas de pólens identificados por Lima et al.
(1980) e Lima (1982). Listados abaixo estão as afi-
liações aos grupos botânicos segundo Lima
(1978):

Dos musgos nas Sphagnacea (Stereisporites);
Pteridófitas, Osmundacea (Todisporites, Biretispo-
rites); Schizaeacea (Ischyosporites, Klukisporites,
Cicatricosisporites); Lycopodiaceae (Camarozo-
nosporenites). Nas Gimnospermas, as Araucaria-
cea (Araucariacites); Chyatheaceae (Cyathidites);
Marsilaecea (Crybelosporites); Cycadales (Cyca-
dopites); Bennettitales (Bennettiaepollenites); Fili-
cales (Deltoidospora); Cheirolepdidaceae (Circuli-
na, Classopolis); Coniferae (Ceratosporites).

Das Angiospermas ocorrem as Liliaceae (Liliaci-
dites e Clavatipollenites) e as Euphorbiaceae (Stel-
latopollis).

13.10 Paleobiogeografia

No Aptiano, o episódio de formação do golfo na
margem leste propiciou a elevação do nível de
base das águas interiores, com diferenciação e ex-

pansão do gênero afro-brasileiro Dastilbe. D. elon-
gatus ocorre na Formação Codó, da Bacia do Gra-
jaú e na Formação Santana da Bacia do Araripe.
Outras espécies de Dastilbe estão registradas na
Formação Marizal da Bacia de Tucano, Formação
Maceió da Bacia Sergipe/Alagoas, Formação Cabo
da Bacia do Cabo e Grupo Areado da Bacia San-
franciscana. Gayet (1989) registrou o gênero na Gui-
né Equatorial. Nas bacias do Grajaú, Araripe e San-
franciscana estão registrados exemplares de
Nymphaeites (Duarte & Santos, 1993).

O Albiano é marcado por macroevolução, com a
diferenciação de gêneros de peixes aparentados
em famílias que habitaram no Jurássico os mares
epicontinentais da Província Biogeográfica do
Tétis. O Jurássico foi um tempo de estabilidade de
ambientes e climas, com primitivismo e menor pro-
vincialismo de fauna e flora. Apenas no final deste
período, os ambientes calmos e seguros foram afe-
tados pela atividade tectônica, prelúdio das profun-
das mudanças do Cretáceo (Hallam, 1975).

Às extensas atividades tectônicas do Cretáceo,
a ictiofauna respondeu com macroevolução, alto
índice de coevolução, relações tróficas de carnívo-
ros, e tolerância às variações de salinidade. A ex-
pansão desta evolução biológica é constatada com
o registro de ocorrência de Vinctifer em faunas ma-
rinhas da Venezuela (Moody & Maisey, 1994).

13.11 Paleoclima

A planta Nymphaeites, a fauna de invertebrados
e os sedimentos carbonáticos são indicadores de
um clima tropical. Possivelmente havia, diferencia-
ção de estações úmidas durante a elevação do ní-
vel das massas de água e períodos de aridez,
quando se originaram os evaporitos.

13.12 Deriva

No Aptiano/Albiano, houve ampla expansão das
floras e faunas em bacia da Margem Continental
Leste, do interior do Nordeste e Meio-Norte. Alguns
representantes alcançaram a atual costa da Vene-
zuela, a plataforma de Maracaibo (Moody & Mai-
sey, 1994). Estes eventos biológicos seriam asso-
ciados com a dinâmica de abertura da Margem
Atlântica Sul Equatorial. Neste desenvolvimento e
concomitante rotação horária do bloco da América
do Sul para oeste foram estabelecidas conexões
entre as bacia, coincidentes com outro evento glo-
bal, que foi a elevação do nível do mar do Albiano.
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