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CRETÁCEO (CENOMANIANO)

Corresponde à cobertura da Bacia costeira de
São Luís, ocorreu um ciclo de sedimentação clásti-
ca datado no Cenomaniano, e efetuado em ambi-
ente litorâneo. Os registros de faunas são de inver-
tebrados marinhos, peixes, tartarugas, crocodilos e
dinossauros, e a flora é representada por troncos
silicificados.

15.1 Histórico

A denominação Formação Itapecuru foi empre-
gada por Klein & Ferreira (1979), para as ocorrên-
cias do atual litoral do estado do Maranhão, esta-
belecendo a unidade – fácies estuarina. Estes se-
dimentos litorâneos foram mapeados por Rodri-
gues et al. (1994b), mantendo o nome Formação
Itapecuru.

Este conjunto litológico de preenchimento estua-
rino, do Cenomaniano da Bacia de São Luís, Mara-
nhão, foi denominado por Rossetti & Truckenbrodt
(1999) de Formação Alcântara.

Os sedimentos de cobertura da Bacia de São
Luís que são datados como Cenomaniano podem
ser enquadrados na Formação Alcântara, e peque-
na seção de sedimentos que ocorre na área de es-
tudo é atribuída à Formação Cojupe (Turoniano -
Paleoceno) sem registro de fósseis.

As primeiras ocorrências fossilíferas foram estu-
dadas por Price (1947 e 1960), referentes aos verte-
brados e por Oliveira (1958) descrevendo Nerinea.
Este gastrópodo, nas bacias marginais do Nordeste
ocorre a partir do Cretáceo Superior e sua presença
é indicativa de idade mais nova do que a dos sedi-
mentos de Albiano.

As ocorrências de fósseis na região de litoral, em
torno da baía de São Marcos, estão situadas nos
sedimentos de cobertura da pequena Bacia margi-
nal de São Luís (Figura 15.1). Os fósseis datados no
Cenomaniano, foram estudados por Klein & Ferrei-
ra (1979); Cunha & Ferreira (1980); Carvalho & Silva
(1992); Ferreira (1992); Pedrão et al. (1993a); Car-
valho & Gonçalves (1994); Carvalho (1994b, 1994c,
1994d, 1995); Ferreira et al. (1995a); Carvalho & Pe-
drão (1998); Moraes-Santos et al. (2001); Dutra &
Malabara 2001); Carvalho I. (2001); Vilas Bôas &
Carvalho (2001); Medeiros & Schultz (2001); Arai
(2001) e Medeiros (2001).

15.2 Área de Ocorrência

Os sedimentos recobrem a Bacia costeira de
São Luís, alcançando a Bacia Bragança-Viseu,
numa estreita faixa de direção noroeste. A espes-
sura na Bacia de São Luís atinge a 2.150m (Góes &
Feijó, 1994).
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Figura 15.1 – Mapa de localização e de fácies da Bacia de São Luís (segundo Carvalho & Pedrão, 1998).



15.3 Geocronologia e Idade

A datação por palinologia no Cenomaniano por
Aguiar (1971), foi confirmada por Klein & Ferreira
(1979) e por Pedrão et al. (1993b e 1996), com a
idade eo-cenomaniana.

15.4 Sedimentação

As rochas que ocorrem em afloramentos no mu-
nicípio de Alcântara, formam as falésias da praia da
Baronesa (Figura 14.2), e foram descritas por Ro-
drigues et al. (1994b). De baixo para cima, apre-
sentam litofácies de arenitos de grã fina a média,
submaturos mal selecionados, quartzosos, verme-
lhos com estratificação cruzada acanalada de
grande porte; arenitos finos a médios, maciços;
arenitos avermelhados e esbranquiçados, grã fina
a média, com estratificação plano-paralela, areni-
tos brancos a vermelhos com estratificação cruza-
da festonada. As litofácies sílticas sobrepostas são
siltitos vermelhos de laminação plano-paralela; pe-
litos com estruturas wavy, linsen e climbing; calcilu-
titos com estratificação ondulada. A interpretação é
de planície costeira, com ambientes de alta energia
com praias, influências deltaicas e canais fluviais
passando a ambiente de baixa a média energia em
ambiente de baías ou golfos, com influências de
maré.

Esta seção da Formação Alcântara está descrita
por Moraes-Santos et al. (2001) atribuindo o ambi-
ente de praia, maré, laguna e delta de washover.

Próximo a Alcântara, na ilha do Cajual, ocorre na
laje denominada Coringa uma concentração de ro-
chas e fósseis descritas por Medeiros et al. (1996) e
Silva & Andreis (1997), classificada como bo-
ne-beds. São depósitos rudíticos, variando de con-
glomerado com fragmentos de quartzitos, xistos, mi-
lonitos, com escassos fragmentos de ossos até pu-
ras acumulações de ossos. O material compreende
abundantes fragmentos rolados de variado tama-
nho, de ossos, costelas, fêmures, dentes de carnos-
sauros, de dinossauros herbívoros, de plesiossau-
ros e de crocodilos, placas ósseas de peixes e tron-
cos mineralizados (Figura 15.3). Seriam de um de-
pósito feito por sedimentação de alta energia.

15.5 Fósseis

15.5.1 Microfósseis

A idade eo-cenomaniana foi determinada pela
superzona Elateroplicites africaensis. A alta fre-

qüência de pólens do gênero Classopollis e a pre-
sença de Equisetosporites, Gnetaceaepollenites
indicam climas quentes e áridos. Testas quitinosas
de foraminíferos indicam ambiente marinho raso
(Pedrão et al., 1993b).

15.5.2 Fauna

Na região do litoral, Price (1947, 1960) identificou
vértebras de saurópodes, e fragmentos de ossos
de répteis Theropoda, Sauropoda, Crocodilia e
Chelonia e peixes referidos a Elasmobranchia, Dip-
noi e Actinopterygii. Oliveira (1958) descreveu gas-
trópodos classificados como Nerinea pontagros-
sensis.

Em pesquisas nas localidades de Itaqui, Alcân-
tara, Farol de S. Marcos e Ilha da Madeira, Klein &
Ferreira (1979) determinaram como fácies estuari-
na da Formação Itapecuru, o conjunto de fósseis e
litologias compostas por arenitos calco-argilosos,
calcários dolomíticos, folhelhos, e camadas carbo-
náticas. São citados invertebrados marinhos, verte-
brados e fragmentos vegetais. Os biválvios descri-
tos são Brachidontes eoexustus, Inoceramus sp.,
Chlamys sp., Neithea (Neitheops) nana, Plicatula
sp., Acesta maranhensis, Lopha (Actinostreon)
lombardi, Pterotrigonia (Scabrotrigonia) sp., Muli-
noides sp. As espécies são correlacionadas com
que as ocorrem nas bacias marginais da costa da
África (Figura 15.4). Ferreira (1992) assinalou mate-
rial referido às famílias Astartidae, Nuculanidae e
Carditidae.

A descrição do peixe dipnóico Neoceratodus
(Cunha & Ferreira, 1980; Martin, 1984), semelhante
aos que ocorrem no norte da África (Figura 15.5) re-
forçaram a correlação dada pelos invertebrados.
Escamas de Lepidotes foram registradas (Carvalho
& Silva,1992).

Ossos dissociados e bem ornamentados do
crânio de Mawsonia, que representam a ocorrên-
cia geologicamente mais recente deste gênero
no Brasil. Estão associados com espinhos de tu-
barões hibodontídeos, dentes de raias marinhas
do grupo dos miliobatídeos e do dipnóico Neoce-
ratodus africanus e fragmentos de Lepidotes e
amiídeos (Cunha & Ferreira, 1980; Medeiros &
Schultz, 2001; Medeiros, 2001; Dutra & Malabar-
ba, 2001).

Na baía de São Marcos, em Alcântara (Figuras
15.7 e 15.8) e na ilha de São Luís (Figura 15.9),
Carvalho & Gonçalves (1994) e Carvalho (1994b,
1994c, 1994d e 1995), descreveram abundantes
pistas e pegadas de dinossauro. Formam um
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Figura 15.2 – Formação Alcântara (Cenomaniano). Falésia da praia da Baronesa
município de Alcântara, Maranhão.

Figura 15.3 – Conglomerado que forma a laje do Coringa na ilha do Cajual, baía de
São Marcos, Maranhão.
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Figura 15.4 – Fauna estuarina do Cenomaniano (segundo Klein & Ferreira, 1979).

1 Brachidontes eoexustus Ferreira & Klein, 1979
Localidade:Portode ltaqui, ilhadeSãoLuís,baíadeSãoMarcos,
Maranhão.
Coleção: MN 5312-I.

2 Chlamys sp.
Localidade:Portode ltaqui, ilbadeSãoLuis,baíadeSãoMarcos,
Maranhão.
Coleção: MN 5330-I.

3 Neithea (Neitheops) nana Ferreira & Klein, 1979
Localidade:FaroldeSãoMarcos,PontaGrossa, ilhadeSãoLuís,
Maranhão.
Coleção: MN 5314-I.

4 Plicatula sp.
Localidade:Portode ltaqui, ilhadeSãoLuís,baíadeSãoMarcos,
Maranhão.
Coleção: MN 5313-I.

5 Acesta maranhensis Ferreira & Klein, 1979
Localidade:Portode Itaqui, ilhadeSãoLuís,baíadeSãoMarcos,
Maranhão.
Coleção: MN 5332-I.

6 Lopha (Actinostreon) lombardi Dartavelle & Freneix, 1957
Localidade:Portode ltaqui, ilhadeSãoLuís,baíadeSãoMarcos,
Maranhão.
Coleção: MN 5317-I.

7 Mulinoides sp.
Localidade:FaroldeSãoMarcos,PontaGrossa, ilhadeSãoLuís,
Maranhão.
Coleção: MN 5319-I.

8 Nerinea pontagrossensis (Oliveira, 1958)
Localidade:FaroldeSãoMarcos,PontaGrossa, ilhadeSãoLuís,
Maranhão.
Coleção: DGM 4516-I.

8



grande jazigo de ampla extensão geográfica, clas-
sificado pelos autores como um megatracksite.
As pegadas pertencem a carnossauros, celulos-
sauros, ornitísquios quadrúpedes e bípedes. Fo-
ram produzidas em um ambiente litorâneo, de
maré. Pelo estudo destas pegadas Carvalho

(2001) fez uma reconstituição de ambientes e
dos possíveis dinossauros produtores referidos
a dromeossaurídeos.

Moraes-Santos et al. (2001) descreveram uma ca-
rapaça incompleta de tartaruga da superfamília Pe-
lomedusoides procedente da praia da Baronesa.
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Figura 15.6 – Dentes de répteis encontrados na laje do Coringa, ilha do Cajual, Maranhão.
(segundo Medeiros et al., 1996).

Figura 15.5 – Molde em látex de dente de Neoceratodus africanus (Haug, 1905).
Localidade: Porto de Itaqui, São Luís, Maranhão. Coleção: MN-3820-V.



Os fósseis contidos nos arenitos finos são frag-
mentos de ossos, escamas e dentes de peixes te-
leósteos, carapaças e plastão de quelônios, den-
tes de crocodilos, dentes isolados de saurópodes
e terópodes, dentre estes últimos alguns são car-
nossauros.

Deste material, foram identificados dentes de ple-
siossauros (Carvalho et al., 1997). Posteriormente,
foram descritos por Villas Boas & Carvalho (2001),
dentes de Mosassaurus da praia da Baronesa e Ple-
siosaurus, da laje do Coringa, ilha do Cajual.

O material fóssil da ilha do Cajual, na laje do Co-
ringa começou a ser estudado por Medeiros et al.
(1996), que registraram abundantes fragmentos de
vertebrados, entre os quais dentes de carnossau-
ros e crocodilos (Figura 15.6).

Medeiros (2001) e Medeiros & Schultz (2001) es-
tudaram dentes e vértebras da fauna de dinosssau-
ros, estabelecendo sua estreita conexão com as
descrições de gêneros ocorrentes no norte da Áfri-
ca, em sedimentos do Cretáceo Médio. São regis-
trados entre os Terópodos – Carcharodontosaurus,
Spinosaurus, Sigilmassasaurus e Baharijasaurus.
Os saurópodos são representados por Aegyptosau-
rus, Malawisaurus e Rabbachisaurus.

Vértebras referidas à família Andesauridae da
Patagônia (Argentina), e registradas também no
Marrocos, mostra correlação com estas regiões.
Há o registro do gênero Astrodon, que tem distribui-
ção ampla na América do Norte, Europa e norte da
África.

Os autores registram ainda que com os dinos-
sauros ocorrem dentes de crocodilos, escamas
de Lepidotes, ossos de Mawsonia, placas de
Neoceratodus e espinhos de tubarão. Observam
que é uma associação semelhante às do norte
da África.

15.5.3 Flora

Impressões de folhas de Angiospermas, regis-
tradas no Farol de São Marcos (ex. Ponta Grossa),
costa norte da ilha de São Luís, são citadas por di-
versos autores (Campos, 1925; Oliveira, 1958;
Klein & Ferreira, 1979; Ferreira, 1992).

Troncos de madeiras mineralizados foram en-
contrados nas ocorrências da baia de São Marcos
nos projetos desenvolvidos por pesquisadores da
UFRJ e UFMA (Figura15.10). Estão citados por Eu-
gênio & Azevedo (1994) e Medeiros et al. (1996).

Medeiros (2001) e Medeiros & Schultz (2001)
identificaram fósseis de coníferas, pteridófitas e
equissetáceas.

Mussa et al. (2000) descreveram Paradoxopteris
que é o caule de Weichselia, uma Filicophyta de
porte arborescente, típica do Cretáceo. Tem ampla
distribuição em vários continentes. Indica climas
tropicais quentes e úmidos e distribuição nas faixas
equatorial a subequatorial.

15.6 Paleogeografia

As litologias com faunas de idade cenomaniana
indicam a evolução de um ambiente de alta energia
em fácies de praia, e processos de marés para am-
bientes de baixa a moderada energia intermaré a
submaré, em contexto de baía (Rodrigues et al.,
1994b).

Na laje do Coringa, na ilha do Cajual, os clastos
são constituídos de rochas do cristalino e fragmen-
tos de outras rochas sedimentares, que formam os
conglomerados. Indicam hiato e discordância com
a seqüência deposicional subjacente, com carac-
terísticas de uma nova proveniência, e rejuvenesci-
mento da área-fonte. É um evento deposicional de
um sistema fluvial braided (Silva & Andreis, 1997).

15.7 Eventos Biológicos

O evento biológico de colonização por fauna de in-
vertebrados marinhos e o peixe de água doce Neo-
ceratodus fornecem correlações com as bacias
marginais do nordeste do Brasil e da costa da Áfri-
ca. Indicam a proximidade da linha de costa, e es-
tão associados ao evento alocíclico de elevação do
nível do mar.

No domínio de ambientes terrestres, há o evento
biológico constituído pelo desenvolvimento da co-
bertura vegetal e faunas de dinossauros saurópo-
des e terópodes. Carvalho & Gonçalves (1994) ob-
servam que o conjunto de dentes, fragmentos de
ossos e abundantes pegadas representa uma su-
perfície de correlação para o intervalo de tempo de-
posicional. Estas pegadas foram produzidas em
um ambiente litorâneo.

A identificação de dinossauros em gêneros do
norte da África é uma evidência da diferenciação e
evolução das faunas destes répteis no Hemisfério
Sul.

Nesta mesma linha estão os peixes, correlacio-
nados com o Cenomaniano do sul de Marrocos,
onde ocorrem os melhores exemplares de Mawso-
nia lavocati (Tabaste, 1963; Wenz, 1981), esca-
mas de Lepidotes, e dentes isolados de Neocera-
todus africanus e de Asiatoceratodus tiquidiensis
(Dutheil, 1999).
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15.8 Tafonomia

Nos invertebrados marinhos do Cenomaniano,
houve mistura de material da infauna e epifauna. A
maioria dos biválvios preservados pertencentes à
epifauna, e ocorre o gênero Brachidontes da infau-
na. As unidades registradas se apresentam com as
valvas desarticuladas. Da fauna de água doce, há
escamas de peixes Neoceratodus e Lepidotes.
Mostram que antes do soterramento, houve exposi-
ção, transporte lateral e ressedimentação.

Dos vertebrados, foram conservados os dentes
isolados de saurópodes e terópodes, fragmentos
de ossos dos répteis Theropoda, Sauropoda, Cro-
codilia e Chelonia. Indicam exposição e transporte
antes do soterramento.

As abundantes pegadas que formam um grande
jazigo de pistas é de um sistema tafonômico de ic-
nologia, com a preservação de traços de compor-
tamento animal, por acumulação in situ.

Na ilha do Cajual, ossos fragmentados e arre-
dondados substituídos por sílica e impregnados
de óxido de ferro (bone beds) e as madeiras cons-
tituem o sistema tafonômico complexo na laje do
Coringa. As indicações de ossos rolados e imbri-
cados são para transporte por correntes.

Medeiros et al. (1996) e Silva & Andreis (1997) in-
dicam que este material é produto de retrabalha-
mento de depósitos mais antigos. Provavelmente,
os elementos preservados, após o enterramento,
foram exumados e sofreram novo deslocamento no
substrato.

Medeiros (2001) detalhou a tafonomia do depósi-
to, concluindo que embora o material fosse retraba-
lhado, representava organismos de uma área restri-
ta, da bacia de São Luís, que viveu em um pequeno
intervalo de tempo.

15.9 Paleoecologia/Ecossistemas

No Cenomaniano, as faunas bentônicas mari-
nhas apresentando gêneros tropicais e cosmopoli-
tas e, os peixes de água doce, são indicativos de
ambiente litorâneo e conexão entre as bacias brasi-
leiras e da África.

Os registros existentes para os biótopos terres-
tres são de ecossistemas com uma cadeia alimen-
tar preservada, representada por cobertura flores-
tal, dinossauros herbívoros e carnívoros. Neste am-
biente de litoral, houve trânsito intenso de manadas
de dinossauros herbívoros e carnívoros, que ali dei-
xaram suas pistas (Figura 15.11).

15.10 Paleobiogeografia

As faunas bentônicas de invertebrados marinhos
indicam correlações com as faunas das bacias da
margem leste do Brasil e da costa ocidental da África
(Klein & Ferreira, 1978). São gêneros que ocorriam na
Província de Tétis, mas que já se diferenciavam em
associações características do Atlântico sul. No de-
correr do Cretáceo Superior, com o afastamento dos
continentes, e novos padrões de circulação oceânica
passaram a constituir os precursores da futura Pro-
víncia do Caribe.

As faunas de dinossauros mostram que perten-
cem a paleoprovíncia identificada no norte da Áfri-
ca, ocorrendo no mesmo intervalo de tempo (Albia-
no-Cenomaniano). Como estes animais tinham
grande autonomia, e poderiam percorrer longas
distâncias transcendendo os limites das bacias,
Medeiros (2001) sugere uma possível existência de
uma ponte de terra entre esta região e o norte da
África, permitindo um fluxo faunístico.

15.11 Paleoclima

As indicações para clima tropical são: a) filiação
dos invertebrados marinhos com a Província do Té-
tis; b) associações palinológicas de quente e árido
(Pedrão et al., 1993a, 1993b, 1994); c) fases úmi-
das com a formação da cobertura vegetal, docu-
mentada pelas madeiras fósseis preservadas.
Mussa et al. (2000), concluem por climas tropicais
quentes e úmidos e distribuição nas faixas equato-
rial a subequatorial. Segundo Medeiros (2001) os
registros de clima são coincidentes com os do Con-
tinental Intercalar do Saara.

15.12 Deriva

Na área geográfica do Meio Norte, este foi o últi-
mo evento de Cretáceo, associado ao desenvolvi-
mento da Margem Continental, onde estiveram
mantidas as passagens e conexões para as faunas
marinhas e terrestres, das regiões atlânticas do
Brasil e da África. A margem leste do Brasil e a mar-
gem ocidental da África estavam separadas, e as
sedimentações submetidas à elevação global do
nível do mar e circulação de correntes.

Uma possível ponte de terra que conectando
esta região e o norte da África, permitia um fluxo
faunístico são sugeridos pela identidade de gê-
neros e espécies registrados por Medeiros
(2001).
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Figura 15.7 – Pegada de dinossauro carnívoro. Praia da Baronesa, Alcântara, Maranhão.
Coleção do Museu Histórico de Alcântara.

Figura 15.8 – Pistas e pegadas de dinossauros da praia da Baronesa, Alcântara,
Maranhão (segundo Carvalho, 1994d).
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Figura 15.9 – Pegada de dinossauro carnívoro. Localidade: Ponta da Guia, município de São Luís, Maranhão.

Figura 15.10 – Ossos de répteis e troncos de madeiras silicificadas, em conglomerado.
Localidade: Laje do Coringa, ilha do Cajual, baía de São Marcos, Maranhão.
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