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GEOLOGIA REGIONAL

3.1 Limites Geológicos

A área de trabalho compreende a Bacia intracra-
tônica do Parnaíba e a pequena Bacia marginal de
São Luís. A Bacia do Parnaíba foi recentemente in-
terpretada por Góes (1995) e Góes & Coimbra
(1996) e redefinida como Província Sedimentar do
Meio Norte. Foi dividida em quatro bacias menores,
com gêneses distintas: Parnaíba (Siluriano-Triássi-
co), Alpercatas (Jurássico-Eocretáceo), Grajaú
(Cretáceo) e Espigão Mestre (Cretáceo). Góes &
Rosseti (2001) demonstraram que as bacias do Gra-
jaú e São Luís pertencem ao mesmo arcabouço es-
trutural, tendo história evolutiva e sedimentação re-
lacionadas, denominando a área como Bacia de
São Luís- Grajaú.

Os limites com o embasamento são efetuados ao
norte pelo Cráton de São Luís; a oeste pelo Cráton
do Amazonas, a Faixa de Dobramentos Para-
guai-Araguaia e o Maciço de Goiás; ao sul pela Fai-
xa de Dobramentos Brasília, e a leste pelo Cráton
do São Francisco e pela Faixa de Dobramentos
Nordeste. A compartimentação estrutural é feita
pelo Arco do Tocantins localizado a noroeste, se-
parando-a das bacias de Marajó e Médio Amazo-
nas; pelo Arco de São Francisco situado a sul e su-
deste, separando-a da Bacia Sanfranciscana (Fi-
gura 3.1).

A formação da Bacia do Parnaíba foi classificada
por Figueiredo & Raja Gabaglia (1986) como poli-
genética, iniciando-se como fratura interior conti-
nental, durante o Cambro-Ordoviciano, passando a
sinéclise interior continental, a partir do Siluriano.
Em 1978, Fortes aplicou a denominação de anfícli-
se proposta por Muratov (1972), para bacias con-
tendo extenso vulcanismo, na área total da Bacia
do Parnaíba.

Góes (1995) redefiniu a área aflorante da Bacia
do Parnaíba e denominou as rochas provenientes
de vulcanismo como Anfíclise de Alpercatas. Estas
rochas básicas e as pertencentes às formações
Corda e Pastos Bons, demarcadas pelo elemento
estrutural de Xambioá, de orientação leste-oeste,
passaram a compor a Bacia de Alpercatas (Góes &
Coimbra, 1996). Os trabalhos nesta área não são
suficientes para adoção desta nomenclatura.

As unidades litoestratigráficas aflorantes que fo-
ram mapeadas pela CPRM (Lima & Leite, 1978) e
adotadas no mapa geológico do Brasil, escala
1:2.500.000 (Schobbenhaus et al., 1981) foram as
utilizadas no presente trabalho (Figura 3. 2). A Bacia
do Espigão Mestre (Góes, 1995 e Góes & Coimbra,
1996), de idade cretácea, e situada ao sul da Bacia
do Parnaíba foi mapeada como parte do extre-
mo-norte na Bacia Sanfranciscana por Lima & Leite
(1978), e não está incluída no presente trabalho.
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Figura 3.1 – Limites geológicos das bacias do Parnaíba, Grajaú e São Luís.
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Figura 3.2 – Mapa Geológico das bacias do Parnaíba, Grajaú e São Luís.
(baseado em Lima & Leite, 1978 e Schobbenhaus et al., 1981).



A forma elíptica arredondada da grande área se-
dimentar da Bacia do Parnaíba, com o diâmetro
maior orientado no sentido nordeste-sudoeste, ins-
crita em uma geometria hexagonal, é derivada es-
truturalmente de tectônica linear evidenciada pelos
falhamentos, flexuras e lineamentos que deram ori-
gem ao mosaico de blocos escalonados. São os
elementos estruturais que condicionaram a distri-
buição dos eixos deposicionais e dos estratos (Ca-
rozzi et al., 1975; Fortes, 1978; Góes et al., 1990).

3.2 Litoestratigrafia, Espessura e Extensão
dos Sedimentos

Na primeira síntese da Bacia (Mesner & Wool-
dridge, 1964), a sedimentação foi apresentada em
três megaciclos, demarcados por discordâncias
regionais.

Os ciclos são de idades neo-ordoviciana a eo-
carbonífera; neocarbonífera a jurássica; e cretáci-
ca, com coberturas do Terciário e do Quaternário.

Em subsuperfície a coluna de sedimentos tem
cerca de 3.400 m (Góes et al., 1990). A pequena es-
pessura e ampla distribuição dos sedimentos são
atribuídas a uma lenta subsidência (Cunha, 1986).

Aguiar (1971), Cordani et al. (1984), Caputo &
Lima (1984) e Della Fávera (1990) consideraram
que a atual extensão de sedimentos é o remanes-
cente de uma área originalmente maior. Indícios de
sedimentos paleozóicos com características estra-
tigráficas e sedimentológicas semelhantes suge-
rem conexões com a Bacia do Amazonas e bacias
de áreas extracontinentais como as situadas em
Gana, na África.

3.3 Evolução de Conceitos

Almeida (1969), que é autor da primeira integra-
ção e síntese da geologia da plataforma brasileira,
definiu dois ciclos de sedimentação na evolução
geológica do Fanerozóico – as fases talassocrática
e geocrática. Soares et al. (1974 e 1978) reconhe-
ceram em análise estratigráfica nas bacias intra-
cratônicas do Amazonas, Parnaíba e Paraná, sete
ciclos de sedimentação relacionados com a subsi-
dência das bacias e variação da curva do nível do
mar.

Estes resultados são correlacionáveis com os di-
vulgados por Sloss (1963) que apontou, nas áreas
do cráton do continente norte-americano, seis se-
qüências maiores separadas por discordâncias
marcantes. Cada discordância era seguida por
uma fase transgressiva, com as camadas preser-

vadas, pois, durante esta fase, cada unidade é co-
berta por superposições de sedimentos.

As fases regressivas, entretanto, que se situa-
vam no final de cada ciclo, não foram preservadas,
pois à medida que se formavam tinham os topos
dos sedimentos expostos e erodidos.

A correlação destes ciclos e de outros identifica-
dos nos demais continentes, mostrou que estes
eram mecanismos globais, controlados pelas varia-
ções do nível do mar (Miall, 1984).

O estudo de relações de rochas sedimentares,
por seqüências deposicionais delimitadas por dis-
cordâncias ou concordâncias relativas foi aplicado
na Bacia do Parnaíba. O Paleozóico é dividido em
três seqüências deposicionais por Mesner & Wool-
dridge (1964), Cunha (1986), Della Fávera (1990),
Góes & Feijó (1994) e Góes (1995). A primeira se-
qüência, de influência marinha, corresponde ao
Grupo Serra Grande (fase talassocrática de Almei-
da, 1969 e beta de Soares et al., 1974 e 1978). A se-
gunda seqüência corresponde às formações Itaim,
Pimenteira, Cabeças, Longá e Poti (fase talasso-
crática e gama). A terceira seqüência, que encerra
o Paleozóico, compreende as idades do Carbonífe-
ro Superior ao Triássico. É a fase geocrática e delta
com as formações Piauí, Pedra de Fogo e Motuca e
delta a com a Formação Sambaíba.

Góes & Rosseti (2001), por interpretação de da-
dos de superfície e subsuperfície mostraram que
havia ampla correlação nas áreas de sedimenta-
ções da Bacia de São-Luís Grajaú, e que o Arco
Ferrer-Urbano Santos não representou uma barrei-
ra topográfica para a deposição destes sedimen-
tentos. Rosseti (2001) reconheceu nesta área três
seqüências deposicionais, de idade aptiana e neo-
cretácea.

3.4 Tectônica e Estratigrafia

Carozzi et al. (1975); Fortes (1978); Cunha (1986)
e Cordani et al. (1994) reconheceram as estruturas
do Ciclo Brasiliano que atuaram na compartimenta-
ção da Bacia, durante o Paleozóico. São perten-
centes à direção nordeste do Lineamento Trans-
brasiliano, noroeste do Lineamento Picos-Santa
Inês e norte-sul do Lineamento Tocantins-Araguaia
(Figura 3.3).

Após o término do Ciclo Brasiliano (Cam-
bro-Ordoviciano), por subsidência termomecâni-
ca, os grabens foram preenchidos pelo progressi-
vo afundamento ao longo das faixas tectonicamen-
te instáveis, a partir do final do Ordoviciano (Caputo
& Lima, 1984).
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No Paleozóico, os eventos que ocorreram na
margem oeste da América do Sul, então pertencen-
te ao continente Gondwana, tiveram influência na
Bacia do Parnaíba. Em termos paleobiogeográfi-
cos, as faunas marinhas do Siluriano, Devoniano e
Carbonífero mostram afinidades com outras de mes-
ma idade, registradas no proto-oceano Pacífico.

No Carbonífero, foram iniciados os movimentos
precursores de agregação do supercontinente Pan-
gea, ligado à Orogenia Eoherciniana (Góes & Feijó,
1994). O primeiro reflexo foi o arqueamento do Alto
do Rio Parnaíba (Castelo Branco & Coimbra, 1984),
deslocando o depocentro da bacia para noroeste.

No Permiano, a Antéclise Tocantins-Araguaia e o
Arco Tocantins se elevaram, e as comunicações
entre as Bacias Amazonas e Parnaíba foram encer-
radas. Na continuidade até o Triássico, a área de-
posicional foi deslocada para o centro da bacia fi-
nalizando o ciclo continental com as formações Mo-
tuca e Sambaíba.

No Mesozóico, os principais elementos tectôni-
cos regionais foram a Estrutura de Xambioá de ori-

entação leste-oeste, situado no centro da bacia; o
Arco Ferrer-Urbano Santos delimitando as peque-
nas bacias marginais associadas à abertura do
Atlântico Sul Equatorial, e o Alto do Rio Parnaíba
(Aguiar, 1969; Rezende & Pamplona, 1970; Hasui
et al., 1991, Góes, 1995) (Figura 3.4).

No Jurássico e Cretáceo, os derrames e diques de
diabásio, que são rochas de ambientes distensionais
indicam os efeitos da separação dos continentes. As
unidades litoestratigráficas do Cretáceo Inferior e
início do Cretáceo Superior estão associadas com a
subsidência relacionada ao desenvolvimento do rif-
te atlântico. Pelos eventos biológicos identificados,
são reconhecidas as correlações com as megasse-
quências diferenciadas para as bacias marginais do
leste (Chang et al., 1990b; Ponte, 1994).

As unidades litoestratigráficas do Paleozóico ao
Triássico correspondem à Bacia do Parnaíba. No
Jurássico e Cretáceo Inferior as unidades de diabá-
sio-basaltos, e as formações Corda e Pastos Bons
correspondem à Bacia de Alpercatas, demarcada
pelo elemento estrutural de Xambioá, de orientação
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A - Lineamento Tocantins-Araguaia
B - Lineamento Picos- Santa Inês
C - Lineamento Transbrasiliano

Figura 3.3 – Estruturas do Ciclo Brasiliano de comparti-
mentação no Paleozóico (segundo Fortes, 1978).

Figura 3.4 – Estruturas de compartimentação no
Mesozóico (segundo Góes, 1995).

D- Arco Ferrer-Urbano Santos
E- Anfíclise de Xambioá
F- Alto do Rio Parnaíba

Alto estrutural

Baixo deposicional



leste-oeste, que de alto interno no Paleozóico pas-
sou a eixo deposicional no Mesozóico. Esta bacia
ainda é pouco estudada. Na Bacia de São Luís-
Grajaú as unidades com idade entre Aptiano e Neo-
cretáceo, compreendem as formações Grajaú,
Codó, Itapecuru , Alcântara e Cojupe.

Para a compatibilização da terminologia local,
baseada em datações bioestratigráficas elabora-
das principalmente para as bacias da Margem
Continental Leste (Feijó, 1994) e a geocronologia
formal e internacional é apresentada a tabela de
correlação do Cretáceo (Figura 3.5).

A tabela de síntese dos conceitos geocronológi-
cos e litoestratigráficos, aplicada à sistematização
dos eventos biológicos apresentada na Figura 3.6
reúne os dados das cartas cronolitoestratigráfica
de Góes et al. (1990) e Góes & Feijó (1994), acresci-
das de modificações de Lima & Campos (1980) e
Rosseti et al. (2001).

3.5 Paleozóico

Do Ordoviciano/Siluriano ao Mississipiano, a se-
dimentação é clástica, predominantemente mari-
nha, marcada por acentuada subsidência na bor-
da leste com atuação da direção nordeste e noro-
este.

Os sedimentos se iniciam com indicadores gla-
ciais, intercalados com deposição marinha. Caroz-
zi et al. (1975) descreveram três fases de superpo-
sição fluviomarinha com distributários deltaicos, e
plataformas marinhas.

A influência das variações do nível do mar foi
muito importante no controle da bacia, durante o
Paleozóico. As interpretações estratigráficas per-
mitiram identificar três seqüências deposicionais
do Neopaleozóico (Della Fávera, 1990). A primeira
seqüência, no Devoniano apresenta plataformas
marinhas de tempestade. A segunda seqüência
devono-mississipiana tem o primeiro intervalo
transgressivo correspondendo à Formação Longá
inferior e o segundo intervalo regressivo correspon-
de ao topo da Formação Longá e à porção basal da
Formação Poti. A terceira seqüência mississipiana
corresponde ao topo da Formação Poti compreen-
dendo um sistema transgressivo com lobos sigmoi-
dais deltaicos e tempestíticos. Plataformas terríge-
nas apresentam eventual formação de pântanos e
lagunas, em áreas batidas por tempestades (Ian-
nuzzi, 1994).

No Pensilvaniano e Permiano há um desseca-
mento geral da bacia. No Pensilvaniano, a sedi-
mentação eólica é seguida de sedimentação mari-
nha transgressiva (Formação Piauí). Os ambientes
são de linha de costa mista clástica/carbonática,
oscilante, intercalando zonas de restrição de eva-
poritos (Lima Filho, 1992; Lima Filho & Rocha Cam-
pos, 1993; Santos, 1994).

No Permiano ocorreu novo rebaixamento do ní-
vel de base com sedimentação eólica seguida por
elevação do nível dos corpos aquáticos interiores
em ambientes lacustres e evaporíticos (Formação
Pedra de Fogo). Os ambientes quentes e áridos da
Formação Motuca propiciaram a formação de eva-
poritos. Na sedimentação eólica, em região semi-
desértica com dunas (Formação Sambaíba), data-
da possivelmente como Triássico, não foram evi-
denciados registros de atividade orgânica.

3.6 Distensão e Magmatismo Associados à
Abertura do Atlântico

Góes (1995) propôs a denominação Anfíclise de
Alpercatas, para a unidade morfológica correspon-
dente ao expressivo processo magmático, intrusivo
e extrusivo, que ocorreu no Mesozóico. Esta deno-
minação foi baseada na serra das Alpercatas de
orientação ENE-WSW, localizada no estado do Ma-
ranhão.
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Figura 3.5 – Geocronologia do Mesozóico, no Nordes-
te do Brasil (adaptado de Góes & Feijó, 1994).
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Figura 3.6 – Unidades geocronológicas e litoestratigráficas das bacias do Parnaíba, Grajaú e São Luís
(modificado de Góes et al., 1990 e Góes & Feijó, 1994).
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O elemento tectônico de destaque é a Estrutura
de Xambioá, de orientação leste-oeste. Situada no
centro da Bacia, foi um alto interno durante o Paleo-
zóico (Aguiar, 1969). No Mesozóico, a fragmenta-
ção do Pangea modificou o arcabouço tectônico
da bacia, passando a Estrutura de Xambioá a
compor um novo eixo deposicional (Hasui et al.,
1991), alterando localmente as conformações dos
estratos.

A conceituação de anfíclise proposta por Góes
(1995) é restrita para as rochas derivadas do vul-
canismo fissural. São os derrames da Formação
Mosquito, do Triássico-Jurássico, situados na bor-
da oeste da bacia, e as soleiras e os diques de dia-
básio da parte oriental, equivalentes no tempo à
Formação Sardinha, do Eocretáceo (Lima & Leite,
1978).

Os derrames basálticos intercalam sedimentos
que alguns autores atribuem à Formação Corda.
Santos et al. (1984) citam que o contato superior
dos basaltos com a Formação Corda é discordante
e marcado por uma superfície de erosão acentua-
da.

3.7 Subsidência Relacionada ao Rifte Atlântico

Pela fragmentação do bloco afro-brasileiro e de-
senvolvimento da Margem Continental Leste do
Brasil, foram diferenciadas, na Bacia Recôncavo-
Tucano e em outras bacias marginais, quatro se-
qüências sedimentares (Asmus, 1984):

Fase pré-rifte:

Fase rifte:

Fase pós-rifte:

Seqüência de mar:

seqüência de continente, no final

do Jurássico;

seqüência de lagos, no Cretáceo

Inferior basal.

seqüência de golfo, de idade Ala-

goas, no estágio de proto-oceano;

após o Albiano, evolução do ocea-

no Atlântico.

Com a progressiva abertura do Atlântico Sul, o
deslocamento do continente para oeste, e a rota-
ção horária do pólo, os esforços criaram pequenas
bacias em grábens nas zonas do embasamento
(Szatmari et al., 1987), durante o Cretáceo Inferior.
A geração de baixos deposicionais, com sedimen-
tação subaquática propiciou a expansão das mani-
festações de vida, com o evento biológico repre-
sentado pela freqüente ocorrência de conchostrá-
ceos e uma associação de peixes.

A composição da fauna de peixes da seqüência
sedimentar de lagos é formada por grupos de ca-
racterísticas arcaicas, que derivaram do Jurássico

marinho do hemisfério norte e migraram para ambi-
entes lacustres. A Bacia Recôncavo-Tucano abri-
gou a maior variedade de representantes, nos quais
os Lepidotes (Semionotidae) são os mais numero-
sos. O gênero ocorre na Bacia do Parnaíba e em
outras bacias cretáceas interiores. Seu apareci-
mento assim como a freqüente ocorrência dos con-
chostráceos é um evento biológico relacionado aos
eventos geológicos de abertura da Margem Leste
do Atlântico e ao estabelecimento de conexões en-
tre bacias (Carvalho & Santos, 1994).

A Formação Pastos Bons, pelo conteúdo em pei-
xes fósseis era considerada de idade jurássica, e
como tal situada estratigraficamente entre os derra-
mes Mosquito e os diabásios Sardinha. Posterior-
mente, as formações Corda e Pastos Bons foram
consideradas de mesma idade por seus invertebra-
dos fósseis (Lima & Leite, 1978). A datação por pali-
nomorfos da Formação Pastos Bons no Andar Bura-
cica, revelam uma posição no Cretáceo Inferior-
Barremiano (Lima & Campos, 1980).

Os sedimentos Pastos Bons preenchem as de-
pressões dos grábens alinhados sobre a antiga
área do Arco de Xambioá e a Anfíclise de Alperca-
tas (Góes, 1995). Extravasam seus limites e reco-
brem discordantemente as formações paleozóicas
Poti, Piauí, Pedra de Fogo e Motuca. Em ambiente
de baixa energia, conservam as faunas de peixes e
de conchostráceos. São correlacionáveis com as
faunas que ocorrem nas bacias interiores, e na Mar-
gem Continental Leste.

As formações Pastos Bons e Corda são coloca-
das na Bacia do Grajaú, até que novas pesquisas
detalhem a geologia da área.

No Aptiano-Albiano, a ruptura do Gondwana pro-
piciou o desenvolvimento da Margem Atlântica Sul
Equatorial. A ela estão associadas as pequenas ba-
cias marginais, um sistema de riftes costeiros e a evo-
lução estrutural do Arco Ferrer-Urbano Santos (Re-
zende & Pamplona, 1970 e Miura & Barbosa, 1972).

O arqueamento do Alto Rio Parnaíba e do Arco
de Xambioá comportando-se como uma antéclise,
propiciou o soerguimento da área central, delimi-
tando uma nova área de subsidência. Góes (1995)
a definiu como a Bacia de Grajaú, com o limite nor-
te do Arco Ferrer-Urbano Santos, separando as
bacias de São Luís e Barreirinhas. O preenchimen-
to foi efetuado com depósitos eólicos e marinhos do
Aptiano/Albiano das formações Grajaú e sedimen-
tos fluviais e estuarinos do Albiano da Formação
Itapecuru.

A Bacia de São Luís é associada ao sistema de
riftes costeiros e delimitada pelos Arco do Rosário a
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leste, Arco Ferrer-Urbano Santos a sul e Arco To-
cantins a leste. A depressão formada a partir do
Aptiano foi preenchida por sedimentos das forma-
ções Codó e Grajaú e no Albiano pelos sedimentos
da Formação Itapecuru. Durante o Cenomaniano a
Bacia de São Luís evoluiu com sedimentação mari-
nha rasa, e seu preenchimento continuou até o Ter-
ciário (Aranha et al., 1990). Nos sedimentos de co-
bertura da parte emersa da Bacia de São Luís data-
dos no Cenomaniano, ocorrências de fósseis são
registradas na região de litoral, em torno da baía de
São Marcos. Compreendem faunas marinhas e ter-
restres e floras terrestres.

Rossetti & Truckenbrodt (1999) apresentaram
uma nova nomenclatura estratigráfica para a Bacia
de São Luís. Na base colocaram a Formação Codó,
com idade aptiana. Considerando que o termo Ita-
pecuru englobava várias unidades, elevaram-nas à
categoria de Grupo Itapecuru. Está dividido em
Unidade Indiferenciada (Albiano), Formação
Alcântara do Albiano Superior ao Cenomaniamo e
Formação Cojupe do Turoniano ao Paleoceno.

Em trabalho posterior, Góes & Rossetti (2001) in-
terpretaram que a sedimentação entre as bacias de
Grajaú e São Luís era contínua, denominando a
área como Bacia São Luís-Grajaú. A nova nomen-
clatura foi aplicada para as áreas da bacia do Gra-
jaú.

No estudo dos eventos biológicos, que são os
elementos operacionais de correlação aplicados
na estratigrafia de eventos (Kauffman, 1987), o uso
desta nomenclatura estratigráfica apresentou algu-
mas dificuldades. Como os bioeventos represen-
tam a resposta biológica à dinâmica de mudança
em intervalos de tempo determinados, devem ter
uma posição estratigráfica definida.

A primeira dificuldade é referente ao Cretáceo.
Rosseti et al., (2001) e Paz & Rossetti (2001) conclui-
ram que havia duas seqüências deposicionais da
região de Codó, separadas por uma descontinui-
dade de caráter regional. A unidade inferior neoap-
tiana era correspondente à descrição original de
Lisboa (1914), para a Formação Codó. Colocaram
a unidade superior na Unidade Indiferenciada, que

tem predominância de sedimentação clástica, situ-
ando-a na base do Grupo Itapecuru, datada no
Meso/Neoalbiano.

Os peixes fósseis que ocorrem em carbonatos
na região de Codó e Brejo caracterizam dois even-
tos biológicos correlacionáveis com os que ocor-
rem em carbonatos nos membros Crato e Romual-
do da Formação Santana.

No primeiro evento do Aptiano, os fósseis do cal-
cário laminado são mantidos na Formação Codó, e
são correlacionados ao Membro Crato da Forma-
ção Santana. Estão de acordo com o trabalho de
Paz & Rossetti (2001).

O segundo evento datado do Albiano, é repre-
sentado pela característica e diversificada fauna
de peixes, idêntica à do Membro Romualdo, For-
mação Santana, da Bacia do Araripe, e Formação
Riachuelo da Bacia Sergipe/Alagoas. Ocorrem em
carbonatos, e na Bacia do Araripe são interpreta-
dos como ocorrentes uma superfície de inundação
marinha (Ponte & Ponte-Filho, 1996). Como não
estão registrados por Rosseti et al. (2001) e Paz &
Rossetti (2001), são mantidos como unidade su-
perior da Formação Codó, até que novos estudos
definam as nomenclaturas estratigráficas mais
apropriadas.

A outra observação é referente ao uso da deno-
minação de Formação Itapecuru para a área geo-
gráfica de Itapecuru-Mirim. Como a Formação Ita-
pecuru é uma unidade operacional de mapeamen-
to reconhecida e utilizada nos trabalhos da área,
com precisão superior à denominada Unidade Di-
ferenciada, foi mantida no presente estudo.

Os trabalhos que estão sendo realizados na re-
gião do rio Itapecuru, por pesquisadores da UFRJ,
desde 1990, visam entre seus objetivos, o estudo
de fósseis associados à seção-tipo da Formação
Itapecuru no sentido definido por Campbell (1949).
Nesta área, e em níveis estratigráficos foram regis-
trado organismos de ambiente continental: verte-
brados e invertebrados.

Na pequena área em estudo, os sedimentos de co-
bertura da Bacia de São Luís, datados como Ceno-
maniano são enquadrados na Formação Alcântara.
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