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RESUMO: Os elementos conodontes constituem um importante grupo de microfósseis 
fosfáticos, que ocuparam os mares quentes e temperados do Cambriano ao Triássico. São 
amplamente utilizados para zoneamento bioestratigráfico em diversas bacias mundiais, devido 
sua ampla distribuição geográfica e ampla diversidade morfológica no tempo. No Brasil, estes 
vertebrados primitivos são encontrados nas bacias paleozoicas, como as bacias do Paraná, 
Acre, Solimões, Amazonas e Parnaíba, sendo nesta última a realização deste trabalho. A Bacia 
do Parnaíba é uma bacia intracratônica inserida na Plataforma Sul-americana, que 
compreende uma área de aproximadamente 600.000 Km2, localizada entre os estados do 
Maranhão, Piauí, Ceará e Tocantins. Têm sedimentação essencialmente paleozoica, embora 
também esteja coberta por depósitos mais jovens (mesozoicos até recentes). A sequência 
carbonífero-triássica referente ao Grupo Balsas, corresponde a um evento transgressivo 
regressivo, de continentalização com consequente desertificação. Compreende um complexo 
clástico-evaporítico aflorante nas regiões leste-nordeste e centro-sul da bacia e é constituído 
pelas formações Piauí, Pedra de Fogo, Motuca e Sambaíba. A Formação Piauí, foco deste 
trabalho, consiste de uma sucessão essencialmente arenosa com intercalações de siltitos e 
folhelhos, com calcários no topo, depositados em ambiente fluvial com contribuição eólica e 
breves incursões marinhas relacionadas a um mar raso. Estes carbonatos são denominados 
“Mocambo” em alusão a localidade na qual são encontrados, sem nenhuma formalização 
litoestratigráfica. Em geral, o “calcário Mocambo” tem sido relacionado às incursões marinhas 
concomitantes aos eventos de desertificação do final do Carbonífero. O objetivo do trabalho foi 
à análise de amostras deste calcário Mocambo para obtenção de conodontes. O processo de 
preparação de amostras consistiu em quebrar o material até o tamanho aproximado de 2 cm, 
digestão das amostras com 800 mL de água e 200 mL de ácido acético glacial (carbonatos) e 
ou peróxido de hidrogênio (folhelhos) em baldes de 1,5 L. Peneiramento das amostras em 
malha de 200 mesh (0,074 mm) secagem na estufa e triagem do sedimento com novo 
peneiramento em malha de 80 mesh (0,177 mm) para catação dos conodontes, fauna 
associada e minerais, no Laboratório de Conodontes da UFRGS. Foram encontradas 
importantes conodontes das espécies Declinognathodus noduliferus, Neognathodus 
medexultimus, Idiognathodus incurvus, I. sp., Neognathodus cf. symmetricus, que viveram em 
águas rasas de ambiente marinho raso; marcadores do Pensilvaniano Inferior, Bashkiriano.  
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