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Os fósseis são bens da União e sua coleta depende de autorização prévia do DNPM 
(Departamento Nacional de Produção Mineral).Museus e estabelecimentos oficiais congêneres 
independem dessa autorização, mas devem fazer a comunicação prévia (Decreto-Lei 4.146/42). 
Essa autarquia  vem intensificando as ações de fiscalização, tendo como um dos objetivos 
identificar os principais sítios fossilíferos do Brasil. Atualmente as ações estão centradas na  
Bacia do Araripe (Ceará, Pernambuco e Piauí), Bacia do Parnaíba (Tocantins), e na Bacia do 
Paraná (São Paulo e Goiás). No sudoeste goiano ocorrem calcários da Formação Irati, de idade 
permiana (250 a 290 M.a.), nos quais desde 1930, se conhece registros de fósseis, 
principalmente da Família Mesosauridae - pequenos “parareptilia” aquáticos/semi-aquáticos, 
com média de 50 cm, e importantes na compreensão da evolução dos vertebrados, por sua 
posição basal dentro dos répteis. Em 2008, a convite do DNPM, o curso de Biologia da Ulbra 
Torres se agregou ao trabalho do DNPM. O objetivo aqui é divulgar as ações e os resultados 
obtidos, bem como sugerir alternativas que compatibilizem a exploração do calcário, importante 
na economia da região, mas que também garantam um mínimo de preservação dos fósseis. 
Foram 2 etapas (julho e outubro) de 1 semana cada, em 5 mineradoras nos municípios de 
Portelândia, Perolândia e Caiapônia, que exploram o calcário dolomítico usado como corretivo 
de solo. Além de informações básicas (e.g. técnica de exploração), verificou-se a ocorrência de 
fósseis tanto nas frentes de lavra ativa e inativa, quanto nos pátios de secagem e moagem. 
Foram coletadas cerca de 113  amostras contendo principalmente restos esqueletais de 
Mesosauridae (Mesosaurus tenuidens, Stereosternum tumidum e Brazilosaurus sanpauloensis), 
e moldes/impressões de Crustacea (Pygaspis ?). Parte do material veio para a coleção de 
Paleovertebrados do laboratório de Paleontologia da Ulbra Torres e será estudado. Muito já se 
perdeu na trituração do calcário, pois há ocorrência generalizada de fósseis em todas as 
“pedreiras” e em quase todos os níveis, e não há um trabalho planejado de salvamento, exceto 
por ações isoladas de funcionários que separam algum material que acham “bonito” dos 
“calangos que dão na pedra”. Os encarregados foram orientados a separar o material salvo e 
comunicar ao DNPM para que seja encaminhado para centros de pesquisa e/ou universidade 
que tenham paleontólogos. Ao contrário de Mata (RS), conhecida como “cidade da floresta 
petrificada” e cujo turismo vinculado aos fósseis é bastante significativo na economia local, 
nenhum  dos municípios visitados assumiu o título de “cidade dos Mesossauros”; o que 
contribuiria no turismo regional, e junto com ações educativas e de pesquisa universitária, 
ajudaria a garantir que uma história que começou a quase 290 milhões de anos, não se perca 
no processo de trituração do calcário, e com ele a possibilidade de se conhecer mais da vida 
pretérita do nosso planeta. 


