Apresentação
O volume comemorativo aqui apresentado é uma homenagem ao centenário da
obra de John Mason Clarke, Fósseis Devonianos do Paraná, de 1913, organizada pelo
Grupo Palaios - Paleontologia Estratigráfica UEPG/CNPq com a valiosa contribuição
dos pesquisadores André Mori (Universidade de São Paulo), Antonio Carlos Fernandes
(Universidade Federal do Rio de Janeiro), Carolina Zabini (Universidade Técnológica Federal do Paraná), Juliana Morais Leme (Universidade de São Paulo), Renata Guimarães
Netto (Universidade do Vale do Rio dos Sinos), Roberto Iannuzzi (Universidade Federal
do Rio Grande do Sul), Silvia Fernanda de Mendonça Figueirôa (Universidade Estadual
de Campinas), Vera Maria Medina da Fonseca (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
e Yngve Grahn (Stockolm University).
O Grupo Palaios - Paleontologia Estratigráfica, criado em janeiro de 2000, objetivou, inicialmente, a organização e a manutenção do acervo paleontológico do Departamento de Geociências da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e tem como
premissa básica ampliar o conhecimento sobre a Paleontologia e a Estratigrafia da Região
dos Campos Gerais do Paraná, com ênfase no Período Devoniano. Atualmente, as linhas
de pesquisa abordadas pelo grupo são: Bioestratigrafia; História da Ciência; Micropaleontologia; Paleobiologia; Paleoecologia; Paleoicnologia; Paleontologia Estratigráfica;
Paleontologia e Educação; e Tafonomia. A equipe atual conta com 4 doutores, 5 doutorandos, 3 mestrandos, 1 técnico e 2 graduandos.
A obra de Clarke (1913) é, ainda, referencial valioso para os estudos do Devoniano
do estado do Paraná, tendo o presente volume o propósito de resgatar a memória desse
importante personagem da paleontologia.

Elvio Pinto Bosetti & Renato Pirani Ghilardi
(Líderes do Grupo)
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Editorial
É com satisfação que publicamos mais um número da Terr@Plural. Como é de prática, a Revista Terr@Plural, em sua política editorial, compartilhada entre os programas
de Pós-Graduação em Geografia da UEPG-UNICENTRO, busca incentivar, além da publicação de artigos espontâneos de demanda contínua, a publicação de dossiês temáticos.
Os dossiês temáticos editados pela Terr@Plural procuram estimular a publicação
dos trabalhos científicos apresentados em eventos acadêmicos nacionais e internacionais
dentro do escopo editorial da Revista. Ademais, a Revista tem a preocupação de dar destaque aos temas relevantes para cada área ou disciplina específica, sejam elas atinentes às
ciências sociais e humanas ou às ciências da natureza.
Este número, portanto, surge com a intenção de homenagear o centenário da publicação da monografia pioneira do eminente paleontólogo norte-americano John Mason
Clarke (1857-1925), intitulada Fósseis devonianos do Paraná, publicada pelo Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil em março de 2013.
Nessa perspectiva, foram selecionados trabalhos que enfocam o tema, sendo tais
divididos em três abordagens. Primeiramente, são apresentados um resumo da biografia
do autor e uma revisão da cronoestratigrafia original embasada em dados mais recentes.
O segundo conjunto de textos refere-se ao estado da arte dos principais grupos taxonômicos referenciados por Clarke, considerando a paleoflora, os lingulídeos, os icnofósseis, os
trilobitas, os tentaculitídeos e os crinoides. Por fim, são apresentados roteiros geológico-paleontológicos e uma correlação de áreas de afloramento clássicas do sítio urbano do
município de Ponta Grossa.

Nicolas Floriani e Pierre Alves Costa
Editores
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