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I S FETSTMANTEL,

BACTA DO PARA-

RE SUMO

0 presente trabaLho tem por objetioo o estudo, êfl
detaLhe, da cutícula de GLossopteris eommunis FeistmanteL, L876,
como eæempLo de pesquísa cutieuLar das glossoptenídeas e de ou-
tras plantas eogonduânieas,

g_. eommunis foi seLeeionada por, seï, ?/ma das espá-
eies de maís ampLa dístribuição na região gondoã.nica e, no entan
to, tez, seus aspeetos cuticuLares muito pouco eonhecidos.

CutícuLas epidármieas des sa espécie, obtidas pe-
Lo proees s o de macez,ação a partir de eæempLaz,es morf ognaf ícamen-
te detenmínados, proeedentes da Formação Rio Bonito (Membpo Tri-
unfo), no Estado do Pananã, foram submetidas ao eûq,me combinado
de mícroseopia óptica e mie?oscopia eLetrôniea de uanneduz,a, in-
cLusíue com q, ut¿Lização de tâcnicas espeeiaLmente desenuoloidas.

0s oã,r,íos paz,ãmetros, como f onmato e tamanho de
cáLuLas,espessura e típo de paredes antieLinais, oríentação d.e

estõmatos e natureza das câLuLas peníestomã,tíeas, foz,am estud.a-
dos ao Longo de toda superfíeie de ambas as faces foLiares.

Entre as eoneLusões do prlesente trabaLho, eonsta-
tou-se que fetções como demaz"cação de ã,reas ùa.sculares e ínter-
üascuLares em apenas uma das faces foLiaz,es, pequeno número de

a,nastomoses, paredes antícLínais pnedominantemente retiLíneas, e

estõmatos concentv,ados na região eentral d.a Lã.mina foLian,em eon
junto, cq,?aetez,izam a cutícuLa de G. eommunis.
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I NTRODU ÇAO

As cutícul as das pl antas fõssei s da ãnea gondvâ-
nica têm sido escassamente descritas e, particuìarmente,a res
pe ito do gênero Gl os sopterj s , um dos taxa mais i mpor ta ntes den-
tro da fl ora gondvânì ca, existem poucos trabal hos. Dentro desse
gênero, Gl ossopteri s conmuni s 6 uma das espéc ies mai s freqüentes
e de grande dístr ibuição estratigrãfica em todo o Gondvana.0cor-
re en todo o Permiano, sendo mais abundante no Permiano Inferior.

0 presente tra ba I ho se consti tui no primeiro es-
tudo a tratar em profundì dade os aspectos cuti cul ares daquel a es
pécìe, gra ças não sõ ao proj eto desenvol vi do espec ialmente com

es ta finalidade, como também ã obtenção de ma teri a ì de boa quaì i
dade e peìo desenvolvimento de técni cas prõpri as du ran te o proj e

to.

A escolha de !.communìs deve-se ao fato de que
sua cutícul a apresenta-se bem conservada em vãri as localidades
da Formação Rio Bonito (Membro Triunfo) o que permitiu o estudo
de todos seus aspectos em. vãri as pos i çõe s da folha.

Não existe ainda um consenso a respei to das afini
dades botân i cas do gênero Glossopteri s. BOUREAU (l967 ) ,por exem-
pì 0, as jnclui den tro de um novo taxon (Divisão): G lossopteri do-
phyta.

G0ULD & DELEV0RYAS (1977), por outro ìado,com ba-
se no estudo de mater.i al petrì fi cado, co I oca ram Gl ossopterì s ( e

toda a 0rdem G I o s s o p t e r i d a 1 e s ) dentro da Classe Pteridospermopsi
da.

SURANGE & CHANDRA (1978) , com base em õrgãos ne-
produtivos, agrupam as gì ossopterideas em duas ordens distintas
de gimnospermas: Pteli dospermales e G I o s s o p t e r i d a I e s , A es ta úl-
tÍrna pertence a Famíl ia Scutaceae, que i nc lue a estrutura repro-
dutiva denomi nada 0ttokaria,cujo esp6cime-tipo segundo SURANGE &

CHANDRA (op.cit.) aparece unìdo ã folha de G.communis, mujto ern-

b ora P LUMST EAD (1956 ) tenha se referi do ã união dessa estrutura
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'a Gângamopteri s.

0 pre s en te trabal ho que visa contri bu i r pa ra uma
melhor caracterização da espãcìe G.communis, assim como,do prõ_
prio gênero Glossopteris, aìém de contribuir ao desenvolvimento
dos estudos cuticulares de prantas paì eozõi cas, não prete nde con
tri bui r di retarnente em relação aos aspectos supra-gen6ricos.
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pela paciente leitura e correção dos oli gìnais deste trabalho.

GENERALIDADES SOBRE A CUTfCULA

Tendo em vista a pouca di vul gação e o estado in_
c ípi ente dos estudos cuti culares em nos so âmbi to, apresento a

seguir aìguns aspectos gerajs que permì tj rão um mel hor acesso
ao es tudo aqui apresentado.

A CUTfCULA NAS PLANTAS ATUAIS

H istõri co dos prime.i ros estudos

Segundo MARTIN & JUNIpER ('ì970), a presença de
uma membrana super"f 'ì ciar nas plantas foi sugerida inicialmen,
te por LUDI,JIG, em l757.Nos anos que se segu.i ram, sua existênc.i a
foi reconhecì da por alguns autores (DE sAUss uRE e HEDl,JIG)e nega
da por ou t ros (SpRENGtL e MIRBEL). Fi nalmente,en l B30_34, BR0NG_
NIART (apud MARTTN & JUNIpER, r970) conseguiu isoìã-ra das fo-
I has de Brass'i ca oleracea var. capitata, pondo fim ãs dúvidas a
res pe ì to de sua e x i s t ê n c i a . B R 0 N G N I A R T (op. cit. )veri fì cou que a

membrana era uma estrutura não c e r u r a r , c o n t í n u a , m o 1 d a d a nas cê-
ìulas epì dórmi ca s e reves ti ndo também os peì os epidérmicos,deno
mi nando-a cutícul a.

Resultados dos estudos mais recentes sobre
cutícul a das plantas atuais

Estudos sobre as cutícul as das
dem ser encontrados em STACE (l965 ) e MART I N &

ma j s modernos apanhados sobre as cuticulas atua

Apesar das mú I t.j plas i nterpretações dadas ã cu
tÍcula pelos diferentes autores,sabe-se hoje que ela é uma estru
tura multiestratificada,composta de pelo menos trôs camadas,onde
a cutìna é o componente prìncìpa1.A cuti na ã um po1îmero com

pl antas atuaì s po

JUNIPER ('l970),os
is.
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plexo, com os ãci dos constj tui ntes i nterconectados por sjstenas
acopì ados de és ter , perõx j do e éter.

Corn exceção das talõfìtas, a cu tícu ì a p are ce es-
tar presente em todo s os grupos vegetaì s, embora mu i tas vezes de

forma vestìgìa1 ou ìncompìetô. Ela se forma sobre todas as super
fíci es aêreas das plantas.

A cutícu ì a pode vari ar de espessura s obre a su-
perfÍcì e de uma fol ha e, como regra gera 1 , a cutícul a adaxial é

mai s desenvolvida que a abaxi al . Normal mente, folhas umbrõfi I as

e hel iõfi l as , imaturas e maturas, cotì j edonares e adultas,bem co

mo fol has cres cendo em di ferentes partes da mesma pì anta apresen
tarn d i ferentes espessuras de cutícul a, 'ì ndi cando i nfl uônci a das
c on d'i çõe s ambientai s.

São vãrias as funções desempenhadas pela cutÍcula.
Como e I ement o es trutura I , proporcì ona sustentação mecânìca, ma!
tendo compactos e firmes os tecidos celulares. Serve, de outro
1ado, como carnada de contato entre o corpo da pl anta e seu am-

biente, evìtando também a perda de nutni entes e o ataque de mj-
croorga ni smos. Sua função mais importante, porém, parece ser a

con servação de ãgua na pl anta, supl ementando a ação dos estõma
tos como regul adores da troca de ãgua entre a planta e seu amb'í -
e nte -

AS CUTICULAS FOSSEIS

Fossi I ì zação das cutícul as e sua ìmportância

A ma ncan te estabi l idade da cutì na,sob certas con-
di ções, possibilita â cutícu1a da planta pers is ti r i na lterada a-
través de mj I hões de anos. A cutícu1a, quando preservada, tem

características prõpri as: sua estrutura mj croscõpì ca é específì -

ca e reve I a a estrutura da epiderme, ì sto é, tem gravados os de-
tal hes das célu1as epidérmjcas (seu forma to, t a m a n h o , t e x t u r a ) , o s

tricomas ( p e ì o s , g ì â n d u ì a s , papi I as ) e os estômatos. A cutícula
reflete bem a estrutura da epiderme, porque esta ó, nonmaìmente,
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fionoes trati fì cada, fa to que apenas não ocorre na epi derme múl ti -
pìa. Detalhes, tais como, o arranio das c6lulas ao redor dos es-
tômatos e a forma das c6lulas são características de valor sistemãti
co. A d'i stribuição e abundância de estôrnatos e de bases de pelos,
o tamanho e forma de cél ul as, assim como as caracterís ti cas das

células-guarda e subsjdiárias, tambõm podem ser usadas taxonomì -
camente. A caracteristi ca taxonômi ca mai s freqtlentemente usada é
o aspecto dos estômatos em vista frontaì, especì almente com ref e

rência ã natureza e ori en tação das células subsidiãrias.

As ì nformações morfol6g i cas forneci das pel a cutÍ-
cula fõss i I são parti cul armente útei s em pequenas fol has,tai s co

mo, aquel as das conÍferas. Fel i zme nte , as f olhas e outras partes
das p lantas que desenvol vem cutícul as reconhecívei s são também a

quelas ma is faci l mente e freqtlentemente fossi l izadas.

As cutícul as permanecem quase que compl etamente i
nal teradas no estado fóssí1, embora os carboì dratos e outros
constr'tuintes da planta pos s am ter s ofrj do compì eta transforma-
ção . Se ndo tão nes istente ã decomposi çã0, a cutícul a atua,no es-
t ado fóssil,como uma i mpo rt ante evi dênci a taxonômi ca, evolutiva,
de habi tat e, poss iveìmente, climãtica. Se pl antas fõssei s forem
encontradas com uma cutícu I a bem desenvolvida, pode-se supor que

elas foram prov ave I mente pl antas terrestres.

H is tõri co das pesquisas cuti cul ares em plantas
fósseis

Na I i teratura pal eobotâni ca, as mais anti gas ref e

rências a cutículas remontam â primeìra metade do século passado,

De acordo com STACE (1965), a pri meira menção a cutículas fõl
seis foi fei ta por BR0DIt (1842,apud STACT 

.ì965 
) ' em seu traba-

lho s obre restos vege ta i s da costa de Hampshì re,o quaì, entretan
to, não teve conti nui dade. Três anos mais tarde, G0EP P E RT & BE-

RENDT ('ì845, apud STACT, I965) fj guraram fragmentos cuticulares
de uma espéc ie de conifera e de duas espécìes de ang iospermas que

e n con tra ram preservados em âmbar. Estas fi guras ap a re ce ram em um

g ra nde trabalho,pri mordialmente vo ltado ao estudo de ramos e im

pressões fol i ares, e es te é, também o caso dos posteri ores dìa-
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gramas cuti cul ares de SCHLEIDEN (1846, apud STACE,l965 ) , UNGER
(1853, apud STACE, ì965) e l,JESSEL & t^lEBER (lBS6, apud STACE,
1965). Em todos os quatro casos, as f iguras são pouco precisas
e altamente diagramãticas, sendo que, exceto onde o material
foì disponíve1 para estudo subseqüente, a verdadei ra i dent i dade
das p lantas é obscura,

Segundo STACT (op.cit. ), o primeiro trabal ho re
almente j mporta n te sobre o tratamento sjstemãtico de cutículas
foi o de B0RNEMANN ('ì856, apud STACE, 1965 ) , descrevendo cutícu
las de ci cadãceas fõsseì s do Triãssico superi or das vizinhanças
da TurÍngia. Foi o pri mei ro autor a compreender a na tu rez a exa_
ta das cutículas que es tudou, tendo fei to um grande e s forço pa-
ra expìicar a reìação entre elas e as folhas que as contém. Se_
gundo esse autor: ',0 contorno das paredes celulares da epiderme
é quase sempre mostrado sobre a rnembrana (cuticuìar) por^ uma re
de de I i nhas marrom-es curas , que a p a ren temen te representam as
paredes cel u lares, mas que são nais finas do que aquel as devem
ter sido. Es tas I i nhas ma rro ns devem ser consjderadas como par_
te de uma cutícul a hornogênea. . .,'(BORNEMANN, I856, apud STACE,
1965: 7 ) .

Daí em di ante, de acordo com STACE (op.c.i t. ),foi
pub 1 i cado um grande número de traba lhos s obre cutícu1as
seìs, abrangendo de pequenas notas a g randes vol umes.

fó:
SCHENK

(l869-7.] ,apud STACE, l96S) incluju al guns esboços de cutículas
em seus es tudos de plantas do Wealdeniano. O tra ba I ho de ZEIL
LER (1882, apud STACE l96S) deve ser cons i derado como a prìmei
ra revi são de es tudos cuticulares, trazendo ai nda mu ì tas i nfor-
mações suplernentares úteis sobre cutículas de fetos e conífer"as
fõsseì s. Talvez o mais impo rta n te dos pr,i me i ros es tudos cuticu_
'I ares, entretânto, sej a aqueìe de NATHO RST (1907- l2, a pud STACE,
1965 ) . sua " P a l á o b o t a n i s c h e Mi tte ir ungen " representa o primeì ro
trabal ho reun indo uma longa sérìe de es tudos cuti cul ares de um
grande número de esp6cies, devendo ser cons iderado como a conso
lidação do assunto como unìa disciplina v e r d a d e i r a rn e n t e científi
ca. Um dos maìs ì mportantes aspectos do trabal ho de NATH0RST e

o aperfe içoamento de vãrias t6cni cas, que foram rapi damente as_
similadas por paleobotânìcos europeus e ameri canos. Isto re s u.l _

tou em um considerãvel número de es tudos i ntei ramente devotados



-10-

às cutícul as .

Conforme sâlienta STACE (op.cit.), a primeira in
vesti gação digna de nota real i zada por autores br.i tân i cos foi g
quel a de TH0MAS & BANCR0FT (l9l3, apud STACE, ì965 ) em ci cadã-
ceas mesozõjcas, Eìes compa ra ram cutículas de e!pêcies fõssei s e

recentes, com ênfase em caracteres estomãticos, e assim descobri
ram una considerãvel quanti dade de deta I hes a respei to das rela-
ções entre os tipos fõsseis. Al gumas das prime.i ras boas fotomi -
crografias de cutÍcu I as foram i nc I uídas nes ta publ i caçã0, e ou-
tras foram produzidas por l,ltLLS (.l9.l4, apud STACE, 'l965) que es-
tudou fõssei s de camadas de carvão da Inglaterra. THOMAS (1930
apud STACE, 1965 ) sup lementou o co n he c imen to de frondes de cìca
dãceas mesozõicas publ icadas no primeino trabalho.

Para exempl jficar a expansão dos estudos cuticuìa
res a partir do continente europeu, STACE (op.cit,) menciona o
trabal ho de ll0LDEN (1915, apud STACE,l g6b ) , un dos primeiros so-
bre cutícul as as i ãti cas. De seu estudo de coníferas fósseis indi
anas, ele concluiu que caracteres fol i ares ep i d6rmi co s podem f re
qtlentemente ser de grande vaìor na determinação específica,pare.
cendo-l he, po rém, d e pequena uti I idade c omo evi dênci a fi t ogenéti -
ca,

As mais importantes investìgações cuticulares são,
sem dúv ida, aquelas de R. FL0RIN, que dura n te mais de q uaren ta a-
nos pr oduziu um grande ntmero de excel entes traba I hos sobre cutí
culas de gimnospermas fõssejs e recentes, sempre com desenhos e

fotografìas de excelente qualidade. Em um de seus primeiros tra-
balhos de importância (FL0RIN, 1920,apud STACE, .l965), efetuou
uma comparação entre cuticul as de coníferas fõssei s e modernas ,e
a mai or parte de seu trabaì ho subseqllente se desenvol veu manten-
do es ta linha. De 1938 a l945, FL0R I N produz.i u uma importante sõ
rie de trabalhos sobre coníferas do Carbonífero Superìor e permi
ano I nferi or, incluindo deta lhes comp ì e tos de suas cutículas. Em

um des tes trabal hos (FL0RIN, 'l940 ) es tão i nc luídos os primejros
estudos cuticulares sobre vegetai s paleozõicos brasi lei ros, atra
vés dos quaìs aqueìe autor pôde estabelecer um novo gêne ro de co
nífe ra. Paranocladus.
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Ai nda de acordo com STACE (op.cit.), o investj_
gador pi onei ro nesse ti po de estudo em di coti ledôneas foi BAN-
DULSKA (1923, apud STACE, 1965), que estudou a anatomja cuticu-
lar de folhas de di coti I edôneas e coníferas enc on trad a s em depó_
sitos eocêni cos de Bou rnemouth. Da época dos traba I hos de BAN-
DULSKA (l923-31 , apud STACE , l96b) em diante, um consi derãvel nú
mero de arti gos i ncl ui ndo aspectos cuti cul ares de di coti I edôneas
fõsseis começou a aparecer na I i teratura, em vãri os casos, dine-
tamente inspirados por suas publicações. E,H0FMANN produziu uma
val ios a sér'i e de es tudos , de 1926 a l93l , sobre restos vegeta i s

de formações do Te rc i ãr'i o Inferior. Em seus primeiros trabaìhos
ela tentou atribuir nomes de gôneros ou espõci es vi ventes aos
taxa, com base em cutículas. Em 1932, entretanto, adotou o siste
ma mai s recomendãvel de descrever estas fol has sob a forma de
gênenos f ósse i s.

A partì r da década de 1940, grande parte das pu_
blicações sobr.e cutículas fõsseis passou a sè referir a plantas
prê-terciãrjas, prìncipalmente gìmnospenmas. Aìgurnas das mais
i mportantes pub ì i cações são aqueì as de HARRIS (1942 e subseqüen-
tes, a pud STACE, 1965 ) , abrangendo uma ampla séri e de tõpi cos da
Fl ora Jur"ãssi ca de Yorks h ire, incìuindo es tudos cuti cu lares, que
pì^ovaram ser de cons iderãvel val or dì agnósti co.

Ai nda em reìação ã biblìografìa européi a sobre cu
tículas, dev em ser c i tados os trabal hos de KRÃUStL (1949), KRÃU

SEL & l,lEYLAND (1950, 1954 e 1959) sobre pl antas terci ãri., . .ol
níferas de vãrjas idades,os de l,JEyLAND (ì948 e ì957), t¡EyLAND,
KI LPPER & BERENDT (1967), também reI ac ionados a pì antas terci ã -
rias, o de CHAL0NER, HILL & ROGERS0N (1978) a respe.i to de pìan-
tas devonianas, e os de TH0MAS (l970, j97 4 e 1971) sobre Lepì do-
dendral es. TH0MAS , bem como [,tATS0N (1977), contri buiu sensive.l -
mente para o desenvolvjmento dos estudos cuti cul ares, sendo um

dos pì one iros na utiìização do mi croscópi o etetrônico de varredu
ra.

Fora da Europa e Amérj ca do Norte, al guns dos
mais importantes estudos cutj cul ares foram ema na do s da India. Es-
ses estudos fo ram iniciados por SAHN I (1923), descrevendo a es_
trutura da cutícula de Glossopter".i s angustifolia. Entne os tra-
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.balhos mais signìficativos que se seguiran, podem ser citados
SURANGE & I4AHESHv{ARI (1970), SURANct & CHANDRA (1973,ì974 e l97S),
CHANDRA & SURANGE (1976, 1977a, ì977b e 1977c), principalmente
s obre õrgãos reprodutivos de Gìossopteris. Destaque especial me-
recem os trabalhos de PANT & NAUTIYAL (1960), pANT & GUpTA (1968
e 1971), PANT & SINGH (1971 e 197 4) , abrangendo desde sementes a

té fol has de di versos gêneros gondvâni cos, incl us i ve Gl ossopte-
ri s.

Em relação à Ãsia, podem ser citados ainda os tra
balhos de KRASSIL0V (1973 e .l974) sobre floras cretãceas da Sibé
ria.

Na Amõrjca do Sul, estudos cuticulares foram rea-
I i zados com materi al fóssil da Argenti na, Coì ômbi a, Chile e Bra-
sì1. Na Argenti na fonan descri tas cuticulas de p lantas triãssi-
cas (ARCHANGELSKI; 1968b, BALD0NI,1972 e l9B0a, BALDONT & DURAN

G0 DE CABRERA, 1977), jurãssìcas (BALD0NI, 1978 e 1980b), do ìi-
mì te j u r ã s s i c o - c r e t ã c e o (BAL D0N I , 197 9 e l9B0c ) ,cretáceas (AR-
CHANGELSKY, 

,l963a, 1963b, .ì964a, 1964b, 1965, 1966, \967,1968a e

1974, ARCHANcELSKY & BALD0NI, 1972a e 1972b, BALDONI , 1974,1977a
e 1977b, MENtNDtz, I96S , TRAVERS0, I966 ) e terci ãrì as (¡tENENDEZ

& cAccAVARl, .l966 
) , inexìstindo, porém, estudos sobre cuticulas

de pl antas pa I eozõi cas . Na Colôrnbia foram es tudadas cutícul as de
pl antas terci ãri as (P0NS , 1965) e no Chi I e, de pì antas do limite
iur"ãss ico-cretáceo (BALD0NI , lgTg ) e cretáceas (ARCHANGELSKy,
']976 

) .

Destacarei a segu ir os estudos real ì zados no Bra-
sil

Es tudos cuticulares no Brasi l

S0MMER (1950) chamou a atenção pa ra a importância
de estudos cuti cul ares, i nclusive iI ustrando materi al procedente
da Bacia Terciãria de Fonseca, Minas Gerai s e de duas localida-
des da Eahia (l4araú e Rio Itapicurú). Entretanto, na ljteratura
subseqüente, encontramos apenas c ì tações sobre tentatj vas de ob-
tenção de cutícu I as (DUARTt, 1956).
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Jã com relação ao pal eozõì co, os ún i cos trabal hod
anterì ores ã presente contribuição são os de FL0R IN (1940),FITTI-
PALDI & R0SLtR (1978) cUtRRA-SOMMER & CAZZULO-KLEpZIG ( 1980 ) e
R0SLER & FITTIPALDI (1981). FL0RIN (op.cit. ) descreveu e figurou
formas da conifera pananocladus dusenii. poste.i ormente,FITTIpAL-
DI & R0SLER (']978) apresen taram a descri ção das cutícuìas de pa ra
nocladus? fal lax Fl ori n, 1940, uma espécie inicialmente estabele-
cida com base em es pãc i mes sem cutícula. GU E RRA- s oMMt R & cAzzuL0-
KLEPZIG (']980), por sua vez, efetuaram uma anár i se prel imi nar de
cutícu'ì as dispersas encontradas em carvões e fol hel hos carbonosos
da bacia carbonífera de Gravataí. R0sLtR & FITTIpALDI (198.I ) apre
sentanam uma intrôd ução ã caracteri zação de cutícur as de aìgumas
das prìncipais forma s de prantas que par"ticiparam da formação do
carvão brâsi leìro ( g l o s s o p t e r í d e a s , ì i cófi tas , sementes e coni_
feras )' com ênfase na potenci ar idade dessas cutícur as pa ra o estu
do da gên es e desse minério.

Com rel ação ao i npo rta n te gênero Gl ossopteri s, a
primei.ra e única contri buição detalhada referente a material dô
Améri ca do Sul é a apres entada no presente trabalho.

MATERIAL E METODOS

MATER IAL

0 materi aì aqu ì es tudado foi coletâdo em localida_
des dc munìcípio de cu.i uva, prõxìmo a Figueina e cambuí,no NE do
Es tado do Paraná. 0s af I oramentos , de acordo com os reg i s tros do
Departamento de Paleontologia e Estratigrafia do IG-usp, constam
como AFlGP 57 RB/PR (afìoramento "0scarrino pereira',) e AFlGp z
RB/PR (localidade campo da Bras i re ira ). As Iâmi nas es tudadas estão
deposi tadas na coì eção pal eontol ógi ca do DpE- IG-usp,sendo numera-
das de cP/L-31 -47 a 124, e de GplL-3T-,ì33 a 407.

As amostras de ',0scarl.i no pereira,' foram ço.l eta_
das no rejeito de uma mina de carvão atuarnente desati vada. Nesta
local idade existe um processo de maceração natural e, apesar
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do material estar sujeito a condições intempéricas por mais de
30 anos,houve c ond i ções de se obter boas cutícul as. As amos tras
do Campo da Brasi I eira, por sua vez, são procedentes do material
reti rado das ga I eri as da mina de carvão ali existente. Es tas a-
mostras apresentam-se em exce I ente estado de preservaçã0. Entre-
tanto, aqueì as procedentes de "0scarl i no Pereira", em vi rtude
das condi ções acima menci onadas, apesar dos cuj dados na embala-
gem, parcialmente desintegraram-se durante o transporte. Preven -
do este risco, duas providências foram tomadas: I ) suas pdJícu-
las carbonosas foram cui dadosamente reti radas e mergu ì hadas em

solução de Schul ze a 5%, para uma posteri or maceração. Esse méto
do deu bons resul tados; 2) as amos tras , antes de acondicionadas
para t r a n s p o r t e , f o r a m fotografadas.

Portanto, nem todas as amos tras estudadas pude-
ram ser catalogadas. As amos tras remanescentes estão deposi tadas
na coleção paleontolõgica do DPE-IG-USP, tendo recebido os núme-
ros GPl3T-1247, cP/31 -l 248a, cPl3T-l24Bb, cp/3î-1249,cp/JI-1250,
GPl3T-l251,cPl3T-.l252, GP/3î-l253, cP/3T-1254 e Gp/3T-1263.

Parte do material estudado foi col etada prev i amen

te pel o Prof. Dr . 0scar Rds I er, e o restante, ao ter i nício o pre
sente proj eto, em tr aba I hos de campo realjzados em feverei ro de
197 7 e feve re i ro de 1979, dos quaì s partìciparan F.C.Fittipaldi,
A, Takara, alõm do Prof .Dr. 0, Rös I er

0s res tos vegetai s em es tud o ocorrem na forma de
compressões foliares em um siltìto argiloso, ìamìnado, de colora
ção ci nza escura. 0s fõsseís a pa recem di spostos de manei ra para-
lel a ao acamamento, aparentemente sem ori entação preferenciaì.As
anãl i ses quími cas da matrj z mostraram ser esta compos ta pri nci -
paìnrente de anjdrido silícico e de õxidos de ferro e de alumÍnìo,
con um teor de matõria orgânica em torno de ll,6%. Maiores deta-
I hes referentes ã compos ì ção quími ca e conteúdo orgâni co são en-
contrados em R0SLER & FITTIPAIDI (1981) .

Em adrlção ã peìícuìa carbonosa, resultante do pro
cesso de i ncarboni zaçã0, estão preservadas as cutícul as epì dérmi
cas superì or e inferior, correspondendo ãs d iferentes faces da

i âmi na foliar. As cutícul as são rel atj vamente espessas e conser-
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vam feições epìdérmicas, tai.s como, padrão de dístribuição celu-
1ar, natureza das paredes , tamanho e formato das cél ul as ' Papi-

las e estômatos também podem ser observados. Em alguns casos' en

tretanto, as cuticulas a p res en tam-s e desgastadas, rnostrando pou-

cos detalhes.

METODOS

Para estudo do material util izou-se a observação

ao rnicroscõpio õptico e ao m'i croscõpio eìetrônico de varredura-
MEV (Scanni ng El ectron Mi croscope-StM), o que exigiu di ferentes
formôs de prepanaçã0.

0 prìmeìro método oferece a vantagem de pernitir
a observação de estruturas em corte ópti co, bem como , de contro-
lar eventuai s modìf icações que pos s am ocorrer du ran te ô prepara-

ção para o MEV.

0 MEV possibìlita veri fi car mui to mai s detal hada-

mente alguns aspectos cuticulanes. Uma de suas pri ncipais vanta-
gens 6 que os caracteres morfológi cos podem ser observados maìs

cl aramente porque não ocorre a superpos ì ção de pì anos di sti ntos '
Al õm di sse, o MEV permì te efetuar observações com aumentos mui -

to grandes (até 30.000 vezes ), possibilitando o reconheci mento

de novas fe ì ções cuticulares. Possíbilita, portanto, não s6 me-

lhorar as descrições diagnõsticas, como também, agregar ãs mes-

nas novos caracteres, to rn and o-a s mais completas.

A pre pa ra ç ão do materi a l segu'i u os seguintes pas-

s os :

0b.ten ção das cutícul as

A

da

técni ca uti I i zada, desenvo lv ìda a parti r da téc

maceraçã0, constou das segu intes etapas:n i ca c I ás s ì c a
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- Inicialmente, fragmen tos da pe1ícula carbonosa,
correspondente ã compressão fol ì ar, foram cuì dadosarnente reti ra-
dos do s ed i mento com o auxíl i o de um pi ncel umidecido. Quando ne

cessãrio, estes fragmentos fo nam des tacados junto com uma delga-
da camada da matri z subjacente.

Norma I men te es ta operação foi real i zada em I abora
tõrj o. Em aì gumas ocasiões, entnetanto, obteve-se grande êxito,
procedendo-se ã ret irada da pel ícu I a carbonosa no prõpri o afl ora
mento, e conservando-se a mesma em sol ução de Schu ì ze a 5% até a

maceração, Es te método foi ap'ì i cado di ante da supos i ção de que

evi tari a o ressecamento e conseqtlente fragmentação da pel Ícuì a ,

bem como, os danos causados peìo atrìto mecânico durante o trans
porte, suposição esta, ampìamente confirmada,

- A seguir" os fragmentos foram mergu ì hados em so-
I ução de Schul ze concentrada (ãci do nitri co + sol ução saturada
de cl orato de potãssio), para ox i dação e conseqüente di afani za -
ção da fra ç ão orgânìca i ncarboni zada. Veri fi cou-se que para mate

rial des ta natureza a ma cera ção processa-se gera I men te em 3 dias
( tempe ra tu ra ambiente),porõm, em al guns casos, pode pro longar-se
at6 7 dias.

- Qu a ndo as pe ìicuI as apresentaram-se sufi ci ente-
mente cl areadas, foram retj radas da sol ução macerante e tratadas
durante a I guns mi nutos com sol ução de hidrõxido de potãssio a

l0%, para compl eta solubil ização dos restos de substânci as húmì-
cas, responsãvei s pel a col oração escura. Es tes res tos , corres pon

dendo principalmente a alterações do mesófilo e céluìas epidérmi
câs e, portanto, acumuì ados en tre as cuticulas das faces supe-
rior e inferj or, foram eliminados pos teri ormente através de uma

ì avagem em ã9ua destilada. Fi nalmente, as cutícul as das faces su
perior e inferior, ãs vezes I evemente aCeri das, foram separadas
mecanicamente, com auxilio de pincel, sob lupa binocular.

Montagern das I âmi nas para anãlise ao mjcroscõpio

Como meio de montagem pa ra anãlise ao mìcroscõpio

õptÍ co
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õptico, foì uti i i zada a g e I a t i n a - g 1 i c e ri na. Es ta 6 composta de
7 gramas de gelati na branca em fol ha, l9 .r3 d. ãgua desti I ada ,

33 gramas de gìicerina e I grana de fenol, este último para evi-
tar proì iferação de fung os e de outros m i c r o o r g a n i s m o s .

Para a montagen, uma I âmi na com um pequeno bloco
de gelatìna foi aquecida a uma temperatura ao redor de 309C. por
intermédjo de um pinceì fìno, as cutículas foram mergulhadas na
gel ati na logo que esta se fundi a. Fi na lmente, cobria-se cuidado-
s amente a geì atina por uma larnínula, procurando-se evi tar a f or-
mação de bol has.

Pa ra anãl i se ni croscõpi ca foi ut iI i zado um micros
cõpio Carl Zeiss, mode l o Uni versal (bì01õgìco), que possibiìita
um aumento de até 2.000 vezes. Pa ra es tudo dos as pectos ep i dérmi
cos mai.s importantes foram usadas tambén f o t o m i c r o g r a f i a s obti-
das a parti r desse material.

Preparação de material para anãl ise ao Mi croscópi o

El etrôni co de Varredura

, A tõcni ca de preparação de materi al cuticular para
exame ao MEV , obti da apõs urna sãrie de exper i men tos efetuados no

Laboratõr"io de Mi croscopì a Eletrôni ca do I ns tì tuto de Fís i ca da
USP, consta de d i versas etapas.

A primei ra etapa é a e1ìminação de toda a matéria
vol ãti I contida nos es põc i mes em estudo, A secagem deste mate-
r jal, obti do peì o processo de maceração e mântj do em ãgua desti I a
da, foì efetuada no Apar"e lho de Ponto Crit i co para C0, (KIyOHARA,
ARRUDA & SILVEIRA, 1978). ts te método se mostrou o mais sìmples
e o mais s egu ro para secar amos tras fi nas e del j cadas, sem as dis
torções e enrugamentos causados pe las forças de tensão superf i c.i -
al. No Apare ì ho de Ponto Crîtico, o materi a I õ seco na ausência
de uma interface ì iquido-vapor mantendo, portanto,
suas estruturas tri dimens i onai s.

ina lteradas

Apõs a secagem, as cutículas foram mon tad as direta
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mente no suporte do MEV ("stub"), poli ntermédio de uma fita ade

siva de dupìa face. 0 uso des ta apresenta vantagem sobre a utili
zação de cola de prata ("silver conducting paint"), pelo fato de

não have r ex trava s amen to ou preenchimento de cavi dades, o que po

deria dif i.cultar a i ntenpretação das estruturas cuti cu I ares. As

cutícul as superior e i nferi on deven ser montadas com a superfí
cie ìnterna vo ltada pa ra cima, jã que a superfície externa, sen-
do lisa, apresenta poucos detalhes.

Logo em segui da, as cutícu I as são metalizadas pe-
'I o pnocesso de "sputterjng" (ARRUDA, KIY0HARA & SANT0S, 1978),
sendo revestidas por uma del gada camada de ouro.

Efetuadas as etapas acima, as cuticul as podem ser
e x am in adas ao alto vãcuo do MEV , sendo fotografados os aspectos
mais importantes.

cARACTERES UTILIZAp0S NA DESCRTÇÃ0

0 i ned j ti smo do presente trabal ho, no que se refe
re ã pubì i cação em português de es tudos sobre cutícul as paleozói
cas, imp'l ica na uti ì i zação de ternos pouco ou nunca utilizados
na nossa literatura paìeobotânica. Para contornar as dif ic.ulda
des que tal s i tuação p ode i nduzì r, apresento a segui r o signìfi-
cado da terminologia uti I i zada nes te trabalho.

Na defi ni ção de cada termo, apresento seu sìgnìfi
cado gera l, seguì do de referênci as suci ntas de como cada uma des

tas caracteristi cas se apresenta especi fi camente no materi al es-
tudado.

A defi ni ção de cada termo restri nge-se ao seu sig
n i fi cado sob o pon to de vista pal eobotâni co, uma vez que a termi
nologia botãnica, embora tambõm ìmportante e apl icada ao presen-
te estudo, já se encontra me lhor dìvulgada nos mejos especìa1iza
dos.



FACI

Na maior parte dos casos,
d uas cutícul as d i stíhtas , corres pondendo
f ol i ares .

Em rel ação ãs cutículas de

rei c omo s uperi or aqueì a que apresenta na
rio aliãs jã utilizado por pANT & GUpTA (
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podem ser reconheci das
a cada uma das faces

G lossopteri s , consi dg
ior es pes s ura , cri té-
1e68).

PARIDES ANTICLTNA]S

De una manei ra gera I , o termo anti cl ì nal ap1ìca_
-se ãs membranas celulares de um õrgão ou menbro vegetal que
são perpendi cu I ares â superfícì e do mesmo ( FONT QUER, I963:6g).
Desta forma , as pa redes anticlinais seri am as paredes perpend.i -
cuìares à superfície da epiderme.

A cuticul a, preenchendo os es paços entre as célu
I as, fonnece um mol de aproxì mado das paredes anti cl inai s. Desta
forma , as espessuras observadas podem não co rres ponde r ã es pes -
sura rea I das mesmas.

Norma lmente, as paredes anticlinais são bastan_
te nítidas no material estudado. txceção é feita apenas no caso
de cél ul as subsidiãrias do estômato e células das ãreas i nter -
vascul ares, freqüentemente de co n tor no obscuro.

FORMATO DAS CELULAS

0 formato das células
gonaì ã superfíci e da folha é um dos
cutícul a.

ep idérmì cas em vista orto-
aspectos bem ìmpressos na

No rnaterial es tudado, as cél u las podem ser retan
guì õi des, pol i gon6i des ou quadrangu I õi des, ìsto é, cêl u 1as com



feitio aproximadamente retangular, poligonaì ou quadrado.
disso, cél ul as i rregul ares são também muito comuns.
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Al6nl

Consi derando um ne sno espécime, a vari ação de for-
mato é bastante grande. De uma mane i ra geral, todos os ti pos de

céluìa podem ocorner em todas as partes da I âmi na foliar, embora
sempre haja predonrínio de urn deles.

Por exemplo, nos esp6cìmes de Glossopteris estuda-
dos neste trabal ho,nas ãreas não estomatíferas da cutícul a da fa-
ce inferior, afastadas da região centra l da folha, hã 9 ra nde pre-
dominância de células retangulõides, distrjbuídas em séries (est.
3, fi g. I e fig.ì e f i9.8 do texto). 0 mesmo padrão se repete na
reg i ão apical da fol ha (est.2, fig.4).

Jã nas ãreas estomatíferas, apesar da presença de
cõluìas retangu I ói des, hã mai or guanti dade de cêlulas ì rregu I ares
ou pol ì gonõi des (est.5, fig.5 e fi g.9 do texto). Células i rregu ì a
res ou poligonõides também predominam na margem da lâmina, em am-
bas as faces da folha (es t. 3, figs.3 e 4 e fig.l2 do texto ) .

Nas ãreas vascul ares da cu tícu I a da fa ce superi or
podem ocorrer todos os tipos, apesar do predomíni o de céìulas re-
tanguìõìdes (est.l, fig.l e fig.2 do texto), Nas ãreas intervascu
lares, em contraste, predominan células poligonõides ou ìrregula-
res (est.i, f ig.4 e fig.3 do texto). Na reg i ão da nervura central,
pon outro Iado, hã largo predomínio de cãlulas r e t a n g u 1 ó i d e s ( e s t .

3, fig.5 e fig.6 do texto).

ORIENTAÇÃO DAS CTLULAS

Nos espécimes
nei ra gera1, essa ori entação
inferior.

Na cutícu la de

da 1âmi na foliar, as células
panaìelas ao eixo prìncipal.
lulas vão se dirigìndo para a

estudados nes te tfaba I ho, de uma ma-

õ semelhante nas faces superior e

ambas as faces, na regìão med i ana

col ocam-se em sõries ìongjtudinais ,

Em cu rva s suaves, es tas s6ri es de cé

margem, até fj nalmente se colocarem
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novamente paralelas ao eìxo pri nc ipa l (c ompar a r f igs.3 e 5 da

es t. 3).

TAMANHO DAS CELULAS

No materi al estudado, o tamanho das células apre
sentâ-se muito varjãveì, mesmo considerando-se uma determi nada
reg ì ão fol i ar de um espéc'ime.

Entretanto, apesar da presença de va ì ores extre-
mos, as células obedecem, em mõdia, a um certo padrã0. 0s valo-
res nõdios, por sua vez, podem dì.f erir nas diversas partes da lâ
mi na fol iar.

Em uma mesma face de Gl ossopteri s , por exemp lo ,

cons j derando células retânguìõides, o tamanho pode vari ar de

l40u de conpljnento por 28x de largura ( a p r o x i m a d a m e n t e 3.920u,)
at6 60u de conprimento por 40p de I argura (aproxìmadamente
2.400v2 ). Varìação similar ocorre nas célujas de outros forma- 

l

tos.
:

Em mãdi a , as cél ul as da face i nferi or dos esp6ci :

mes de Glossopterìs estudados neste trabalho são sensivelmente ,,

majores que as células da face superìor. Isto pode ser constata- I

do i ncl usi ve em espécimes procedentes de diferentes I oca I ì dades , 
,jsto 6, "0scarlino Pereira,re Campo da Brasileira (vide tabe las 1

a 6 do apônd i ce ).

ESTOMATOS

ì

0s estômatos são aberturas na epiderme, f imitadas :

por duas cãlulas epidérmicas especìalizadas, as c6luìas-guar da

a! quais, med iante mudança de forma to , ocas i onam a abertura e o

fechamento da fenda (ESAU, 1974:52). F0NT QUER (1963:434) sa-
Iienta que o es tôma to não é uma s imp les abertura ou fi ssura epì-
d6rmi ca , mas tem uma estrutura compìicada. Daí o nome de apare-
lho estomãt'i co, com o quaì também se conhece.
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Nos fõssei s, apesar de nem to do o apa re ì ho es tomã
tico ser preservado, aspectos referentes ao formato das células-
guarda e subsidiãrias, pos i ção da fenda , rel ações entre um estô-
mato e outro poden ser observados, assim como a s ituação deste
conjunto em rel ação ãs dena i s células epidérmicas.

Em materi al tercjãrio ou, até mesmo , mesozõì co,es
tes aspectos podem ser vistos com bastante c lareza. No caso de

materiaì pal eozói co, a p res e nva ção 6 em gera l bem mais def .icien-
te, e normalmente o estômato aparece aDenas como uma abentura.

Na cutícula da face i nfeli or dos espécimes de
Glossopteris estudados nes te traba'ì ho, os es tômatos , excepci ona l

mente níti dos (considerando sua antigtlidade), oco nrem em faixas
orientadas I o n g i t u d j n a I me n t e e faci lmente d i s t ì n g u í v e i s , e m vi rtu
de do predomíni o de células de tamanho e formato dj ferentes das
dema i s cél ul as epì d6rm icas (est.5, fi g.5 e fj9.9 do texto).

Jã na cutícula da face superj or, os estômatos
não es tão bem caracteri zados, e sua presença ã ind.i cada apenas
pel a o co rrônc i a de aberturas associadas a espessamentos (est.l ,
f i s.5 ) .

CELULAS-GUARDA

As céluìas-guarda ou ocl usi vas são os elenentos
pri n cì pa is do aparelho es tomãti co, que por meio de suas mudanças
de forma, devido a diferenças de turgescôncia, determì nam o fe-
chamento e a abertura da fenda (F0NT QUtR, 1963: 201), São tam
bém chamadas células fechadoras.

Nas cutícul as es tudadas , as cõl ul as-guarda nun-
ca são observadas de ma ne ira clara.

Em a lguns casos, sua ocorrência õ s ugerì da nos
es põc ì mes de Gl oss opteri s aqui es tudados , pela presença de espes-
samentos, de aspecto bastante varì ãvel , ao redor da abertura esto
matica (est.6, fig.5).
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Nou tros casos, nota-se apenas a a be rtu ra es tomãti
ca ci rcundada pe 1as células subsidiãrias, i ndi cando uma possíveì
destnui ção das cõì u l as-guarda.

Dentro de um mesmo es p6c ime estas varì ações são

bas tante grandes, embora, em geral, es tôma tos vi)inhos apresen-
tem aspecto semelhante em relação âs cõluìas-guarda.

CELULAS SUBSIDTÃRIAS

As cõlulas subsidiãrias ou acessõri as são as célu
ìas ep idérmi cas associadas a um estômato e di s ti nguíve is , pelo
menos morfo logi camente, das cõ1u1as epidõrnicas que compõem a

massa fundamental do tecido (ESAU , 1974: 268), Ern genal, tais cé

lulas tôm paredes menos grossas que as c6lulas comuns (F0NT QUER,

1963:200).

No materi al estudado, mesmo em fragmentos com ex

cel ente es ta do de cons ervação, o contorno das células subsidiã -
r'i as é f r"eq{lentemente obscuro (est.6, fi9.5). Isto talvez se

deva ao fa to das célul as subsidiãrias terem paredes mais finas,
ou se colocarem em justaposição mais estreita.

Devido a este fato, o número exato de células
sidiãrias nem sempre é ben definìdo. Em alguns casos,porém,
dem ser observadas claramente 5 (est.6, fiS.4),6 (fig.10 do

to) ou 7 c6l ul as (est.6, fìg.l e fi9.ll do texto ) ,

De uma manei ra gera l , as células subsidiãrias são

facilmente identìficãveis devido ao formato e tamanho distintos
das dema i s cél ul as ep idõrmi cas (est. 6, fig.2),

ABERTURAS ESTOMÃTICAS

No material es tudado, as aberturas es tomãti cas re
pres entam a abertura penceptíve l na regi ão es tonãti ca, pode n do ,

em aìguns cas os , representar o próprì o ostiolo e, em outros, a

des tru i ção das c6 lulas-guarda. 0 grau de abeì tura é de extre-.

sub
po-
tex
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ma vari âbi l jdade, i ncl us ive entre es tôrnatos vizinhos.

Nos casos em que os estômatos não podem ser per-
fe j tamen te caracteri zados, como a con tece em geral na cutícu-
la da face superioì^ dos esp6ci mes de Glossopteris aqu i es tuda-
dos, a pnesença de aberturas, ci rcundadas por espessamentos, po

de j ndì car sua ocorrânci a (est.l, fig.5).

PAPILAS

A papi l a õ o ma is simples dos tri conas, reduzi -
do a uma excrecôncia da membrana das células epìdérmìcas, Iem-
brando um dedo de luva curto e obtuso (F0NT QUtR, 

,l963: 796). O

termo tricoma se refere a quaìquer protuberãncia da epiderme,de
formato, tananho e funções variãveis (ESAU, 1974: 283).

Tais protuberânc ias também podem ser revest idas
pela pe lícul a cuticular, de modo que têm reproduzi das s uas f or-
mas ori g'i nai s.

Nos espécimes de Glossopteris es tu dados neste
trabal ho, as papì las oc o rrem caracteri sti camente na cutícul a da

face superi or, es tan do restri tas a certas ãreas. Na cutÍcul a da

face i nferi or não f o'i encontrada nenhuma evi dênci a de sua pre-
sença.

0 aspecto coÍr o

cula õ bastante variãvel, sendo

te'des ta variação seja dev i da ã

berta pelos s ed i men tos (est.2,

qual as pap'i Ias aparecem na cuti
mui to p rovã ve 1 que a maior par-
posìção em que a papi I a foi co

fì9.2 e fig.5 do texto).

0 tamanho das papi I as também 6 bas ta nte vani ã -
ve l

VEIAS

As veias ou nervu ras correspondern aos fei xes de

tecido vascular num õrgão laminar, como a folha (ES4U,1974 277).
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As células epidérmicas da regi.ão das veias apresentam-se diferen
ci adas, e es ta diferenci.ação pode estar bem impressa nas cutícu-
I as.

No materi a I estudado, sonente na cutícul a da fa
ce superior foi constatada uma nÍtida delimìtação de ãreas vascu
l ares e i ntervas cu I ares, 'i ndi cando a presença daque las perfe ita-
men te caì^acterizadas como tal (est. 1, fig.l e f ig,2 do texto ) .

Jã na cuticul a da fa ce i nferi or, essa de l imi tação
não õ clara, embora em alguns ì"aros casos possa ser no ta da a pre
sença de dicotomias que poderi am es tar relacionadas ã presença
de veias (est.5, fi9.3 e fig.7 do texto).

De uma maneira gera l , as ãreas vascul ares são ben

nítidas, com cõlulas predomi nantemente retangulõides e normalmen

te mais a l ongadas que as cél ul as das ãreas ì n tervas cu I a res (es t.
ì, fì9.3 e f ig.3 do texto)

As dícotomias e anastomoses das vei as podem ser
c laramente reconhecíveì s na cuticu l a (est.l, fig.6 e fig.l do

texto ) . Pode-se obs e rva r também a 1 a rgura vari ável das ãreas vas

culares ao ì ongo da cutícula.

Es pess amentos a comp an h ando as ãreas vasculares
são bastante comuns (est. ì , fig.5 e f ig.4 do texto ).
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DESCRIÇÃO DO MATERIAL

ASPTCTOS MORFOGRÃFICOS

A des cri ção dos aspectos megas cópi cos dos fõsseis
em estudo está principaìmente baseada no exemplar GPl3T-1247(Est.
1, fìg.2), por estar bern preservado e, principalmente, por ser
fonte de grande número de cuticulas. Adj cionalmente, os dema i s e-
xemplares estudados(GP/3T-1247, GP /3r-l24Ba, GP/3T-1248b, GP/3T-

1249, GP/3r-t250, GP-3T-1251, GP/3T-1252, GPl3T-1253, GP/3"t- 125q

e GPl3T-1263)representam diferentes porções da fol ha, porõm , F€-

caem dentro desta mesma descrj çã0. A canacterì zação .morfogrãf i ca

é a seguinte:

Fol ha de forma I anceol ada, apresentando cerca de

90 mm de comprirnento por cerca de 49 mm de ìargura máxima. Ãpice
agudo. Base atenuada, porém não aparece totalmente completa nos

exempl ares di sponíveì s.

Nervuna med iana bem di sti nta, apresentando finas
estrìa.s I ongi tudì nai s, e persìstente pon todo o compri mento pre-
servado da Iãmina folian. Nervura medjana es trei ta comparati vanen

te ao lirnbo folìar, medìndo em torno de lmm de largura.

14alhas, formadas por dicotomiôs e anastomoses das

nervuras secundãr'i as, l ong as, retangulares e estreitas,tanto iun-
to ã nervura mediana quanto junto ã margem. Anastomoses raras.

Nervação secundãr'i a gera lmente fina e densa,tendo,
ao sajn da nervura mediana, um percurso em cu rva suave, convexo

pana o ápìce apõs um ângu 1o de dì vergênc ia agudo,
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ASPECTOS CUTICULARES

.Tendo em vìsta a cons i derãve l diferencìação das

faces superì or e ì nferi or, as mesmas são aqui descri tas separada
mente.

Face superior

A cutícul a da fa ce superì or é rel atì vamente es-
pessa, cl aramente diferencjada em ãreas vascul ares e ãreas inter
vasculares (est. l, fiS. 6 e fi g. I do texto).
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As cõlulas das áreas vasculares são predomi nante*
mente retangul ói des, ãs vezes pol ì gonõi des ou i rregu lares, em ge-
ral alongadas e arranjadas em séries (est. l, fì9. l)
e f ig, 2 do texto ) . Tais cõl ulas são normalmente mais a I ongadas
que as células das ãreas i ntervascul ares (est. l, fig, 3 e fig. 3

do texto ), 0 tamanho das cõlulas, em m6dia, é de 75,5 x 'l9,2¡,
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Fì s. 2 Detal he de ãrea vascul ar da cutÍcul a da face supeni or
(prox imi dades da margem fol i ar) , com I argura equi val en

te a 6 cél ul as a longadas e orientadas sobre a nervura. Re

gião intervascuiar com contornos celulares obscuros, po-
r6m, com abundantes papi 1as. Comparar com est, l, fig.ì .

Lämina cP/L-3T-113,

As pa redes anticlinaìs das cêlulas das ãreas vascuTa-
res são retas ou arqueadas, s endo gera l nente menos espessadas que
as paredes das c6l ul as da cutícul a da face i nferi or . Sua espessu
ra é bastante variãvel.

Em üm único fragmento,pode ser constatada, na s uperfí
cie de algumas poucas cõl ul as das ãreas vasculares, a p res e nça de
papilas simpìes e arredondadas (est. I, fj9. 3 e fig. 3 do texto).
tntretanto, outras partes da face superi or da mesma fo lha não g
presentam papì I as nas ãreas vascul ares. Tais tri comas ocupam uma

pos i ção medi ana, embora sua localização vari e Ii geì ramente de cé-
luìa pa ra célula.
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Fì9. 3 - Area da cuticul a da face
aparentemente di vi di das

cul ares, corres pondente
3T-156.
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superior com cél ul as papi losas
em ãreas vasculares e i ntervas-
ã tig. 3 da est. l. r,âmina cp /r,

Não se notou a presença de estômatos ou de

tras estruturas epi dérmi cas,
ou-

A l argura das ãreas vascul ares é bastante variã-
vel dentro de um mesno esp6cime, nunca sendo inferior a cinco cõ
lulas, Em aìguns casos podem ser constatadas até onz e cél ul as de
ìargura. Hã vari ação no número de cél ul as ao I ongo da ãrea vascu
lar, sendo que, em gera1, a largura a umen ta antes da ocorrônci a

de di cotomì as.

As fai xas de c6l ulas a l ongadas , que formam a ã-
rea vascuìar, são emitidas na regìão central da 1âmina fol.i ar,ou
seja, a parti r da fajxa correspondente ã nervura pri nci pa1 , à

qual são de início aprox imadamente para lel as. Depoi s, em curvas
de raio ampl o, vão se dirjgindo pa ra a margem. Durante o percur-
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so, refIeten as dicotomias e anastomoses do feixe vascular, aì-
cançando a margem pa ra 1e 1 ame nte entre si (est, 2, fig. 6), pois
nas proxi mi dades da margem não ocorrem di cotomi as ou anas tomoses.
Estas últimas são bastante raras em toda a extensão da lâmina fo
liar,

Freqtlentemente ocorrem espessamentos ao longo
das ãreas vasculares (est, l, fig. 5 e fig. 4 do texto ) . Em ge-
ral, es tes es pes s ame n tos são pers is tentes por toda a ex tens ão da

ãrea vascular.
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Fig. 4 - Ãreas vasculares e i ntervas cul ares da cutícul a da face
superior, com pres e n ça de es pes s amen to prõxi mo ,ao limi-
te entre a ãrea vascular e intervasculat, Lâmina cp/L -
3T-11,7,

0 arranjo e o formato das células da região in-
tervascul ar são usual mente obscuros, ta l vez devi do ao fato de
que es ta regi ão é menos resi stente ! apresentando-se f req Llen temen
te mal presenvada, Em al gumas ãreas, entretanto, pode-se notar a



- 3l -

pres ença de cél ui as predomi na n temen te i rregul ares ou po ìi gonõì -
des , menos a ìongadas que as das ãreas vascul ares, dì spostas em

s éri es aproxi madanente paral el as ãs ãreas vas cul ares (est. ì
fì9. 4 e fig. 3 do texto).

Nes ta r"eg i ão intervascular, as papì l as ocorrem
de forma abundante, formando grandes concentrações (est,2,fig.
2 e fi9. 5 do texto ). Apes a r do contorno celular ser usualmente
obs curo, sua local ização na céi u1a parece ser geraì mente medi a-
na, Como no caso das ãreas vasculares, a localização das papi-
las é I i gei ramente variãvel nas di ferentes células,
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Fig, 5 - Detal he da ãrea intervascular da cutícul a da face supe
rior, com papilas (p) de diferentes formatos,correspon
dente ã fig. 2 da est. 2, Lâmina cp/r,-3T-95 .

Embora ten h am como caracteristica comum o urOaa"

to arredondado, as papì I as vari am bastante de formato. 0bserval
das ao mi croscõpi o õti co, as papi 1as aparentam nais f reqtlente-
mente possuir forma de meia-lu'a. 0utras aparentam aspecto cìrcu
l ar. Exi ste ainda uma séri e de formatos ì ntermedi ãr'i os. Todos

os ti pos podem o corre r I ado a I ado numa mesma ãrea (est. 2,fig.
2 e fi g, 5 do texto)
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0 tamanho das oapilas também é variãvel, e gran_
de parte mede em torno de 20¡. Via de regra, apresentam-se bas-
tante es pessadas.

A ocorrôncì a de estômatos não f .i.cou penfei tamen-
te caracteri zada na cutÍcul a desta face, apesar da ores ença de
a l gumas abenturas, i rreguì armente dispostas, que provave lmente
corres pondan aos mesmos (es t. I, f.i 9.5),

A cutÍcula da face suoerior apresenta uma req i ão
correspondente ã nervura central, bastante distinta, maîs espes-
sada que as demais regiões, e sen dìferenciação de ãreas vascula
res e i ntervascu lares (es t. 3, fig. 5 e f .ig. 6 do texto ) .

Fi q . 6 cutÍcula na resir, #hra cenrral (resìao mediana
da face superior). Comparar com est.3, fig.5. Lâmina
GP /L-31-49

As células da reg i ão correspondente à nervura
central são predomi nantemente retanqulõ.i des, dispostas em séri es
ì ongi tudi nai s, As oaredes anticl.i na is são retas ou arqueadas. A

reg i ão correspondente à nervura centra 1 apresenta canacteri sti ca
mente uma oroem inente dobr a ìongìtudina1, assim como espessamen-
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tos l ong itudi naì s para l el os , Não se notou a presença de estôma-
tos ou papjlas nes ta reg i ã0,

Junto â margem da fol ha, desaparece compl etamen-
te a di ferencì ação entre ãreas vascul ares e j n t e r v a s c u I a r e s , sen

do que pas s am a predominar cél ul as ì rregul ares ou poì i gonõi des ,

tendendo progressivamente a serem arrani adas em sõri es aprox ima-
damente paralelas em relação ã marqem (est.2, fig. 5 e est. 3,
f iq. 3). Taìs cél uì as também apresentarn paredes anti cl i nai s re-
tas ou arqueadas. Não foi assinalada a presença de qua lquer es-
trutura epidõrmica nes ta reg i ão.

Face i n feri or

A cutícula
na que a da face superìor,
cl ara de ãreas vascul ares e

rõm , aparentemente aparece
fi q. 7 do texto ) ,

da face i nferi or apresenta-se ma is fi
não aDresentando oua l quer demarcação

i n t e r v a s c u l a r e s , E m um ún'ico caso, po

esta diferenciação (es t. 5, fig. 3 e

Na cutícul a des ta face, as cé lu las são curtas ou

I onqas, predomi nantemente retanclul õi des, mas freqüentemente tam-
bém poì i gonói des, i rrequl ares ou quadranguìõides, arranj adas em

séries (est.3, fì9s. 1 e 2 e fì9.8 do texto ) . 0 tamanho das cé-
lulas é muito vari ãvel , sendo em mé<lia de 93,9 x 3l,2p.

As céluìas possuern paredes anti cl i nai s retas ou

arqueadas e, em eera1, espessadas. Dentro de um mesmo espécime,a
gama de variação é nruito qrande, cons i derando ti po e, principal-
mente , espessura de paredes anticl inais,

t na cutícul a des ta fa ce que a presenÇa de estô-
matos pode ser cl aramente cons ta tada. 0s es tômatos es tão concen-
trados na regì ão central da I âmi na fol i ar, onde a cuticul a apre-
senta-se mais es pes s ada , isto 6, abaixo da reg i ão correspondente
ã nervura central. Des a pa recem compl etamente em di reÇão ã mar-
genr. 0s estônatos são haploqueí1icos e, pnovavelmente, colocados
em depressões.
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Fi s 7 - Cutícul a da fa ce i nferi or (área es tomatÍfera ) , corres pon
dente ã fiq, 3 da est. 5. Lâmina cp/L-3T-308,

0s es tõna tos ocorrem c a r a c t e r i s t ì c a m e n t e em gru-
pos, di stribuÍdos em fai xas com or.i entação longitudinal ( es t. 5,
fj q. 5 e fì9, 9 do texto ) . Taìs fajxas são faci lmente di sti nquí -
veis na epi derme devi do ao predomín i o de células de menor tamanho
e de formato pol i qonõi de ou i rregul ar^ (est. 6, fi g. Z), tm geraì,
a I argura das faixas 6 ma'i s ou menos equivaìente a 4 cél ul as, sen
do mais estrei tas que as ãreas não estomatíferas.

As faixas estomatíferas podem ser aoroximadamente
reti I íneas e Dara I el as entre si, separadas por al gumas séries de
cé lul as que constituem ãrea s não es tomatíferas (es t. 5, fig.l ).tm
0utros casos, podem ser aìgo s j nuosas e praticamente se tocando
entre si algumas regìões (est. 5, fjg. 2). Entre estes dois ca-
sos, po r6m, exì s te toda uma varjedade de situacões.

iOO¡r
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Fi q . 8 Ãrea não estomatífera da cuticul a da face lnferior cor-
respondente ã fjq. I da est. 3. Lânina cp /L-3T-97 ,

As células subsidiãrias do estômato são predomi-
nantemente ì rreguì ares ou po1 i gon6 i des , de tamanho sensivelmente
menor que as demai s cõl ul as epi d6rmi cas e com arranjo i rreouì ar.
As pa rede s anticlinais es tão freqüentemente mal preservadas, o

que dificulta a determinação do número exato dessas células. E

certo, porém, que seu número 6 variãvel. Em al guns casos, estã
em torno de cinco (est.6, fig.4). Em outros casos, ocorrefìî
seis (fì 9, l0 do texto) ou sete cêlulas subsidiãrias (es t. 6 ,

fig, ì e fig. ll do texto ) . Freqtlentemente estas são comuns a

estômatos vi zi nhos (est. 6, fios. 6 e 7).

A abertura dos estômatos varia de 22,5 a 42,5y
(29,1y en média). A abertura observada aparece, desde grandes dì
mensões até imperceptívei s. Interessante notar oue, num mesmo

espécìme, al guns est6matos v i z inhos en tre si apresentam qrau de

a be rtu ra bastante d is ti nto.

As c6l ul as-quarda não es tão perfei tamente carac-
teri zadas no mater'i al estudado. Em alguns casos nota-se apenas
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Fig. 9 - Faixa estomatÍfera da cutícu I a da face I nferi or, entre
duas ãreas não estomatíferas. Células subsidiãrlas de

forma to pol igonõide ou irreq¡u1ar. Area não estomatífe.
ra, com predomín io de células retangulõìdes. Paredes
anti cl ì na is mai s espessadas, Conparar com est, 5, fig,
5, r,âmina cplL-3T-91.

a presença de abertura es tomãt i ca ci rcundada por c6lulas subsi-
diãrias, sem uma dema rca ção cl ara das cél ul as-guarda. Em outros
casos, hã presenca de qrandes espessarnentos (l embrando duas
meias-luas conj ugadas ) , ci rcundando a abertura do es tôma to , o

que poderi a sugerìr a pnesença de células-guarda com cuticulas
bastante es-pessadas (est. 6, fi g. 5). 0 mais comum, porém, é

a ocorrênci a de espessamentos menos acentuados. Tanto um tipo
como o outro o co rrem num mesmo es p6ci me, embora , em qeral, estô
natos vizinhos apnesentem aspecto semel hante. 0s es fres s anentos
vari am de 40 a 72,5y (57,3ú em médi a ) .

Ao I ongo da cutícul a hã uma pnesença constante
de espessamentos al ongados, reti I ineos ou ì i ge i ramen te ondula
dos (est. 4, fig. 2), tm geral, es tes espessamentos o b ede cem à
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Fig. l0 - Ãrea es toma tífe ra da cutícu la da face inferior, mos tra n

do estômato com 6 células subsidiárias (s), de formato
po l igonõi de ou irregular, 0bs erva r que estas cêl ul as

subsidiãr ias diferencìam-se das demals peìo formato, tama-
nho e disposìção. Lâmina cplL-3T-80.

mesma or i en tação das cõlulas, Em um único cas o, el es aparecem cor
tando c laramente as séri es de células.

Ern d i reção ã margem, as cél u las s ofrem uma mudan-

ça progressiva de orientação e de formato. Passam a predominar
células irregulares ou polìgonõides, em geral mais espessadas e

colocadas en s6ries aproximadamente paralelas ã margem (est.3,
fì9.4, est.4, fig,3 e fig, 12 do texto). Da mesna forna que as

dema i s cél ul as epi dérmi cas, as c6l ul as da reg i ão da margem apre-
sentam paredes anti cl i na is reta s ou arqueadas, 0 tama nh o e forma
to des s as c6l ul as são simì i ares aos das cél ul as da margem da cutí
cu la da face suoeri or (comparar f igs, 3 e 4 da est. 3).

Já na reg ì ão do ápi ce da folha, não hã d iferenças
significativas em relação ao tipo e distribuição das células (est.
?, fig. a).



Fi g. I I

IOO¡

Ãrea estomatífera da cutícula da face inferior
do estômato com 7 c-e'l ulas subsidîárias (s), de

pol ìgonóìde ou irregular, correspondente ã fig
est. 6. Lâmina cp/r-3T-105.
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mostran
formato
I da
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pon-Regi ão marginal da

dente à fig. 3 cta

cu tícu la da fa ce inferior corres
es t. 4, Lârnina cp /L-3'I*t69 .



W,
REGIÃO RETINERVADA. dreos
vosculores com crilu los predominon
temente retongulclides; presenço
de d¡cotomios e onostomoses. A-
reos inler vosculores com obundoÊ
tes popilos e contornos celulores
obsc u ros
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NERVURA CENTRAL: mois e s pesso -
do que os demois reqióes, Célulos
predominontemenle r e t on guld id es,
d is postos em sdries longitud¡no¡s.
Presenço de proem¡nente dobro lo¡
gitudinol

REGIAO MARGINAL r desoporecime n-
to progressivo do diferencioçõo em
o'reos vosculores e inlervosculores

REGIÂO APICAL: célulosmois ou menos olongodos, dispostos em
sdries, convergindo em direçõo oo <ipice

WffiffiffiW
REGIÃOSUB-MARGINAL: drEOS

vosculores porolelos entre si, nõo
mosfrondo dicotomios ou onosìo -
moses

Fi g. l3- Sinopse dos vorioções cuticulores do foce superior de

Glossopteris communis, do Formoçôo Rio Boni'to -PR.
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REGIÃO APICALT predomínio de célulos retonguldides colocodos em
se'r¡es long¡tud¡no¡s, Bordos opresentondo espessomentos

PARTE INTERMEDIAR lA (e ntre
o porle centrole o morgem do liE
bo): c dlu los predominontemenle
retongulóides d is po slos em sd-
ries, com orìentoçóo oblíquo ò

m0rgem

PARTE CENTRAL (óreo estomot ífero):

eslômotos d¡spostos em foixos longitudi-
nois, seporodos pø dreos nõo eslomotí -
feros. Cdlu los subsidiórios poligon<íides

ou irregulores, com poredes mois espes
sodos

REGIÂO MARGINAL: mudonço Þrogres
sivo de célulos retongulóides poro célu-
los irregulores ou poligond¡des, dispos-

tos porolelomente à morqem

Fig. l4 - Sinopse dos vorioções cuficulores do foce inferior de
Glossopteris commun¡s, do Formoçôo Rio Bonito - PR.
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DISCUSSÃO

0s estudos cuticulares, aqui apresentados, foram
baseados em cutícul as retiradas de megafõsseis que corres pondem
morfograficamente a Glossopteris communis Feistmantel, 1g76,

Até o presente trabalho, os caì"acteres epi.dérmi
cos de G.communis eram conhecidos apenas parcìalmente, jã q ue
PANT & GUPTA (1968), os ún icos pesquisadores â es tuda rem em pro_
fundi dade a cutícuì a daq ue la espõcie, dispunham de materi al bas-
tante fragmentãri.o, pì^ocedente de passerabhìa,ãrea de Karharbarì ,
lndi a.

Em I i nhas gerai s , os caracteres epì dérmi cos do
material fìgurado por PANT & GUpTA (']968) coincidem com os do ma-
teri a I ora em estudo.

Em ambos os

oc o rre uma cl ara demarcação
Pode ser notada tambõm, em

pol igonóì des ou i rreguì ares
vas cul ares . 0 predomíni o de
nos fra gme n tos obti dos por
aparente, devi do ao estado

casos, na cutícu I a d.a face superìor
de ãreas vasculares e intervasculares.

ambos os cas os , a presença de células
arranjadas em s éri es nas ãreas i nter-
célu1as retangul õì des , que se nota

PANT & GUPTA (op. ci t. ) pode ser apenas
f ragmentãrì o desse material.

Tanto no material brasìleiro como no indiano,
células das ãre as vascul ares são mais I ongas e estrei tas, com
redes anti cl i nai s re tas ou arqueadas.

A cuticula da face i nferi or do nater'i al estudado
por PANT e GUPTA (op.cìt. ) mos trou-se de'r ì cada e fragmentãria.Is-
to ocorre ' apenas em parte, com as cutícu r as da fa ce i nfeni or es-
tudadas no pre s en te trabalho. Es tas não são mui to delicadas, embo
ra sejan us ua I men te mai s fi nas que as cutícul as da fa ce superior
e' f r e q tl e n t e m e n t e , se fra gme n tam durante a preparaçã0. provavermen
te a maior fragì li dade demons trada pera cutícu la es tudada por a-
queles pesquisadores decorra da p res e rvaç ão defi ci ente do mate-
rial.

as

pa
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Tan to a cutícula da face i nferi or dos fõssei s des
critos por PANT & GUPTA (1968;7ì), como a da face j nferìor dos
f6sseis ern estudo, apresentam cõìulas poligonõìdes a irregulares
com paredes anti cl i nai s retas, embora na úl tima predomì nem cõlu
'I as retangulõides arr anjadas em séries. A ausência de célu'l as re
tangulõides, assim como de estôrnatos, no material de pANT & cUp-
TA (op.cìt.) possivelmente se deva ao pequeno tamanho dos frag -
mentos obti dos por aqueì es pesqujsadores.

0 material estudado, por out ro I ado, apresenta,
tanto ao nivel morfogr"ãf ico, como ao nÍvel cuticular, similar.ida
des com Gl oss opteri s jndica Sch ì mper, 1869.

As informações sobre a cuticu la de G. j ndi ca l i _

rnitam-se äquel as fornecidas por ZEILLER (1896), o pri mei ro a

tratar de detal hes estruturais de G I o s s o p t e r j s . Z E I L L E R (op,cit. )
obteve, porêm, a penas pequenos fragme n to s de uma das faces,e dâ-
queì a da ta para cã a I i teratura paleobotânica não reg ì s tra ne-
nhuma ou tra i nformação a respe'i to dos aspectos cuti cul ares dessa
espõcie.

Con base nas i I us trações de ZEILLER (op.cit.,fig,
l3 do texto), constata-se que em G.indica a cu tîcu I a é mui to
gnossa e as cêl ul as epidõrmicas são curtas, retangul6ides e com
paredes anticlinais retas e grossas. No material estudado, a cu
tícu I a é usualmente menos grossa que aqueì a fi gurada por ZEILLTR
(op.cit.). As cõl ul as epidérmicas, por sua vez, são não sõ re-
tanguìõides, mas tambõm poìigonõides, quadrangulõ.i des e irreguìa
res , com paredes antjcl inais retas e de espessura variãvel,

Morf ograf i came nte , o

-se de G. i ndi ca por äpresentar uma

ses, com um ce rto paral el ì smo en tre

Embora, tanto em

estômatos es tej am arnanjados em

rençà en tre o materi al 'ligurado
en estudo, prìncipalmente no que
tureza das células subsidiãrias.

materi al em es tudo distingue
ma lha mais pobre em anastomo
as nervuras secundãri as.

G. communìs como em G.indica os

sãri es I i neares, hã aì guma dife
por ZEILLTR (op.ci.t.) e o ora
diz respeì to ã di sposi ção e nâ-
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S R I VASTAVA (1957) des creveu al qumas fol has, atri-
buindo-as a G. communis Feist., porém com características cuticu-
lares distintas daque.las aqui estudadas. A propõsito, PANT & GUP-

TA (1968) saì ientaram que o nome G. communis não oodia ser usado
para o materi al de SRIVASTAVA (oo.cìt. ) porque sua cutícul a di feri a

da cuticul a do ti no de G. communi s Feist. Des ta forma, o nateriaì
descrito por SRIVASTAVA (op.cit. ) foi redominado G. pseudocommu -
U: po. aquel es pesquisadores, o que é compativ e I com as di feren-
ças ao nÍvel cuti cul ar com o materi al em es tudo , di ferenças estas
que convõm sejarn aqui expììcitadas,

Em G. pseudocommuni s hã diferenciação entre areas
vascul ares e intervasculares na cutícu la de ambas as faces. No

materj a I es tudado hã uma clara del imitação em apenas uma das fa-
ces.

A cuticul a de G. pseudocommunjs não apresenta pa-
pìlas, a não ser nas cél ul as subs i di ãri ås , enqua n to que no mate-
rial ora em es tudo elas ocorrem em g rande abundância na cutÍcul a

da face superi or.

Em G. pseudocommunis, a djstribuição dos estôna-
tos 6 i rregul ar ou em grupos de 4 ou 5. No material em estudo,a
ouel as estruturas ocorrem caracterìsticamente em fai xas.

Em G. pseudocommuni s, as ãreas vascul ares apre-
sentam 2-3 células ãe ìargura e, freqtlentemente, mostram anastomo
se. No materi a I em es tudo, as ãreas vasculares têm pel o menos 5

cél ul as de 1a rgura e raramente mos tram anastomose.

As células subsìdiãrias de G. pseudocommunis apre
s en tam uma provãve I papìla. No ma teri a I em es tudo, as célu1as sub
sidlãr'i as não apresentam es trutura de qualquer tipo.

Em rel ação aos es tôma tos , as cutícul as aqu i des -
critas apresentam semelhanças com G. conspicua (SRIVASTAVA,op.c.i t:
10). Em ambos os casos os estômatos são distri buídos em séri es li
neares e com ori entação ìongitudinal. Nas duas es põci es ocorrem
cõlulas subsidíãrias pol igonóides. Em G. conspi cua as células fe-
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chadoras são espessadas como a pa re n temen te ocorre no materi al efif

es tudo. A pri nci paì di ferenÇa entre as duas es péc i es é que em G.

conspi cua não hã di ferenci ação clara entre ãreas vascul ares e

ìntervascul ares na cutícul a de nenhuma das faces , enq ua n to que o

materi a 1 aquì descri to apresenta uma perfei ta del i mì tação na cu-
tícul a da fa ce superì or. Al ém disso, as células da cutícul a da

face inferìor de G. conspi cua são quadranqul õì des ou poììgonõì
des, enquanto que no mateli al aqui es tudado elas são predomi nan-

temente retangul õ ides.

0 materì al em es tudo também apresenta a lguma se-
melhança com G. jamottei (HøEG & B0St, 1960: 35-37)' jã que am-

bos pos s uem es tômatos arraniados longitudìnalmente, com céìul as-
guarda deprimì das e c6l u las subsidìãrias comuns a aparel hos es to
mãt icos vi zi nhos. A1ém disso, as células epidérmicas da cutícu-
la da face i nferi or de G. iamottei são senel hantes ãs da cutícu-
'I a da face i nferi or do materi al em es tudo.

Hã,entretanto, uma s6ri e de di ferenças entre a-
quel as duas espãcies. G. i amo tte i apresenta cutícul a espessa em

ambas as faces, ao contrãrio do que ocorre no material em estudo,

onde a cutícu la da face inferior" õ mais f ina que a da face supe-

rior. Em G. j amottei , as cólulas da cutícul a da face i nferi or
são semel hantes ãs da face suoeri or, enquanto que nas cutículas
es tudadas oc orre uma diferencìação sìgnif icatj va entre as cél u-

Ias das diferentes faces. Em G. iamottei, o número de cõlulas
subsidiãrias (4-5) é i nferi or ao do materi a l em estudo, onde nor

malmente ocorrem mais do que 5. Al ém disso, em G' jamottei os

es tôma tos es tão presentes apenas na cutícul a da face ì nf eni or",en

quanto que no materi al em estudo el es ocorrem nas duas faces.

De uma manei ra gera I , as cutícul as aq ui descri -
tas apresentam al guns asDectos epi dõrmi cos comuns ã maioria das

espõcì es de Gl ossopterì s com cutícul as conheci das. Como exempì o,
podem ser ci tados ãreas vasculares geraìmente sem es tômatos , cé-
'I ulas subsidiãrias di fenenci adas das cél ul as epidérmicas,cõ1ulas
sobre as ãreas vascul ares usualmente mais aìongadas que as das

ãreas i n t e r v a s c u I a r e s , e presença de uma nervura central di stin-
ta. Existem, porém, di ferenças bas tante sìgnìfìcativas, que des

cartam qual quer possìbil idade de afi n idade do materi al ora des-



cri to com aquel as espõcies.

Na comparação entre o material es tuda do e as de-
mais espécies, existem doi s aspectos pri nci paì s a serem conside-
rados: ti po das pa nedes anticlinais e dì ferenci aÇão, em áreas
vascu'l ares e i ntervasculanes.

Algumas espécìes di ferem das cutícul as aquì des-
cri tas pela presença de paredes anticlinaìs ondul adas ou sinuo -
sas, que em nenhum caso ocorrem naque I as . Tais paredes podem ser
perfei tamente observadas em G. angus ti fol i a (SAHN I , 1923:fig.2),
G. retjfera (SRIVASTAVA,1957: fiq. l3 do texto), G. sahnii (SRI
VASTAVA, 1957: fig. 23 do texto), G. arberi (SRIVASTAVA, 1957 :

est. 9, fig. 59), G. colpodes (PANT, .l958: fjg.B do texto), G.

srivastavai (SURANGE & MAHESHl.rIARI, 1960: 64), G. balmei (RIGBy ,.l966: 132), G. wàltonii (PANT & GUPTA, 1968: fìg. 6-A do texto),
G. harri si i (PANT & GUPTA, 1968: fi S. 7-A do texto ) , G. tenui fo-
lia (PANT & GUPTA, 1968: fì9. 8-D do texto), G. zei lìeri (PANT &

GUPTA, 1968: fig. 10-A do texto), G. gondwanensis (PANT & GUpTA,

l97l: fig. 3-A do texto), G. subtilis (PANT & GUPTA, 1971 : fig.
4-C do texto ), G. tenu i nervi s (PANT & GUPTA, ì97.l : fig. 6-B do
texto ) , G. ghusikensis (PANT & GUPTA, l97l: I43), G. contracta
(PANT & GUPTA, l97l: fiS. 7-D do texto), G. angusta (PANT & GUp-
TA, l97l: fig. l0-A do texto), G. giridihensis (PANT & cUPTA,
1971: fis. 9-E do textol,e .t_for]::Sf:¡I:(pANT & SrNcH,i97ì:fìg.
8-D do texto), G. spatulata (PANT & SINcH, l97l: fig. 10-A do
texto), G. nautiyalii (PANT & SINGH, l97l: fig. I0-t do texto) ,
G. longifolia (PANT & SINcH, I971: fig. 11-C do texto), G. singu
laris (PANT & SINGH, I971: fi g. 12-L do texto ), G. searsolensis
(PANT & SINGH, 1974: 44) , G. maculata (PANT & SINGH, 1974: fìç,.
6-H do texto), c. sastni PANT & SINGH, 1974: fig. 8-H do texto)
e G. oldhamii (PANT & SINGH, 1974: fig. l0-B do texto).

0utras espéci es di ferem do material aquì des cri -
to peì a presença de uma cl ara di ferenci ação em ãreas vasculares
e i ntervascul ares em anbas as faces. Es te é o cas o de G.browni a-
13 (SnlVASTAVA,1957: est. l, figs. 4 e 5), G. cf . d.i-vS.¡1ggr(SR!
VASTAVA, 1957: est. 2, figs. 9 e l0), c. formosa (SRIVASTAVA,

1957: est.5, fjqs.29 e 30), G. inter"mìttens (SRIVASTAVA" 1957:
est. 7, fìgs, 44-46), G. taeniopteroides (SRIVASTAVA,1957: 'l B),
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G. taenioides (SRIVASTAVA, 1957:29), c. fibrosa (PANT, 1958:130,
132), G.hìspida (PANT, .l958: 139), I. colpodes (PANT, ì958:143),
G. harrisii (PANT & cUPTA, 1968: est.20, figs. I e 9), G" tenui
folia (PANT & GUPTA, ì968: 52), 9. petiolata (PANT e GUPTA,l968:
55), 9. brongniartii (PANT & GUPTA, 1968:56), G. isolateraliq
(PANT & GUPTA, 1968:56), 9. yulgaris (PANT & GUPTA, 1968: figs.
l2-E e l3-A do texto),9. varia (PANT & cUPTA, .l968:60), G. sub-
tilis (PANT & GUPTA, 197ì: l4f ), 9. tenuìnervis (PANT & GUPTA,
.l971:142), q.angusta (PANT & cUPTA, l97l:l46), G.gigas (PANT

& SINGH, l97l:3), g.cordiformis (PANT & SINGH, l97l:4 e 9),G.
lanceolatus (PANT & SINGH, l97l:9), 9. bengalensis (PANT & SINGH,

1971:l0), G. radîata (PANT & SINGH, l97l:ll), G. rhabdotaenioi-
des (PANT & SINGH, I97l:12),9. searsolensis (PANT & SINGH,l974:
44), 9. oldhanrii (PANT & SINGH, ì974: 44), G. naculata (PANT &

SINGH, 1974:.45) e G.sastrji (PANT & SINGH, ì974:48,57).

Aì gunras espéci.es , ao contrãri o do materi al ora
descrito, ôpresentam diferenciação em ãreas vasculares e inter
vasculares, somente na cutTcula da face inferior. t o que ocor-
re em G. damudica (SRfVASTAVA,l957: est.6, figs. 38 e 40), q.
major (PANT & SINGH, 1971:2) e G.obscura (PANT & SINGH,l97ì:ì3) .

0s trabal hos referentes ãs esp6ci es G.papi llosa
(SRIVASTAVA,ì969,apud CHANDRA,l974), G.senii (SRIVASTAVA, 1969

apud CHANDRA, 1974) e g.nidpurensis (SRIVASTAVA, l97l apud

CHANDRA,1974), cujas cutículas também são conhecidas, não pudg

ran ser cons u I tados di retamente, porém, com bas e na revi s ão de

CHANDRA (197 4: 149, 151), conclui-se que elas di ferem das cutÍ-
culas aqui es tudadas . 9, papi I I osa õ hipoestomãtica, enquanto
que o material ora descrito é anfiestomãtico, G. senii, segundo
salienta CHANDRA (ì974:l5l), é muito similar a G.taenioides de

SRIVASTAVA (.l957), o que leva a crer que apresente diferencia -

ção em áreas vasculares e i ntervasculares em ambas as faces , ao

contrãrio do que ocorre no materiaì estudado. Finalmente, G,nid
punensis apresenta células s ubsi di ãrì as papi losas, o que nunca
ocorre nas cutícu'l as aquì estudadas.

Com base na discussão acima, veri fi ca-se que o

material cuticular aqui estudado pode.ser unicamente comparado
com Glossopteris communjs Feìstmantel, 1876,0 que coincide com

a interpretação dos aspectos megascõpi cos.



Cons iderando que
ta g rande quanti dade de materj al
sentado em trabal hos anteri ores ,
I hor defi ni ção dessa esp6ci e, que
com base em elementos cuticulares
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a presente contri bui ção apresen
melhor preservado do que o apre-
adi ciono elementos para uma me-
passaria a ser diagnosticada

, com0 segue:

Gênero: Glossopteris Brongn Íart, l82Ba

ts péc i e - t i po : G I os s op ter i s b row n i a n a B rong n . 
.l g 2ga

(G.browniana va r. austral asica Brongn. lgZgb-.lg30)

Glossopterjs communis Feistmantel, lg76

Diagnose emendada (aspectos cuti cul ares ):

Cutícul a da fa ce superi on relativamente espessa ,
cl aramente diferenciada em ãreas vasculares e i n t e r v a s c u I a r e s . cé
lulas das ãreas vascu'l ares predoninantemente retangulõides, arnan
jadas em séries. Paìedes ânticrinais retas ou arqueadas,com espes
sura variãvel. Ãreas vascul ares a presen ta ndo di cotomi a e, ma.i s ra
ramen te ' anastomose, com I argura variãvel , nunca infe|i or a 5 cõ-
julas e com espessamentos. Quando visíveis. cõlulas da região
i ntervascuì ar i rregu I ares ou pol igonó.i des. presença de papiìas em
prat icamente todas as cêlulas.

Nervura central d.i stinta, caracteri zada por proe _

mi nente dobra I ongi tudì na I e por espessamentos I ongi tudi nai s paia
leìos. células p r e d om i n a n t e m e n t e retangu lói des, di spostas em sé-
rjes I ongitudina is.

Cutícula da face j nfer j or mais fina que a da su-
peri or,sem dema rc aç ã o clara de ãreas vasculares e i ntervasculares.
células predoni nantemente retangulóides, dispostas em sõries.pre-
sença c0nstante de espessamentos ret iI Íneos ou ìigeìramente ondu -
I ados.

Estômatos haploqueíl icos colocados em depressões e
concentrados na reg i ão central da I âmi na foìiar, distribuÍdos
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i

em fa ixas com ori entação l ong itud inal . Célu'l as subs i di ãri as (5-
7) ì rregul ares ou pol i oonõi des, de tamanho sensivelmente menor

que as demais cél ul as epìdérmicas e com arranjo irregul ar. C6l u- 
r

ìas-guardafreqtlentementeespessadas. Aberturaestornãtica desde r

grandes d i mens ões até imperceptíveì

Na cutícula de ambas as faces, junto ã margem

predomln i o de cé lu las i rregul ares ou po li gonõi des, col ocadas em

séri es aproximadamente paral el as ã ma rgem.

CONCLUSOES

0s es tudos cuti cu lares aqui expostos, de exempl a

res selecionados, procedentes da Formação Rio Bonito do Estado 
j

do Pananã, e que morfografi camente co rres po nd em ã aiagnose de
Glossopteris communis Feistmantel, permitem chegar ãs seguin-
tes conc lusões :

I

:

l. Em todos os exemplares estudados, podem ser 
I

reconheci das duas cutícul as di s tj ntas, co rres pond endo a cada uma

das faces foliares. A cutícul a da face superior, apresentando
maiorespessura,éc.laramentediferenciadaemãreasvascularese
ãreas i ntervascul ares , enquanto que a cuticul a da face inferior
não apresenta qualquer demarcação cìara daquelas ãreas. r

2. A ãrea vascular conrespondente a= nervura cen- ,

tra l é bastante distinta e mais espessada que as demai s regìões
da I âmi na foliar.

3. Em todos os exemplares estudados, as papìlas 
l

ocorren apenas na cutícula da face superjon, não existindo qual 
lquer evid6ncja de sua presença na cutícul a da face .i nferjor.
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4. Um aspecto muito vari ãve I a nível intra-especí
fico é o formato das células. Célu1as retangulóides, pol igonõi
des, quadranguì õides e irreguìares podem ser encontradas dentro
de uma mesma regìão da fol ha. Embora diferentes partes de uma

mesna reg i ão fol iar pos s am apresentar cél ul as bastante diversas,
em cada região da lâmina hã predomÍnio de un tipo de c6lula qual
to ao formato. Assim, por exemplo, nas ãreas não estornatÍferas
da cuticul a da face i nferi or, assim como na regi ão apì cal da fo*
iha, hã g ra nde predomì nânci a de cél u las retangul õi des, distribuÍ
das em s6ri es. Por" outro 1ado, nas ãreas estomatíferas, bem como
na ma rgem da lârnina, hã predomíni o de cõlulas i rreguì ares ou po-
1 i gonõi des ,

5. 0 tamanho das cél u las .também é bastante variã_
veì, e di sti ntas regi ões de uma mesma folha a pres en tam valores
méd i os diversos, consjderando-se compli mento e ì argura. Como re
gra gera I , as céì ul as da cutÍcul a da face i nferj or são na ì ores
do que aquel as da face superior.

6, Na cutícula de um mesmo espõcìme 6 marcante
a variabil idade de espessura das paredes anticlinais, principal-
mente quando se comparam reg i ões com d i ferentes posì ções, en re_
I ação ao ei xo principal da fol ha. Em gera l, as paredes são mais
espessas na reg i ão central, mas as cél ul as j unto à borda da I âni
na fol iar tamb6m podem se apresentar bastante espessadas.Regiões
i ntermed i ár i as entre aquel as a pres en tam q era I men te paredes mais
finas.

7. 0 ti po de parede anticlìnal, que refl ete o ti-
po de c on torno das cãl ul âs epìd6rmìcas, tambõm 6 variãveì, ocor-
rendo em toda a extensão da 1âmi na foliar, tanto paredes retas
quanto arqueadas, Apesar des ta variabiIidade, as pa redes anticli
nais são no rma I men te retilíneas, nunca ati ngi ndo a sìnuosidade
que ocorre, por exemplo, em Glossopteris angustjfolia (SAHNI,l9Z3:
fig. ?. ), Glossopteris tenuìfolia (PANT & GUpTA, ì968: fìg. B-D
do texto ) e G lossopteri s subtilis (PANT & GUPTA,lgTl:f ig. 4-C do
texto ) ,
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8. 0utro aspecto vari ãvel es tã rel aci onado ãs ã-
reas vascul ares. Toma ndo como referênci a o n úme ro de célul as des
ta área, e que se dispõem I atera lmente justapostas, a l argura va
ria de 5 a 10, ou mais. De outro 'l ado , as ãreas vascuì ares podem
ser acompanhadas ou não por espessamentos.

9. A ocorrênci a de di cotomi as é extremamente co-
mum nas ãreas vascul ares, mas a presença de anas tomoses ã muito
rara nes s as ãreas, em toda a extensão da I âmi na foliar.

.l0. Nas ãreas vasculares nunca ocorrem estômatos
ou outras estruturas epidérmicas.

'I L Na cutícu I a da fa ce i nferi or da total idade
dos exemp lares estudados, os es tôma tos ocorrem caracteri sti camen
te em grupos, di s tri buídos em fai xas com ori entação long.i tudi na1.
Estas faixas destacam-se na epiderme peìo predomínio de cõlulas
de menor tamanho e de fo rma to poligonõide ou i rregu ì ar.

12.
es tão concentrados
c endo compl etamente

lâ

são hapl oqueíl i cos

Na cutÍcul a da face i nferi or, os estôrnatos
na reg i ão cen tra I da I âmi na fo li ar, desäpare-
em di reção ã mangem.

0s estômatos , na cutícu la da face i nferì or ,

e, provavelmente, colocados em depressões.

,l4. 
Em um mesmo espéci me, as faixas estomatífe -

ras a p res en tan tod q uma va ri edade de s i tuações , abrangendo desde
fai xas a prox i ma damen te reti l íneas e paraì elas entre si, até f a.i -
xas sinuosas e prati camente se tocando entre sì em algumas re-
giões,
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15. A distância entre as faixas estomatíferas tam
bém é variãve1 , es tando separadas por 3 a 7 ou mais séries de célu
1as, que consti tuem ãreas não estomatíferas.

16. As,cõlulas subsidiãrias do estômato sempre
são di ferenci adas das dema i s cél u las ep.i dérmi cas, apresentando for
ma to e tananho disti ntos.

17. Embora freqllentemente de contorno obscuro, as
células s ubs ì di ãri as do estômato são em número vari ãve l (5 a 7 em

gera l),e isto pode ser perfei tamente co ns tado en es tôma tos de uma

mesma faixa. A quanti dade de c6lulas s ubs i di ãri as obs erva da nos
es péci mes es tudados es tã dentro da vari ação que ocorre na cutîcu-
la das dema i s espéci es de Glossopteris,

'I B. As cé1u1as-guarda (os estômatos, embora nunca
vi s tas de manei ra clara, tôm sua presença s ugeri da por es pes s amen -
tos de aspecto mujto variãveì. Espessamentos bastante acentuado.s ,
coexistjndo com outros apenas perceptívei s, foram obs ervados en
um mesmo espécime.

19. As aberturas es tomãti cas , por sua vez, também
apresentan variabi lidade no as pecto, ìnclusìve entre es tôma tos vi
zinhos, Ao longo de uma mesma faixa, a abertura observada apare-
ce desde grandes dimensões, corres pondendo ao tamanho de uma cél u-
la subsidiãria, atõ Ímperceptíveì.

20. Na cutícul a de ambas as faces, sempre hã uma

muda nça progressiva de ori entação e de formato de cél ul as em dire-
ção ãs margens, Passam a predomi nan cél ul as i rregul ares ou pol i go-
nõi des, coì ocadas em séries aprox imadamente paraìelas ã rnargem.

2i. Desde que todos os exempìares estudados no
presente trabaì ho pertençam a Gl ossopteri s communi s Feistmantel,
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veri fi ca-se que as vari ações i ntra-es pecíf i cas a nÍve I cuticular
abrangem uma gama bas tante ampl a. Conforme detal hado acima,estas
variações di zem res pe i to ao forma to e tamanho das células, à es-
pessura e tipo de paredes anti cl i nai s, ãs ãreas vasculares e,
prì nci pa lmente, a vãr'i os aspectos Ii gados aos estômatos.

22. Apesar dos exemplares de Glossopteris commu-

nis aqui estudados apresentarem aìguns aspectos epidérmicos co-
muns ã 9 ra nde pa rte das es péc i es de Glossopteris com cutículas
conhecjdas (ãreas vasculares geralmente sem estômatos, céìuìas
subs idì ãri as di ferencj adas das células epì dérmi cas e pr!esença

de uma nervura cen tra I distinta, entre outros ), o presente estu-
do possibiIita uma caracterì zação das cu tícu l as daquel a espécie,

As fei ções epi dérmi cas mai s características de

Glossopteris communis, e que em conjunto podem ìdentificar sua

cutícul a são:

a ) c l ara dernarcação de ãreas vascu l ares e ì nter-
vascul ares, apenas na cu tícu I a da fa ce superi or, que é sempre

mais espessa que a cutícul a da face ìnferior.

b) ãreas vas cu lares apresentando pequeno número

de anastomoses.

c) paredes anti cl ìnais predomi na n temente reti I í-
neas, ãs ve zes arqueadas, por6m, nunca sinuosas.

d) estômatos hapl oqueil i cos concentrados na re-
gião central da lâmina foliar, distribuídos em faixas con orien-
tação I ongì tudi na l .

I n d i v i d u a I m e n t e , cada uma des tas fei ções não e

suficiente para caracterizar a cutícula de Glossopterìs communis.

Em conj unto, porõm, podem i dent ifi car at6 pequenos fragmentos,
des de que sejam da regi ão mediana da fol ha, pois aí se localizan
as faìxas de estômatos, e l emen tos ìmprescindíveis na caracteri za

ção des ta espécie.
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ESTA14PA I

Glossopteri s communis Feistmantel, 1876

l. Detalhe de ãrea vascular da cutícula da face supe-
rior (pr"oximidades da margem f ol'iar), com 'l argura equivalente a

l0 c6lulas. Estas apresentam-se alongadas e orientadas sobre a

nervura. Região intervascular com abundantes papÍlas. comparar
com f ig. 2 do texto. Lâmina Gp/L-3T-113

2. compressão e impressão de folha, mostrando deta
lhes da nervaçã0. Deste espécime foram isoladas nartes de cutí
cula, várìas delas aqui ilustra<1as. Amosrra cp/3T-r247

3. Ãrea da cuticula da face superior com c6lulas papi
I osas aparentemente dì spostas em ãreas vascul ares e i ntervascul a

res. Este aspecto 6 incomum, pojs normalmente não ocorrem papj-
las nas células das ãreas vasculares. vide fig. 3 do texto. râ-
mina GP /L- 3T-f 56

4. Detal he da foto anterior, podendo-se ver as del imi
tações das cãlulas da ãrea 'i ntervascuìar, bem como a dispos.ição
das papi'las. Lâmina Gp/L-3T-156

5. Area vascular (centro) e ãreas intervasculares da
cutícul a da face superior. A primei ra apresenta-se acompanhada
de espessamentos . Na ãrea i ntervascul ar ( parte i nferi or ã ¿l rei -
ta ) aparece uma possível es trutura es tomãti ca . Lâmina cp /1,- ¡r
259

6. Ãreas vasculares e intervasculares da cutícula da

face superior. Ãreas vasculares de ìargura variável, com células
pnedominanternente retanqulõ jdes e mostrando dicotomias. Areas .ì 

n

tervascul ares com pap'i 'l as e contornos cel ul ares obscuros.
fig. I do texto. Lâmina Gp/L-3T-310

V'i de
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ESTA¡4PA 2

Glossopteris communis Feistmantel , 1876,

l. Areas vascul ares e ì ntervascul ares da cuticul a da

face s u peri or, vì stas ao Microscõpì o Eletrônico de Varredura,mos
trando através das paredes anticl inais as formas e disposição
das cél ul as . lâmin a Gp /L-3T-L37

2, Detal he da área i ntervascul ar da cutícul a da fa-
ce superior. Não são nít'i das as del imi tações entre as cél uì as, e

as papi I as aparecem com d i ferentes formatos. Provavel mente, cada
papila corresponde a uma célula. Vide fig.5 do texto. Lâmína
cP /L- 31-9 5

3. Cuticula da face superi or na reg i ão ap ical da fo-
I ha. 0s detalhes são menos nítidos que aquel es da cutícul a da

face inferior, vistos na figura seguinte. Lâmina cP/L-3T-60

4. Cutícu1a da face i nferi or na reg ião apical da fo-
I ha, com predomÍn i o de céluìas retangu I õi des col ocadas em s6ries
ìongitudinais. Bordas apresentando espessamentos. Lâmina cP/L -
31-60

5. Cutícu ì a da região marginal da face superior da

fol ha, mos trando o des a pa rec i men to progress i vo da di ferenci ação

em ãreas vasculares e i n t e r v a s c u I a r e s . Lârnina cP/L-3T-95

6. Ãrea s vascu lares para lel as entre si na face supe-
ri or, nas prox im i dad es da reg i ão margì na1 , o nde não mos tram di co'
tomias ou anastomoses. Lâmina cP/L-3T-95
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ESTAMPA 3

Glo so te r i s commu n i s Feìstmantel, 1876.

l. Ãrea não estomatífera da cutícul a da face infe-
ri or (região mediana entre as regiões margìnal e centraì ), com
predomínio de células retangulóides dispostas em séries Iongitu-
dì nai s . Vi de fi g . I do texto , Lâmina cp /L-3T-97

2. Area não estomatÍfera da cutícula da face infe
ri or, com células pouco alongadas. Lâmina cp /L-3T-183

3, Reg ião da borda da I âmi na foliar mostrando o con-
tato entre as cutículas das faces superior (ã esquerda) e infe
rior (ã direi ta ) . Essas cutícul as foram desdobradas a pós a mace-
ração . Estão ai nda uni das pe 1o bordo , visto ã di rei ta da foto.
Lâruína cP /L- 3T- 30 8

4. Mesma cuticul a da fi gura anteri or mostrando mais
ampl amente a po rç ão co rres pon den t e à face i nferi or vìsta à direi
ta, Lâmina cP/t -3T-308

5. CutÍc u I a da regi ão da n ervura cen tra I (reg.i ão me-
djana da fa ce superi or), com predomín io de células retangul õi des
e presença de dobra (fa i xa escura mais I arga ) e de 3 espessamen-
tos Iongi tudi nai s . As pec to semel hante es tã repro duz i do na fìgu-
ra 6 do texto. Lâurina cp/L-3T-168

6. Deta I he da região da nervura central (reg.i ão me-
diana da face superìor), apresentando cél ul as al ongadas e iso-
orìentadas, A fai xa escura corresponde a uma dobra. Lâmina cp/
f.- 31- 49
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ESTAMPA 4

Gl osso teri s communis Feistmantel, 18i6

'I . Ãrea não estomatífera da cutícula da face inferior,
nas prox imìdades da reg ì ão centra I da fol ha, onde as cél ul as apa
recem com paredes mais espessadas. Lãmina cp/L-3T-105

2 . ts pess amento I ongi tudì na l ao I ongo da cutÍcu la
face inferior. Lâmina cp /L- 3T- 19 9

3. Re9 ì ão margi nal da cutícul a da fa ce inferior, mos -
trando uma mudança progress i va de orì entação e de formato de cé-
lulas, alérn da ausência de estômatos, comuns noutras regiões deS
ta face. Vi de fig. 12 do texto. râmina Gp /L-3'r-:169

4. Deta ihe, ao Mì croscõpì o Eletrônico de Varredura,r{n
cuticul a da face i nferi or, mos trando cél ul as corn arranjo aigo ir
regul ar, Lârni na cp/L-3T-140

5, Ãrea não estomatÍfera da cutÍcul a da fa ce .inferior
vi sta ao M icros cópì o Eletrôni co de Varredura, mostrando c6lulas
predomi nantemente retanguiõides colocadas em séri es longitu.
dinais. Lârnina cp/L-3T-I37

6. Detal he de ãrea não estomatífera da cutícula da
face inferior vista ao Microscõpìo Eletrônico de Varredura, mos-
trando detalhes das paredes anticlinais, Lâmina cp/L-3T-133

da
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ESTAMPA 5

Gì os sopterì s connunis Feistmantel, .l876.

l. Estôma tos dispostos em fa i xas es tomatíferas , con-
forme aparecem na cuticula da face inferior. Estas faixas dis-
põem-se aproximadamente paralelas entre si. Lâmina cp/L-3T-70

2. Faixas es tomatíferas (face inferior) mostrando si-
nuosidade. Lâmina cp/L-3T-78

3. Cuticula da face inferior (ãrea estomatifera), com

uma aparente di ferenci ação em área vascular ( d i cotomì zada ) e

ãreas i n t e r v a s c u I a r e s . Es te as pecto é i ncomum para es ta face, Vi
de fig,7 do texto . Lâ¡nina cplL-3T-308

4. tspessamentos ao I ongo da ãrea estomatÍfera da cu-
ticul a da face i nfer.i or. Lâmina cp /L-3T-t5I

5. Faixa estomatífera da cutícula da face i nferi or, en 
l

tre duas ãreas não estomatiferas. Células subsidiãrias, de fol
mato pol i gonõ ide ou i rregul ar. Ãrea não es tomatÍfera, com predo-
mínio de cél ul as retangul õi des . Paredes anti cl i nai s mai s espessa
das , Comparar com fi g. 9 do texto, Lãrnína cp /L-3T-70

,,

6, Ãrea estonatífera (pouco nítida, ao centro) e ã- 
l

reas não estomatiferas da cutícul a da face i nferj or, vi stas ao l

Microscõpio Eletrônico de Varredura, Lãrnina cp lL-3T-L42
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ESTAMPA 6

Glossopteri s communis Feistmantel ,1876,

1. t s tôma to com cêl ul as s ubs i di ãri as em n úme ro provã-
vel de 7, na cutícula da face ì nferi or da folha, Vi de fi g. ll do
texto. Lâmina cp /L-3T-105

2. Detal he de ãreas estomatífera e não estomatífera
da cu tÍcu I a da face i nferi or, podendo-se ver a di ferenci ação no
tamanho, formato e disposição das células. Lâmina cplL-3T-105

3. Es tômato (face inferìor), com cél ul as s ubs i di ãri as
pouco nitidas, Lârnína ep /L-3T-I4B

4. Esùômato (face ìnferior), com células subsidiãrias,
em número provãvel de 5. tämína cplL-3T-Bo

5, tstômato com acentuado espessamento ao redor da
abertura e cé'l ulas subsidiãrias de contorno obscuro. Lânína Gp/
L-3T-120

6. Cutícu la da face i nferi or mostrando grupo de es tô-
matos com cõlulas subsidiãrias cornuns, Lârnína cp/L-3T-78

7. Detalhe da foto anterior. Lârnína cp lL-3r-78
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ESTAMPA 6.--_----._

Glossopteris communjs Feistmantel, ì876.

l. tstômato com c6lulas subsidi
vel de 7, na cutícula da face inferior da

texto. t-âmina GP lL-3T-105

_67 -

ãrias em número provã-
fol ha. Vj de fi g. I I do

2. Detalhe de ãreas estomatífera e não estomatífera
da cutícul a da face 'i nferi or, podendo-se ver a dj ferenci ação no

tamanho, formato e disposição das células. i,âmina cplL-3T-105

3. Es tômato ( face i nferì or) , com cél ul as s ubs i di ãri as

pouco nítidas. r,âmina Gp/L-3T-r4B

4. Estômato (face ìnferior), com células subsidiãr'ias,
em número provãve1 de 5. Lâmina cp/t-3T-BO

5. tstômato com acentuado espessamento ao redor da

abertura e células subsidiãrias de contorno obscuro. lâmína cp/
L-3T-120

6. Cutícul a da face i nferi or mostrando grupo de estô-
matos com c6lulas subsidiãr'i as comuns. Lâmina cp/L-3T-78

7. Detalhe da foto anterior. Lâmina GPIL-3T-78
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APÊNDICE

TABELAS I a 9 - DIMENS0ES DAS CTLULAS

As cutÍcul as permitem a obtenção de medidas QUê,
com boa aproximação, refletem algumas dimensões das células epi-
dérmi cas . Es tas medi das foram feì tas com a fi nal i dade de veri fi -
car o âmbito de s uas variações em uma mesma amostra, entre as

amostras estudadas, e pâra comparação com formas estudadas por
outro autores, bem como permi ti r a conparação destes valores em

estudos futuros. Além do interesse taxonônico as informações obti
das podem ser relevantes para o conhecimento do estágio de desen-
volvimento da folha e das condi ções ambientaj s em que vi veu o ve-
geta l .

0s va I ores estão s uma ri ados na tabe I a 9.

Convenções:

C = comprimento
L = largura
Dr.",= di âmetro mãxi mo

Dmi n.= dì âmetro mín j mo

M = mõdia



-69-

Fa ce i nf eri or

Céìulas retan u'l ói des Cél ul as i rre ul a res

c (u) L (p) c/L (u) Dmax. (u ) Dri 
n .(u ) Dru*. /Dmj n. (u )

84 ,0
t00,0
I I6,0
96,0

I28,0
80 ,0
68,0
60 ,0
/0,u.l04,0
B4 ,0
g0 ,0

t00,0
96,0
80 ,0

104,0
92,0.l00,0
g2,0

104,0
1 20,0
64,0
72,0
7 2,0
84 ,0

'I 28 ,0
96,0

140,0
Bg ,0

108,0
ll4= 93,9

32,0
28,0
40 ,0
3? 

'032,0
24,0
28,0
40 ,0
40 ,0
32,0
32,0
40 ,0
2B,0
28 ,0
36 ,0
40 ,0
28,0
?0 ,0
32,0
32,0
36,0
28,0
24 ,0
32,0
28,0
28,0
32,0
28,0
32,0
24,0
3l,2

64,0
60 ,0

116,0
60 ,0
64,0
B0 ,0
84 ,0
92,0
68 ,0
64,0

ì20,0
68,0
92,0
84 ,0
72,0
80 ,0
B8 ,0

r 20,0
100,0

64 ,0
I20,0'l76,0

52,0
68 ,0

104,0
44,0

l2B,0
g0 ,0
56,0
48 ,0
B3,9

32,0
32,0
32,0
44,0
36 ,0
20 ,0
36,0
4g,0
36,0
56,0
36,0
32,0
36,0
40 ,0
48,0
44,o
40 ,0
28,0
32,0
32,0
32,0
2g,0
?4 ,0
32,0
32,0
32,0
24,0
36,o
32,0
40,0
35,I

2,6
3 r6,o
3,0
4,0
JrJ
2,4
I,5
I 

'9at
216

3r6
3,4
22
2,6
J rJ
5 r0
2,9
J rl
??
21
3,0
212
3 r0
4,6
3 r0
5,0
,7
415

3,1

2r0
I ,9
3 

'6't ,4
I,8
4 

'02,3
I,9
l,g
'I ,r
3r3
2rl
215
2'1
'I ,5
I,8
2r2
4r3
3,1
2,0
3'7
6r3
212
2,1
3,2
I,4
5r3
2 ,'2
1,7
1,2
2,5

Tabel a 1 - Di nens ões das cõl ul as retangul õi des e i rregul ares da
face i nferi or em di ferentes fragmentos obti dos a par-
tir do esp6cime GPl3T-1247 (est.l, fig.2). Estes frag
mentos estão montados nas I ãmi nas GP/L-3T-73, GP/L :
-31 -76, GP/L-3T-78, GP/L-3T-80, GP/L-3T-'l 0l e GP/L-
3T-105.

Convenções: Vi de pági na 68
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Face superi or

Cé lu las i rregul ares

Drur. (u ) Dri n. (u ) Dru, 
. /Dri n. (u )

c [u)

88 ,0
60,0.I00 

,0
80 ,0
76,0
B0 ,0
72,0
B4 ,0
52,0
76,0
76,0

'l 00,0
88,0
44,0
68,0
60,0' 76,0' 92,0
56,0
76,0

112,0
60 ,0
40 ,0.l04,0
92,0
52,0
64,0.l00,0

68,0
68,0

M= 75,5

L (u) c/L (u)

20 ,0
20 ,0
20 ,0
24,0
20 ,0
20,0
20 ,0
16,0
20 ,0
16,0
20 ,0
24 ,0
20 ,0
20 ,0
12 ,0
20,0
16,0
l6,0
20 ,0
20 ,0
20 ,o
20 ,0
?0 ,0.l6,0
20 ,0
20 ,0
20 ,0
20 ,0
16,0
20 ,0
19,2

4,4
3 r0
5r0
1.t
îo
4,0
3,6
512
2'6
4,7
3,8
4'2
^L))
5r7
3,0
4. 7

L tó
10

5r6
3,0
2r0
6r5
4,6
216
3'2
5 r0
4rZ
3,4
4'0

60,0
84 ,0

124 ,0
84,0

104,0
76,0
60 ,0
76,0
6B,0
80 ,0.I00 

,0
88 ,0

I I6,0
76,0
68,0
89 ,0
72,0
60 ,0

100,0
52,0
72,0
80 ,0
72,0
6B,o
96,0
88 ,0
76 ,0
44,0
64,0
80,o
79 r?

20,o
20 ,0
16,0
28,0
I6,0
20,0
20 ,0
l6,0
20,0
I6,0
24,0
24 ,0
20,0
28 ,0
l6,0
20 ,0
20 ,0
12,0
l6 ,0
20 ,0
20,0
24,0
20 ,0
24,0
24 ,0
?4,0
24,0
?4 

'024,0
I6,0
20 ,5

3,0
4,2
717
3r0
6'5
3 rg
3 ro
4,7
3 

'45'0
4r2
3r7
5rB
2,7
4r2
4 14
3 

'65 
'06.r2

216
3 

'63'3
3 

'62rg
4 

'0317
3,z',
1,9
2,7
5 

'0
4 

'0

Tabela 2 - Dimensões das céruìas retangur6ides e irregulares daface.superior ern diferentes"iragnentos obtídoJ ã-pu"_rir do espécime Gpl3T-1247 (est: t, fig. z). - -Eites
fragmentos estão montados nâs ìãmiñas öp¡Llsf_gs, ep//L-3T-106, Gp/L-3T_107, GplL_3T_109, ep/L_sr_tiã', eGPlL-3T-l23.
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C6l ul as retangul õi des

c (u) L (u) c/L (u)

-7ì -

Face i nf eri or

Cél ul as i rregulares

Dru *. (u) Drin.(u) Dr¡*./Drin.(u)

I I 2,0
100 ,0
68,0
64,0
84,0
60 ,0
64,0
88,0

120,0
84 ,0
68,o
52,o
80 ,0
60 ,0
56,0
96,0

I 16,0
116,0
68,0
64,0
56,0
72,0
52,0
84,0
64,0
68 ,0
56,0
60 ,0
60,0

104,0
M= 76,5

Tabe I a 3

24 ,0
24 ,0
20 ,0
20 ,0
20 ,0
24,0
28,0
24 ,0
24 ,0
20 ,0
28,0
24 ,0
24 ,0
28,0
20,0
l6 ,0
28,0
24 ,0
?û. ñ
l6,0
20 ,0
20 ,0
20 ,0
20 ,0
20 ,0
20 ,0
20 ,0
20 ,0
20 ,0
20 ,0
?2,0

4. 1

412
3,4
1t
4,2
'E
L¡J
)1

5,0
4,2
2r4
LrL,, .'

2,1
2rg
6,0
¿. 1

4,8
ta
4,0
2,8
3 

'62,6
t9

3r4
2rg
3,0
3 r0

1E

52,0
o? n

40 ,0
76,0

l ì 2,0
84 ,0
92,0
72,0
4B,0

I12,0
48,0
g0 ,0

112,0
80 ,0
92,0
ot n

60 ,0
96,0

l l2,0
64,0
72,0
72,0
32,0
4B ,0

128,0
60 ,0
96,0,l20,0

'I 00,0
64,0
80 ,3

24 ,0
28,0
28,0
20 ,0
28,0
24,0
28,0
20 ,0
20 ,0
24 ,0.to 

^
20,o
32,0
24 ,0
24 ,0
24,0
20 ,0
20 ,0
20 ,0
16,0
24 ,0
20 ,0
20 ,0
24,0
20 ,0
20 ,0
I6,0
20 ,0
20 ,0
28,0
?2,9

212
3,3
I '43,8
4 r0
3'5
l2

3,6
2,4
417
l r5
4,0
3r5
3,3
3,8
3 '83 r0
4,8
5 

'64,0
3,0
3 r6
1,6
2,0
614
3 

'06,0
6 r0
5 

'0ca

3,6

Di mensões das cél ul as retangul õi des e i rregul ares daface i nferi or em di ferentes fragmentos obtidos a par-ti r-do_espõcime A, desì ntegnado durante o trans poi^te.
Cuticul as foram extraídas ño Iocal e trans portaäas em
sol ução de Schul ze 5%. Estes fragmentos ei tão monta-
dos nas laminas cPlL-3T-190, cP/L-3T-19.l, cp/L-3T-192,
cPlL-3T-193, cP/L-3T-ì94 e cp/L-3T-t9S.
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C6l ul as retangul õi des

-72 -

C6'l ul as i rregu I ares

D*i 
n . 

(u ) Dru* 
, 
/Drt n . 

(u )

Face superi or

c (u)

52,5
57,5
50 ,0
57,5
67,5
47,5
75,0
35,0
35,0
57,5
67,5
42,5
E7 E

A1 E

,70,0
1-t E

ì I 5,0
60 ,0
50 ,0
45,0
7 2,5
60 ,0
55,0
47 ,5
57,5
70,0
47,5
50 ,0
70 ,0
50 ,0

M= 56 ,9

Tabe I a 4

L (u) c/L (u) Dru*. (u)

70,0
45,0

1' E

Ã7 Ã

62,5
40 ,0
65,0
ot E

70 ,0
57,5
32,5
37,5
42,5
67 ,5
60,0
1'' E

50 ,0
¿,2 E,

35,0
67,5
75,0
45,0
67,5
45,0
82,5
50 ,0
60 ,0.
7E lt

87,5
57,3

'I 0,0
20 ,0
12 ,5
t7 E

12 ,5
21 E

22,5
I 5,0
15,0
17,5
12,5
20 ,0
30 ,0
I 5,0
12 ,5
1t Ê.

17,5
12 ,5
17,5
l0,0
15,0
25,0
25,0
20 ,0
17 ,5
25,0
1 5,0
12,5
15,0
I 5,0
17 ,2

q2
2,9
4,0

E, ¿,

1,7
3,3
t')
ta

Ã¿
211
1,9
7)
5 r6
3 r0
6,6
4,8
219
4,5
4,8
2,4
tt
2,4

2,8
3,2
4,0
4r7

3,6

22,5
20 ,0
17 ,5
20 ,0
17 ,5
?2,5
17 R

25,0

I 5,0
I 5,0
12 ,5
25 ,0
20 ,5
20 ,0
I 5,0
15,0
25,0
30 ,0
12 ,5
'I 7,5
12,5
17,5
t7 Ê

12 ,5ta ñ

20 ,0
20 ,0
15,0
l0,0
1B ,7

3'l
2,2
2,1
3r6
3,3
2,8
213
216
3,7
4r7
îo
2,6
l r5
1,7
3,4
4r0
2,5
2,0
1,4
2,8
3,9
6,0
216
3,9
2Á
't)

2,5
3 

'05 r0
ot

'2 1

- Di mensões das cél ul as reta ng u I õi des e i rregul ares da
face s uperi or em di ferentes fra gnen tos obti dos a pa r-ti r-do espécime A, des- i nteg rado durante o trans po¡te,
Cutículas foram extraídas no local e trans portadas em
s ol ução de Schul ze 5%. Es tes fragmentos es tão monta-
dos nas I âmi nas GP/L-3T-190 , cP/L:3T-l9l , Gp/L-3T-l92 ,
GP/L-3T-193, cP/L-3T-194, GP/L-3T-195 e GP/L-3T-196.
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Cél ul as retangul ói des

-73-

Face i nferi or

Cél ul as ì rregul ares

(u) Dru*.(u) Dr1n.(u) D,our./Dr¡n.(u)c (u )

128,0
il6,0
120,0
112,0
100,0
112,0
108,0

84 ,0
I I 2,0
104 ,0
'I 00,0

88 ,0
96,0
68,0

152 ,0
144,0
96,0
B0 ,0
76,0
68,0
B8 ,0
56,0
92,0

I I2,0
136,0
ao 

^
76,0
92,0

112 ,0
100 ,0

M= 'ì00 ,5

Tabe I a 5

(u ) c/L

32,0
5¿,U
36,0
20 ,0
32,0
28 ,0
24 ,0
28,0
20 ,0
20 ,0
24,0
24 ,A
24 ,0
20 ,0
24 ,0
20 ,0
32 ,0
20 ,0
ì6,0
20 ,0
24 ,0
20 ,0
28,0
24 ,0
24 ,0
40,0
12 

^
32 ,A
'¿4 ,0
20,0
25,5

4,0
3,6
1')

5,6
3,.l
4,0
û. E,

3,0
5,6
5,2
q,2
3,7
4,0
3,4
6,3
7,2
3,0
4,0
4,7

ao
??
¿.7
E't
ta
2L
t()
¿. '7

5,0
4,1

80 ,0
I l2,0
72,0
52 ,0

108,0
88,0

120,0
124,0
100,0

B0 ,0
96,0

112,0
100,0
140 ,0
r l2,0
108,0
60,0
72,0
80 ,0
52 ,0
72,0
80 ,0

152,0
104,0
172,0'¡28,0
84,0

104,0
40 ,0
96,0
96,7

32,0
28,0
28,0
2B,0
32,0
24 ,0
20 ,0
?4 ,0
20 ,0
)¿. 

^24 ,0
20,0
36,0
24 ,0
28 ,02t 

^
32,0
16,0
20 ,0
I6,0
32,o
28,0

28,0
?4 ,0
24,0
32,0
28,0
l6 ,0
28 ,0
26 ,0

2,5
4,0
2,6
1,9
3,4
11

6,0

5,0

4,0
5,6
2,8
EO

4,0
3,4
I,9
4,5
41,
J rl
?2
2,9
¿.7

7,2
Eâ

216

¿,5
J,4

Dimensões das cél ul as retangul õi des e i rregu l ares da
fa ce i nferior em di ferentes fragmentos obtídos ã-puf_ti r-do, espõcime B, desi ntegrado-durante o transpoi^te.cuticulas fo ram extraídas no local e tnansportadas emsol ução de Schulze 5%. Estes fragmentos es tão móntã_dos-nas lãminas GplL-3T-ZSZ, cp/L:3T-257, Gp/L_3T_ 261e GP/L-3T-264.
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oÃ 
^'I 0o ,0

62,5
B0 ,0
57,5
80 ,0
70 ,0
65,0
80 ,0
Ã7 E

ì00,0
'I 25,0
55,0
70 ,0
50 ,0
60,0
42,5
40 ,0
55,0
85,0
65,0
45,0
62,5
42,5
Ã? E

55,0
70,0
L' E.

75,0
7 5,0

M= 67,3

Tabela 6 -

Cél ul as retangul õì des

c (u) L (u) c/L (p)

Face superi or

(u)
ma x . "

92,5
82,5
75,0
42,5
87,5
37,5
67,5
52,5
¿.7 Ê,

E7 E

þ¿,5
75,0
55,0
67 ,5
85,0
Ã? Ê

77,5
50 ,0
95,0
67 ,5
92,5
85,0

112,5
'I 00,0

70 ,0
67,5
E1 E

90,0
07 Ê

1t Ê

72,2

-74 -

Cêl ulas i rregul ares

Dri n, (u ) Dr., 
. /0. *, n. (u )

l7 E

tE 
^t2 E,

30 ,0
30 ,0
30 ,0
25 ,0
17,5
I 5,0

25,0
l5,0
20 ,0
17,5
'E 

ô
'I 7 E

12,5
25,0
22 ,5
25,0
25 ,0
22 ,5
22,5
22,5
'I 5,0
25 ,0
I I ,5
I' E

tt Ê

21 ,6

5 
'44ro

L ¡o
t1
I,9
,7
2,8
a1
Ã2

216
4,4
5 

'03,7
3r5
t()

2r4
J;L
Lré
J ¡Õ
216
l rg
2rg
1,9
2,6
17
L ró
2r4
6,0
JrJ

3,2

20 ,0
35,0
25,0
¿¿,5
27,5
22,5
25,0
17,5
l5,0
20,0
12 ,5
12,5
20,0
t 5,0
¿¿,5
20 ,0
27,5
I5,0
20 ,0
25,0
25,0
25,0
20 ,0
25,0
27,5
'l 5,0
3? 

'525,0
25 ,0
22,5
)) 1

4,6
2,4
3,0
I,9
3,2
1r7
2,7

312
2,9
5 ro
6,0
)1
4,5
3 rg
?,6
2,8
3,3
4r7
217
317
3,4
5 

'64,0
215
4'5
1,8
3,6
3r5
312

3r4

Dimensões das célu'ì as retangulõides e i rregu lares da
face superior em diferentes fragmentos obtidos a partir
do es péc ì ne I, des i ntegrado durante o transporte.Cutícu
las foram extraÍdas no local e transportadai em soluÇão
de Schulze 5%. Estes fragmentos estão montados nas iâ-
minas GP/L-3Í-252, GP/L-3T-253, cP/L-3T-255, Gp/L- 3T -
258, cP/L-3T-260, GP/L-3T-261, GP/L-3î-262 e Gp/L- 3T -
264 .

Convenções: Vide pág i na 68



56 ,0 24 ,0
88 ,0 24 ,060,0 24,0

100,0 28,0
72,0 20,0

104,0 20,0
56,0 20,0
68,0 24,0
48,0 20,0
52,0 20,0
92,0 24 ,060,0 28,0
64,0 20 ,068,0 20,0
68,0 20,0
56,0 20,0
52,0 20 ,0100,0 28,0
68,0 24,0
60 ,0 20 ,056,0 24,0
48,0 16,0

100,0 16,0
80 ,0 28 ,076,0 24,0
76,0 28,0'l00 ,0 28 ,0
84 ,0 20 ,0104,0 20,0

I20,0 28,0
M= 74,5 22,7

C6l ul as retangulói des

c (u) r (u) c/L (p)

Face i nf eri or

D,"u *. (u )

84 ,0
60,0
68,0
68,0
72,0
40,0
76,0
68,0
52 ,0
80 ,0
56,0
80 ,0
76,0
48,0
60,0
84,0
40 ,0
52,0
88 ,0
96,0
68,0
48 ,0
64,0
52,0
44,0
60 ,0
60,0
68,0
80 ,0
60,0
65,1

-7 5-

Cél ul as j rregul ares

Dri n. (u) Dru*. /or., n. (u)

11

3,7)É
3,6
3,6
ca

L ¡0
ta

2,4
2,6

2,1
3,2

3,4
L ¡o
2,6
3,6
2,8
3,0
a1

3,0
6,2
2,9
3,2
2,7
3,6
L2
5,t
4,3

20 ,0
32,0
20 ,0
28,0
24 ,0
20 ,0
24 ,0
?4 ,0
24 ,0
32,0
28 ,0
20 ,0
20 ,0
20 ,0
20 ,0
24 ,0
32,0
20 ,0
20,0
24 ,0
l6 ,0
20 ,0
28 ,0
20 ,0
20 ,0
28 ,0
20 ,0
24 ,0
28,0
24 ,0
23 ,5

L9
I,9
3,4
2,4
3,0
2,0
ó;z
2,8
t2
tÈ

2,0
4,0
3,8
2,4
3,0
1E

1,2
t rö
4,4
¿n
4,2
2,4
L;J
2,6
tt
2r1
3,0
2,8
ta
Z r5
( tÕ

Tabel a 7 - ùi mensões das cé lu las retangulõìdes e i rregul ares daface inferior em diferentesiragrnentos obti ãos a partir
do espEcime cP/3T-1248a. tstes -fragmentos estão honta-
dos nas I âmi nas Gp/L-3T-169, cp/L-ãT-l70 e cp/L-3T-l7l .
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Cél ul as retangul õi des

c (u) L (u) c/L (u)

-76 -

Face ì nf eri or

Cél ul as l rre ul a res

Dr^".(Þ) Dri n. (u) Drur./Drtn.(u)

100,0
164,0
104,0
64,0
80 ,0
80 ,0

100 ,0
84 ,0

100,0
96,0

l0B,0
B0 ,0

132,0
7 2,0
56 ,0
88 ,0

132,0
140,0

gg ,0
't 00 ,0
88,0

132,0
I20,0

80 ,0
7 2,0
BB,O
80 ,0
84 ,0

I I2,0
68"i0

M= 96,4

24 ,0
32,0
28,0
28 ,0
24 ,0
24 ,0
24 ,0
24 ,0
24 ,0
40 ,0
28 ,0
24 ,0
20 ,0
28,0
28,0
28,0
28,0
2¿. t1

24 ,0
28 ,0
32,0
32,0
32,0
24 ,0
28,0
28,0
28,0
36,0
24 ,0
32,0
27,6

¿.?
5,1
3,7
2,3
J rJ
1'J
û.,
?Ã
¿.)
)¿.
?Ô
1)

6,6
2,6
2,0
3,1
4,7
5,8
3,7
3,6
2,7
4,1
3,7
3,3
2,6
3,1
to
t1
4,7
2,1

3,6

84,0
68,0
68,0
76,0
80 ,0

I 20 ,0
60,0

il2,0
104,0
92,0
60,0
60,0
52,0
56,0
72,0
88 ,0
76,0
6B,0

136,0
104,0

80 ,0
76,0
96,0
52,0

100,0
92,0
68,0

100 ,0
80 ,0
60,0
8l ,3

28 ,0
28,0
2B,0
36,0
2B,0
32 ,0
28 ,0
28,0
28 ,0
,l 

^24 ,0
20 ,0
28 ,0
24 ,0
24 ,0
20 ,0
32,0
36,0
28,0
2¿. t\
2B,0
24 ,0
29,0
20 ,0
28,0
28,0
28,0
32,0
36,0
24 ,0
c', E

3,0
2,4
2,4
2rl
to

2,1
4,0
', 1

3,8
ta
3,0
I,9
2,3
3,0
4,4
2r4
'I ,9
¿.4
4,3
,o
J rL
3,4
216
3,6
1?
2¿.

2?
tç

3 r0

Tabel a I - Di mens ões das células retangu I õi des e irregulares da
face inferi or em dj ferentes fragmentos obti dos a par-
tir do esp6cime GPl3T- l249, Es tes fra gmen to s es tão mon
tados nas Iâminas Gp/L-3T-2.l1, cp/t-31 -221 , Gp-L-31-ZZZ
e GPlL-31 -224.
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Espécime Médi a
dos
doC

Cél ul as retangul óì des

GP /3r-1247
A
B

GP/3T-l 24Ba
GP /3f -1249

aritm. I'lédia aritm.
val ores dos val ores
(u) da L (u)

93,9
76 ,5

100,5
74,5
96 ,4

Face i nferi or

Média aritm. D.P.
do C/ Mãdia
ari tm. da L

(u)

tspécime Média aritm.
dos valores
do C (u)

Cél ul as retangul ói des

31 ,2
22,0
25,5
2?,7
27 ,6

GP /3Í-1247
A

B

Tabel a 9

2l

4rl
3'3
3,6

Média aritm- Média aritm.
dos valores dos valores
do D*u^. (u) do Dr.,n. (u)

Cél ul as i rregul ares

-0,4
0,0
0,6

-0 ,2
0,1

75,5 1g,2 4,0 0,4 79,? ?q'! 4,0 o'5
56,9 \7:2 ¡,0 o,o 57.,3 1q'¡ 3,3 -o'?
67,3 21"6 3',2 -o,q 72,2 22.1 3,4 -0'l

Sumãrio das dimensões das células retanguìóìdes e irregu'lares das faces superior e inferior
e djferentes fragmenf-os obticlos a partir dos esaécimes GP/3T-1?47, A, B, GP/3T-l24Ba e GP/

3T-.¡249. Obs"ruãi õr. ér relação a'ambas as faces, os valores médios das razões C/L e

D--.. /D- , - apresentam extrena proximi dade.max.' mìn.

Convenções : Vì de Pãg i na 68

M6di a ari tm- t4édi a ari tm. D . P .

dos valores do C/Média
da L (u) aritm. da L

(u)

Face s uperi or

80 ,3
96 ,7
65,1
g'l ,3

l'1éd i a Ar.i tm .

do D /t1é-max.'
d'i a ar itm.do
D (u)
mln.

2,5
3,6
3,8
2,8
3,0

?( l

22,9
26 ,0
23,5
27 ,5

D.P.

Média aritm. l4édia ari tm.
dos valores dos valores
do D*ur. (u ) do Dr1 

n . (u )

Cél ul as i rregul ares

-0,6
0,5
0,7

-0,3
-0,1

Média aritm.
do D /t'1é-

max.
dia aritm.do
Drin. (u)

D.P.

t\¡
!
I


