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Resumo

A Tafoflora Santa l\/arta, bairro Guarizinho, Município de ltapeva (SP) da

porção mediana basal do Subgrupo ltararé, foi noticiada, prime¡ramente, por M¡llan

et al. (1982) seguindo-se uma série de trabalhos sobre seus elementos

componentes publicados por aquele autor entre 1987 e 1995. Constitue agora, tema

dessa dissertação de mestrado.

O levantamento e rev¡são de seus componentes tafoflorísticos vêm sendo

efetuados sob a égide do Projeto Temático FAPESP g7103639-8, intitulado:

"Levantamento da Composição e sucessão paleoflorísticas do Neocarbonífero-

Eopermiano (Grupo Tubaräo) no Estado de Säo Paulo".

Os fitofósseis, constitu¡ntes dessa tafoflora, são provenientes da entrada da

antiga e abandonada mina de carvão da fazenda Santa Marta. Constituem-se de

impressões delicadas de caules, folhas e sementes, abundantemente acumulados e

superpostos, preservados em meio a material detritico siltico-argiloso, marrom-claro,

apresentando-se muito fragmentados.

A assembléia fitofossilífera estudada corresponde ao material depositado no

It/luseu Nacional UFRJ, coletado por Millan, e nesta d¡ssertação, revisado e

acrescido de novas coletas do referido jazigo, Essas foram depositadas na Coleção

Científica do Laboratório de Paleontologia Sistemática do lGc-USP.

A partir desses estudos, sua composição geral pode ser assim discriminada:

Macroflora: Esfenópsidas (Sphenophyllun d. S. churulianum, Sphenophyllum d. S.

rhodes¡¡, Sphenophyllum sp. A, cf. Koretrophyllites sp., Paracalamlfes ausfrars nov.

emend., Paracalamites /eyis nov. emend., Paracalamites montemorensis nov .

emend., Paracalamites sp.); Pteridófilas/Prog¡mnospermópsidas (Bof4¡chlopsls

plant¡ana, cf. Eusphenopferls sp., Nothorhacopterls cf. N. argent¡nica, Aflébia de

Nothorhacopterls cf. N. argent¡n¡ca), Grmnospermópsidas (Noeggerafhiopsrs sp,,

Corda¡carpus zeilleri, San?arops/s rTapevensrs); Microflora: esporos l¡sos

(Punctatisporites grefens/s, P. luc¡dulus), esporos granulados (Granulatisporites

austroameicanus, yerrucos,s porites morulatus, Dibol¡spoites drsfac/es, Raistrickia



pinguìs), esporos murornados (Ahrensisporites sp., Reficulafisporlfes sp., Murospora

sp.), esporos c¡ngulizonados (Lundblad¡spora riobonitenses, Vallat¡sporites ciliaris),

grãos de pólen monossac€dos radial (Pl¡catipollen¡tes malabarensls, Pl¡catipotlenites

densus), grãos de pólen bilateral (Potonìe¡spor¡tes bras//ensls, Potonieisporites

congoensrs, Potonieisporites rnagnus, D¡vaisaccus str¡ngoplicatus, Caheniasaccites

flavatus) e prasinófitas (Iasmanifes sp).

Esses elementos são típicos de fácies hidro-higrófila e revelam pequeno

transporte, contudo, aparecem depositados, junto a elementos mesof íl¡cos num

quadro regional glácio-flúvio-delta¡co que, localmente, é mais sugestivo de ambiente

lagunaldeltaico.

Dado o grande volume de fltomassa acumulada, que constitui a formação de

camadas de carvåo (autóctones ou levemente hipoautóctones) mais a relativa

diversificação das espécies componentes da assembléia há uma forte sugestão para

clima temperado provavelmente menos r¡goroso de um interglacial. Essa evidência

paleoclimática corrobora a posição paleolatldud¡nal dada por paleomagnetismo que

coloca essa área entre 30 e 6005 no Carbonífero super¡or in¡cial.

A tafoflora Santa Marta é considerada neocarbonífera, de provável idade

westfaliana, com base em seus elementos megafloríst¡cos comparáveis às

associações da Zona NBG da Argentina e em seu conteúdo palinológico

posicionada à Zona Biointervalo A/rrenslsporlfes cnsfafus. Constitui parte integrante

da tafoflora A, dentro da sucessão paleofloríst¡ca proposta por Rösler (1978) para a

bacia do Paraná, correspondendo a uma flora gondvânica interglacial pré-

glossopterídeas.
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Abstract

The Santa Marta Taphoflora, Guarizinho D¡str¡ct, l\/unicipal¡ty of ltapeva (SP),

positioned in the med¡an basal portion of the ltararé Subgroup, was fìrstly repoñed by

J.H. Millan and coworkes in 1982. Between 1987 and 1995 Dr. J.H. Millan published

a series of works/papers on tts components.

Under the auspices of the Thematic Project FAPESP 97/03639-8, entitled:

"Survey of paleofloristic composit¡on and succession of Late Carboniferous-Early

Permian (Tubaräo Group) in the São Paulo State", the Santa Marta Taphoflora is

revised ¡n this Master of Sc¡ence dissertation. The study gathers samples collected by

Dr. l\/illan that now belong to the Museu Nacional - U FRJ Scientifìc Collection, and

new material collected by the author and other researchers. The new material

integrates the Scient¡fic Collection of the Laboratory of Systematic Paleontology of the

lnstituto de Geociências of the University of São Paulo.

Abundant impressions of the taphoflora components are found at the entrance

of an old coal-mine ¡n the Santa Marta farm, preserved in a light brownish silt-

argillaceous material. Despite very fragmented, delicate stems, leaves and seeds are

recognized and can be discriminated as follows: Macroflora: Sphenopsids

(Sphenophyilum cf. S. churul¡anum, Sphenophyllum ci. rhodesii, Sphenophyllum sp.

A., cí. Koretrophyllites sp,, Paracalamites austral¡s n. emend, Paracalamites /eyrs .n.

emen, Paracalarnrfes sp.); Pteridophylles/Progymnospermopsids, (Botrych¡opsis

plantiana, cf. Eusphenopfers sp., Nothorhacoptens cf. N. argent¡n¡ca, Aphlebie

Nothorhacoptens cf. N. argentinica), Gymnospermopsids (Noeggerafhlopsls sp.,

Cordaicarpus zeilleri, Samaropsis itapevensls); Microflora: smooth (?) spores

(Punctatispor¡tes grefensls, P. lucidulus), granulated spores, (Gran ulatispor¡tes

austroamericanus, yenucoslspor¡tes morulatus, D¡bol¡sporites dlsfacies, Raistrick¡a

pinguis), murornated spores (, hrenslsporifes sp., Refrcu/aflsponfes sp., Murospora

sp.), cingul¡zonate spore (Lundbladispora riobonttenses, Vallatisporites cil¡ares),

radial monossacate pollen grains (Plicatipollen¡tes malabarensis, Pl¡catipoilenites

densus), bilateral (Potonieisporites bras/lensls, Potonieispor¡tes congoensis,



Potonieisporites magnus, D¡var¡saccus str¡ngopl¡catus, caheniasaccites favafus),
pras¡nophytes (Iasmanlies sp).

This assemblage ¡s typical of a hydro-hygroph¡lous facies, suggest¡ng short-

distance transport. However, a lagunar/deltaic environment would seem more

appropriate, considering that it appears together with mesophilous elements,

refl ect¡ng regional glac¡o-fluv¡at¡le-deltaic cond¡iions.

Taking into account the huge volume of accumulated phytomass that

const¡tutes the coal measures (autochthonous and slighfly hypoautochtonous) and

the relat¡vely wide diversification of species that compose the phytofossil assemblage,

a temperate climate, probably less r¡gorous than an interglac¡al, ¡s strongly favored.

This paleoclimat¡c evidence conoborates the paleolatitudinal position given by

paleomagnetism, which places this area between 30o and 6005, ¡n the earlier Late

Carboniferous.

The Santa Marta taphoflora is considered late Carboniferous, probably

Westphalian ¡n age, based on 1) its megafloristic elements that are comparable to the

associations of the NBG Zone of Argentina, and 2) palynological content positioned at

the Biointerval Zone Ahrensispor¡tes cristatus. lt integrates the taphoflora A of the

paleofloristic succession proposed by Rösler ('1978) for the paraná Basin,

conespond¡ng to a Pre-Glossopterids interglacial gondwan¡c flora.
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CAPíTULO I



I. ASPECTOS GERAIS

1.1. lntrodução

O Subgrupo ltararé, de ¡dade permo-carbonífera, constitu¡ a unidade

litoestrat¡gráfica basal do Grupo Tubaräo (Rocha-Campos 1967), da bacia do

Paraná, compreendendo l¡tolog¡as de origem glácio-marinha, flúvio-deltaica, glácio-

lacustre. Possui um documentário paleontológico relativamente diversificado,

incluíndo: micro- e macrofósseis vegetais, foraminíferos arenosos, espículas de

esponjas, braquiópodes, escolecodontes, icnofósseis (tubos de vermes, pisias de

artrópodes e de outros organismos não identificados), bivalves, gastrópodes,

ostracodes, euripterídeos, equinodermes, peixes e possíveis anfíbios, conforme

ressaltaram Petri & Souza (1993).

Observaçöes sobre ocorrências de carvöes no Subgrupo ltararé, do Estado

de São Paulo, têm sido feitas desde há muito. Moraes Rego (1934) referiu-se a três

bacias hulheiferas desse Subgrupo, em território paulista, como: a bacia de

Paranapanema, que envolveria os carvões de Buri e de ltapeva (respectivamente,

de Campina de Enxovia e da Fazenda Santa Cruz); a bacia de TatuÍ, que envolveria

os carvões de Cerquilho e Cesário Lange (afloramentos do Ribeirão da Onça,

Cerquilho e Barra do Capivari) e a bacia de Jacuba, que compreenderia os carvões

de Monte Mor (entäo denominado afloramento do municÍpio de Campinas, próximo à

estação Rebouças).

As ocorrências fitofossiliferas do Subgrupo ltararé, no Estado de São Paulo,

apesar de terem sido objeto de estudo desde os anos 70, sobretudo através do

Projeto "Carvöes do Estado de Säo Paulo "desenvolvido pelo Dr. José Henrique

Millan, entåo pesquisador do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de

Janeiro, apresentam ainda raras ocorrências de macrofitofósseis. Seu conhecimento

relativamente pequeno quanto à composição taxonômica e à posição estratigráfica,

embora seja a seqüência mais espessa aí do que no restante da bacia, carecem de

estudos taxonômicos e fitoestratig ráficos atualizados, bem como de correlaçöes

melhor estabelecidas. Vide Fig.l.1.
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3

Tentat¡vas de interpretação do pos¡c¡onamento estratigráfico das tafofloras

neopaleozóicas da bac¡a do Paraná vêm sendo feitas desde algum tempo. Entre

essas se citam as de Barbosa & Almeida (1949), Dolianiti (1952), Barbosa (1958),

Rigby (1972), Saad (1977) e Rocha-Campos & Rösler (1978). Zoneamentos

fitoestratigráficos foram também tentados com base em dados macro- e

microflorísticos, entre os quais poderiam ser citados, principalmente no que se refere

ao Estado de Sâo Paulo, Daemon & Quadros (1970), Rösler (1978), Saad (1977),

Ara¡ ('1980), Sundaram (1980; 1987), Millan (1987a). A última síntese dos

conhecimentos bioestratigráficos do Subgrupo ltararé, na bacia do Paraná,

envolvendo os diferentes grupos fósseis ocorrentes, foi apresentada por Petr¡ &

Souza (1993), vide Fig.l.2. Nesse Estado, um palinozoneamento para o Subgrupo

Itararé foi, recentemente, proposto por Souza (2000, inédito, Quadro 1.1.),

compreendendo de baixo para cima duas zonas (Ahrensisporites cnsfafus e

Potonieispoites negiecfus) e uma subzona (Protohaploxyprnus goralensrs).

O estudo tafoflorístico de seqüências carboníferas do Subgrupo ltararé, na

fazenda Santa Marta (ltapeva, SP), tema dessa dissertação de mestrado, é parte

integrante do Projeto Temát¡co FAPESP-n"97/03639-8, intitulado: "Levantamento da

composição e sucessäo paleoflorísticas do Neocarbonífero-Eopermiano (Grupo

Tubarão), no Estado de São Paulo".

Nesse contexto, o estudo da tafoflora Santa Marta tem um caráter de

complementaçåo e revisåo taxonômica das formas de macrofitofósseis estudadas

por Millan (de 1987 a 1995), com base em novas coletas e também no exame das

formas já estudadas, além da obtenção inédita de dados palinológicos das camadas

portadoras e associadas. Assim, visa o refinamento de dados sistemáticos e

bioestratigráficos, para definir melhor a paleoflora interglacial neopaleozóica da

região, bem como interpretar seu sign¡f¡cado paleoecológico, bioestratigráfico e

cronológico, e estabelecer correlaçöes mais seguras em nível regional e

gondvânico.
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1.2. Objetivos e Justif¡cativas

O presente estudo fundamenta-se na rev¡såo dos dados macrofitofossilíferos

já obtidos para a região de ltapeva, SP, e no estudo sistemát¡co detalhado do

material paleobotân¡co e pal¡nológico obt¡do através de novas coletas tendo por

objetivo chegar-se:

-a um maior conhecimento da composição tafoflorÍstica (macro e micro) do

jazido foss¡lífero, uma vez que essa tafoflora foi, apenas parcialmente, descr¡ta por

[/¡llan (1987a, 1989 e 1991a e b);

-a uma contribuição, a¡nda que pontual, ma¡s segura no estabelecimento da

sucessão paleoflorística regional 
;

-ao conhecimento do conteúdo palinológico dos sedimentos portadores

desses macrofitofósseis, até agora desconhecido. Seu estudo possibilitaria melhores

correlaçöes estratigráficas dentro da bacia do Paraná e para além de seus limites;

-a uma determinação da idade mais precisa dos sedimentos envolvidos e da

própria tafoflora ;

-e a uma contriburção para interpretaçöes paleoecológicas, paleogeográficas,

paleoambienta¡s e paleoclimát¡cas regionais a part¡r dos componentes tafoflorísticos

estudados.
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II ARCABOUÇO ESTRATIG REGIONAL

11.1. Geologia Reg¡onal

A regiäo de Buri e ltapeva no Sudoeste do Estado de Säo Paulo, situa-se ao

norte do arco de Ponta Grossa, próx¡ma ao alinhamento de Guapiara. É coberta por

sedimentos do Subgrupo ltararé que se assentam, ao sul, diretamente sobre o

embasamento cr¡stal¡no ou, fora da área, sobre rochas devonianas, e ao norte são

recobertos pelos da Formação Tatuí. Conforme Cabral Jr. & Motta (1985),

tectonicamente, a área mostra um s¡stema de falhamentos escalonados do tipo

"Horst" e "Graben", com duas direções preferenc¡ais NW-SE e NE-SW com rejeitos

var¡ando até mais de duas centenas de metros, Mapa e Perfil Fig.ll.1.

O Subgrupo ltararé, na região, é caracterizado por ampla variedade litológica

e constitui-se por aren¡tos, em geral cinza-esbranquiçados, de granulometria

variada, desde muito finos a conglomeráticos. Ocorrem ainda d¡amictitos, ritmitos,

siltitos, folhelhos, argilitos maciços incluindo-se os níveis de carvão.

Com base na caracterização faciológica dos pacotes sedimentares, foram

reconhecidas quatro unidades conforme Cabral Jr. & Motta (1985). Estas unidades

podem ser vistas na F¡g.ll.2 e são assim descritas:

Unidade A- basal, constituída de pelitos e secundariamente por arenitos-

interpretados como fácies de frente deltaica e prodelta.

Unidade B- imediatamente superior, com 50m de espessura, apresentando

mais de 100m excepcionalmente. Compöe-se essencialmente de arenitos finos a

médios, com lentes de conglomerados, siltitos e camadas de carväo. Estratificações

cruzadas ocorrem como estruturas sed¡mentares mais comuns nos arenitos,

variando de grande a médio porte na base, e diminuindo para o topo até

microcruzadas, onde é comum a presença de bioturbação por raízes. Essa

associaçâo faciológica foi interpretada como depositada em ambiente de planície

deltaica, com acúmulo de material lenhoso e macrofitofósseis.
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Unidade C- compõe-se de silt¡tos e arenitos finos, acinzentados, às vezes

¡nterlaminando-se e intensamente bioturbados. Estratificaçöes microcruzadas,

laminações onduladas e do tipo "flaser", sugerem um ambiente de frente delta¡ca

passando a ambiente de plataforma rasa. Trata-se de um c¡clo transgressivo sobre

os sedimentos de planície deltáica da Unidade B, depositado em ambientes frente-

deltaica com pequenos acúmulos de carvão interglacial.

Unidade D- inclui, predominantemente, arenito e diamictitos. Uma assembléia

basal é constituída pelos arenitos de granulometria fina a grossa, de seleção

variada, às vezes feldspáticos, com níveis conglomeráticos contendo fragmentos

carbonosos. A outra assembléia litológica abrange arenitos homogêneos, diamictitos

e camadas pelíticas.

Apesar da relativa complexidade faciológica desta unidade, a relação da

fácies continental truncando diretamente seqüências marinhas permite associâr todo

o pacote sedimentar a um ambiente deposicional marinho costeiro, do tipo leque

deltaico. Vide Fig.ll.1.

A sedimentação na reg¡ão de Buri-ftapeva (SP), conforme Silva (1994), é

representada por fácies costeiras de ressedimentação depositadas em um complexo

deltaico, assim como por fácies de ressedimentação depositadas em leques

submar¡nos em condiçöes plataformais de um mar epicont¡nental. As fácies costeiras

representam fases construtivas, enquanto que as fácies de ressedimentação

correspondem às fases destrutivas do episódio deposicional. Essa sedimentação é,

regionalmente, influenciada por um tectonismo ativo, e pela ingressäo marinha, que

se inicia com a discordância ltararé-Ponta Grossa e culminará com a transgressäo

Palermo, associada à glaciagão gondvânica. A sedimentação nesta área exibe um

caráter cíclico, refletindo uma sedimentação por pulsos proporcionados pelos

avanços e recúos de geleiras.

Os sedimentos do Subgrupo ltararé na área de Buri-ltapeva foram

considerados por Ciantelli h. et al. (1983), Cabral Jr. & Motta (1985) e Silva (1994)

como posicionados na porção mediano-superior dessa unidade. Contudo, essa

interpretação não é corroborada pelos dados advindos da palinologia do carvão de



ll

Buri, adjacente a ltapeva, os quais são sugestivos de níveis bioeskat¡gráficos mais

basais no Subgrupo (Souza 1997; Souza ef a/. 1990, 19934).

A tafoflora Santa Marta, ora estudada, estaria posic¡onada,

estratigraficamente, na unidade B de Cabral Jr & Motta (1985), aflorante na área do

"horst", localizada ao sul do perfil AB traçado por aqueles autores e representado na

Fig.ll.1. (conforme Fig.1. de Cabral Jr. & Motta 1985). Sua locafização geográfica e

detalhamento geológico poderão ser vistos no Cap.lll.



CAPITULO III



t2

CAPÍTULO III. MATERIAL Ê MÉTODOS

lll.l . Área de Procedência do Material Estudado

No bairro Guar¡z¡nho, área norte do Município de ltapeva (Vide Fig.lll.l),

ocorre uma tafoflora de fundamental importåncia na caracter¡zação da sucessão

paleoflorística Permo-Carbonífera do Estado de Såo Paulo.

Os fltofósseis constiiuintes da tafoflora, aqui estudados, são provenientes do

paredäo lateral esquerdo à entrada da antiga m¡na abandonada de carvåo (Est. 13,

f¡gs.1-3) da fazenda Santa Marta, situada naquele bairro, distando,

aproximadamente, 30 Km da cidade de ltapeva, na direção norte.

Observando o perfil geofógico aí levantado (F¡g.lll.2.), o afloramento

apresenta uma seqüência de litologias predominantemente, detrít¡cas finas dispostas

da seguinte forma:

Desde a base do paredão até 1,90m de altura, tem-se uma alternåncia de

camadas de ritmito (constituído de arenito fino e arg¡la carbonosa) com camadas de

siltito argiloso cinza-escuro, em espessuras variáveis, recobertas por uma crosta

I imonítica secundária.

A seguir, para o topo, após uma camada de mais ou menos 30 cm de arg¡la

vermelha, o pacote torna-se mais francamente arenoso de gradação fina a média e

aspecto variegado. O nível fitofossilífero corresponde ao da argila vermelha, na

porSo médio-sup,6:rior do afloramento (Vide Est.14, figs. 1 a 3). Essas litologias e

estruturas rítmicas parecem ser parecidas com a descr¡ção da unidade "B" de Cabral

Jr. & Motta (1985) para as quais atribuem ambiente de deposiçåo de planicie

deltaic€, com acúmulo de material lenhoso e macrofitofósseis.
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lll.2. Características do Material Estudado
os fitofósseis desse sítio pareontorógico ocorrem como ¡mpressÕes,

abundantemente acumuradas, superpondo-se umas às outras, em matriz sírt¡co-
argilosa, marrom-crara a avermerhada, apresentando pouco contraste de cor com a
rocha-matriz.

Esses fitofósseis tratam-se de formas der¡cadas e mu¡to fragmentadas, em sua
maioria higrófiras, depositadas sem uma direção preferenciar, sugerindo pequeno
transporte mas suficiente para fragmentá-ras muito, dada sua natureza frágir. Entre
as formas mais comuns destacam-se: Botrychiopsis, Notorhacopteris, paracatam¡tes,

sphenophyllum, Koretrophylt¡tes, corda¡tes, cotdaicarpus, caules e forhas
indeterminados,

o mater¡ar estudado compreende arguns espécimes que fazem parte da
coleção científica do Laboratório de pareontologia sistemática do lGc/usp, estando
depositados sob os números cp/3T- 2260,2266,2267,2264,226s e cpi3E- 89l2A
e A', 8912D e D', 8896, 8814, Bg1Z,8944, 8952A, B9S3A, 90278, B92BA e B92BB,
enquanto, outros fazem pañe da coleção científÌca do Museu Nacional uFRJ onde
estão catalogados sob os números MN/UFRJ- 1g62pb,1963pbA e B, 1961pbA e B,
1970pb, 1977pb, 1979pb, 1981pbA, 1981pbB, t989pb, 1991pbA, 1843pb,
1B45PbA e B, 1,47pb, 1B4Bpb, 1B5Opb, 1B52pb, 1}42pb, 1}44pb, 1B46pb,
1B49Pb, 1B5lPb, 1B53pb, lBS4pb, 1B5Spb, 1967pbA, B e C, 1965pb e 1969pb

os da primeira coreção foram corigidos pera autora e outros pesquisadores.
Algumas amostras de superfÍcie, coletadas no afloramento da fazenda santa

Ma¡ta evidenciaram potenciaridade parinorógica confirmada por sua preparação e
estudo.

As lâminas parinorógicas estão depositadas no rnst¡tuto Georógico da
secretaria do Meio Ambiente do Estado de são pauro, com codificação entre: 283A,
2838 e 283C
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lll.3. Métodos de Estudo

111.3.1. De Campo

Para realizar o estudo proposto foram efetuadas quatro viagens de campo à
região de ltapeva (SP).

Nessas viagens teve-se por objetivo a coreta sistemática de amostras na
entrada da mina abandonada de carvão da Fazenda santa Marta e à margem do
córrego na Fazenda Morro Alegre, a localiza$o do afloramento no mapa e a
distância da cidade de ltapeva até a Fazenda santa Marta, observaçöes geológicas

e observação da seqüência sedimentar local.

Quanto à coleta de amostras, cerca de 200 amostras foram corigidas para o
estudo macrof¡tológicos e palinológicos, na entrada da mina abandonada de carvão,
na Fazenda santa Marta, de onde foram retirados grandes blocos das camadas
fossilíferas na tentativa de se extrair melhores exemplares para o estudo
macrofitológicos e da litologia escura para o estudo palinológico.

No afloramento à margem de um córrego na Fazenda Morro Alegre,
obtiveram-se das amostras de c€rvão, algumas impressöes de caule possivelmente

licofíticos, folhas e sementes ¡ndeterm¡nadas, e também, foram extraídas amostras
de carvão para análise palinológica. contudo, o estudo dessa ocorrênc¡a fo¡

abandonado por nåo ter sido encontrado mater¡al em estado razoável de
preservação para o estudo, nem resultados palinológicos sat¡sfatórios.

um reconhecimento da georogia foi fe¡to percorrendo as rodovias sp-25g
(capão Bonito-Taquarivaí-ttapeva-ltararé), sp-249 (ltapeva-ltaberá) e rodovia

campina de Monte Alegre-Buri. verificou-se que, como fo¡ registrado em silva
(1994), na área de coleta dos fósseis (Fazenda santa Marta e Fazenda Morro

Alegre) as exposições de afloramentos são raras e ocorrem melhor ao longo de

drenagens. A fácíes arenosa do subgrupo ltararé predomina amplamente, seguida
da fácies pelíticas e carbonosas, princ¡palmente na área correspondente ao ,,Horst,,

de Cabral Jr & Motta (1985).
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Apesar das dificuldades de acesso ao afloramento (situado em área alagada)

dentro da mata de galeria de um córrego, foi observada a seqüência sedimentar no

local do jazigo fossilífero da Fazenda Santa Marta. Ai ver¡f¡cou-se que há duas

camadas fossilíferas síltico-argilosa, carbonosas, mais ou menos oxidadas,

separadas por uma camada de arenito grosso. As coletas foram realizadas em

ambas as camadas f¡tofossilíferas.

111.3.2. De Laboratório

111.3.2.1. Para macrofitofósseis na forma de impressões e contra-

impressões.

Após coleta de campo com localização da camada fossilÍfera em perfil

geológico, o material fo¡ trazido para o laboratório de PaleobotânÍca do lGciUSP.

Foi deixado secar lentamente por um prolongado tempo, uma vez que se

tratava de material muito friável e úmido. Durante o período, houve trocas regulares

dos jorna¡s que os envolviam para evitar que mofassem. Após a secagem do

material realizou-se as seguintes etapas:

Preparação mecånica das amostras desbastando-as e descobrindo-as com

pequenas talhadeiras, marteletes e vibro-graver;

Seleção dos melhores exemplares usando como critério o grau de

preservação, de nervaSo, ápice, base ou pecíolos foliares; de estriaçöes caulinares

do corpo central e asas de sementes

Numeração - foi estabelecida segundo as normas da coleçåo de material de

estudo do Laboratório de Paleontologia Sistemática do Departamento Geologia

Sedimentar e Ambiental do lGc/USP,

L¡stagem prel¡minar agrupando formas semelhantes;

Observação em estereomicroscópio do Laboratório de Paleobotânica do

lGdUSP, desenhando com câmara clara, fazendo morfometria e descrevendo as

características de cada espéc¡me;
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Documentaçåo fotomacrográflca em câmara fotográfìca pentax K 1000 com

lente de aproximaçåo pertencente ao referido laboratório;

Elaboração de fichas de material bibliográfico semelhante para comparações;

Tratamento estatístico dos caracteres medldos (sempre que possível)

procurando definir espécies;

Descriçåo final de cada espécie, comparações com diagnoses originais e

discussöes sobre a s¡stemática;

Confecção das estampas.

Verificaçåo das d¡stribuições estrat¡gráficas, geográficas e paleoecológicas.

111.3.3. Para M¡crofitofósseis

Amostragem de superfície

As amostras selecionadas para estudo foram as correspondentes a litologias

mais acinzentadas escuras. Säo proveniente da Fazenda Sania Marta e, uma vez
que as amostras da Fazenda Morro Alegre, embora também escuras, se mostraram

contendo material mal preservado e de difícil identificação após tratamento

palinológico.

Processamento das amostras

O material selecionado para estudos palinológicos foi processado conforme

tratamento habitual em Palinologia do Paleozóico super¡or seguindo a preparação

palinológica de Moore & webb (1978) e dos pesquisadores brasileiros (euadros &
Mello, 1987; Dias , 1993 e Souza, 1996).

O tratamento físico-químico util¡zado, denominado de maceraçäo, cujo método

varia em função da natureza química da rocha e objetiva a eliminação dos

componentes minerais e orgânicos não-palinomorfos, constitui-se conforme as

etapas seguintes:

Trituração da rocha em almofariz;

1- Pene¡ramento, homogeneização e pesagem de até 30 gramas por

amostras;
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2- Maceração com ácido clorídrico, no c¿rso das amostras carbonáticas, até a

eliminação dos componentes minerais carbonáticos, sob teste v¡sual;

3- Maceração com ácido fluorídrico durante 24 horas, para a eliminação dos

componentes silicáticos;

4- Maceraçåo com ácido clorídr¡co, a quente (+65'C), para a eliminaçåo dos

fl uorsil icatos/s íl ica-gel formados.

5- Cada processo de maceração foi seguido de lavagem de amostra com

água destilada até a el¡minaçåo do componente ácido adicionado.

6- Após a maceração, o resíduo palinológico foi peneirado procurando-se

concentrar o material. Esse foi, em seguida, conservado com água destilada em

cápsulas de vidro devidamente codificadas.

Confecção das lâminas

O material processado não acusou bons resultados, então foram ut¡lizadas as

amostras para confecção das lâminas gentilmente cedidas pelo Dr. Roberto lanuzzi

que realizou coleta em 1995 na área de estudo.

As lâminas foram montadas sobre chapa quenie a partir da inclusão de gotas

do resíduo em Entellan e recobertas por lamínulas, Foram depositadas na

laminoteca do IG/SMA sob os números lG-P- 286A a C.

Análise microscópica

As lâminas confeccionadas foram analisadas nos Microscópios Ópticos Carl

Zeiss adquiridos pelo Projeto Temático FAPESP 97103639-8, estando um sob a
guarda do Laboratór¡o de Óptica do Departamento de Geologia Sedimentar do

lnstituto de Geoc¡ências da USP e outro, do Laboratório do lnstituto de Geológico

da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (ambos com aumentos de

16x10, 40x10, 63x10 e 100x10), de modo a identificar os diferentes táxons presentes

em cada lâmina. As melhores formas para fotomicrograf¡as foram selecionadas e

devidamente localizadas por meio de lâmina England F¡nder.

Fotomicrografias

Essas formas selecionadas para ilustrarem as estampas foram fotografadas

no fotomicroscópio Óptico Carl Zeiss Modelo Axiophoto ll do Laboratório de Óptica
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do Departamento de Geologia sed¡mentar e Ambiental do Instituto de Geociências
da usP, em filme color¡do, nos aumentos de 40x10 e 63x10, com óleo de imersåo e
com optovar de 1,0 e 1,25, por ser esse dotado de contraste ¡nterferencial de fase
(sistema Dlc ou Normanski), que garante a super¡oridade da reprodução fotográf¡ca
dos aspectos tridimensionais dos grãos.

Estudo sistemático

os táxons reconhec¡dos nas 3lâminas provenientes da Fazenda santa Marta
foram estudados, sistematicamente, pela comparaçåo com formas conhecidas no
Brasil sobretudo, identificados por souza (2000, inédito) para o subgrupo ltararé no
Estado de São Paulo, e com diagnoses or¡gina¡s do paleozóico superior.

Visando um resultado ma¡s imed¡ato e pragmát¡co optou-se pela listagem das
formas apenas, com indicação de suas fotos e localizaçao em låminas.
Poster¡ormente, com base em dados qualitativos e quantitativos procurou-se dar
uma melhor idéia da composição paleoflorística e extrair informaçöes sobre suas
afinidades botânicas, paleoecológicas e posicionamento palinozonológico.





CAPÍTULo IV. PESQUISAS PALEoBoTÂNICAS PR=uAS DA TAFoFLoRA

ESTUDADA

O estudo da tafoflora da Fazenda Santa [/ìarta tem o seu histórico resumido

no quadro da Fig.lV.1. Foi iniciado com o anúncio de sua descoberta por Millan ef a/.

1982, registrando as presenças dos gêneros: paracalamites, Sphenophy um,

Corda¡tes e Cordaicarpus. Após uma nova coleta no afloramento Millan (1987b)

identificou um novo const¡tuinte da tafoflora: Botrychiopsis ptantiana (Caî.)
Archange¡sky & Arrondo '1971 e reconheceu a espécie paracalamites ausfrars Rigby

1969

Nesse mesmo ano, Millan (1987a), ao propor um zoneamento fitoestratigráfico

para o Subgrupo ltararé, no Estado de São paulo, considerou essa tafoflora dentro

do "Piso Florístico Medianense-Subpiso ltapevense" , que caracter¡zou pela

abundância de Botrychiopsìs plantiana e presença de paracalamites auslralis. Datou-

o como de idade estefaniana, com base em sua prox¡m¡dade geográfica a Araçoiaba

da serra, onde Lima et al. (1976) haviam registrado a ocorrência de foraminíferos

arenáceos, esporos zonados, gråos de pólen monossacados e raros b¡ssac€dos

estriados, uma assembléia que correlacionaram ao intervalo GH 1 de Daemon &

Quadros (1970).

O Piso Florístico Medianense, que conteria ainda as tafofloras de Buri

(Subpiso Buriense) e Cesárro Lange (Subpiso Cesáriolangense), foi proposto por

M¡llan (1987a) numa posição bioestraiigráfica intermed¡ária entre: a) o piso

Montemorense, caracterizado pela presença de lrcopsidas arborescentes

(Lepidodendron, Lycopodiopsis e Brasitodendron) e esfenópsidas (Sp/,enophyilum e

Paracalam¡tes) associadas a formas g¡mnospermopsidas ta¡s como:

Nothorhacopteris, Botrychiopsls (8. weissiana e B. ptantiana), paranoctadus,

Adiantites, Ginkgophyllum e pela ausência de glossopterídeas- que correlacionou à

passagem Tupense/Trampeaderense da bacia de paganzo, na Argentina e b) o piso

cerquilhense, caracterizado pela presença de protoglossopterídeas ta¡s como:
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Rubidgea, fertiliger do tipo Brasiló¡de e de esfenópsidas (phyilotheca,

Paracalamites) e corda¡tales do gênero cordaites., com ausência de licópsidas
arborescentes, bem como de Adiant¡tes, Nothorhacoptens, Botrychiopsrs, que

considerou mais jovem que a tafoflora Montemorense e a¡nda, graças à ausência
indubitável do gênero G/ossopfers, de aparência mais antiga que as assoc¡ações do

Subgrupo ltararé no Estado do Rio Grande do Sul.

Em 1989, Millan reg¡strou a presença de dois taxa Trizygia e paracatamìtes ao
estudar as esfenófitas da tafoflora santa Marta. o primeiro descrito com duas
espécies: Trizyg¡a d. T. sino-co¡eana e Trizygia cf. r. speciosa, representado por

formas foliares dissociadas dos vert¡cilos originais, foi assinalado então, pela

primeira vez no Eogondwana brasileiro. o segundo, identificado como paracatam¡tes

austral¡s, representava moldes medulares de caules articulados sem ramos,

desfolhados e estéreis de distribuição cosmopolita. concluiu que associados, com

Botrychiops¡s plantiana, coniferófitas, sementes platispérm¡cas e prováveis rizomas e
raízes constituiriam uma assembléia fitofossilífera alóctone.

M¡llan (1991a) assinarou espécies de sementes pratispérmicas nessa
tafoflora registrando a presença de cordaicaryus zeilleri Maithy e samaropsls sp.

No mesmo ano, Millan (1991 b) estudou as esfenófitas, representadas por

elementos das ordens sphenophyllales e Equisetales descrevendo e figurando as
espécies Sphenophytlum cf. S. churulianum Srivastava & Rigby 1983;

Sphenophyllum sp. e Paracalamites ausfraüs Rigby 1966a.

Millan, em 1993 identificou forhas de cordaitales enmo cordaites cf. c.
spathulata (Dana) Rigby, Maheshwari & Schopf nessa mesma tafoflora. Também,

nesse trabalho, discutiu a prioridade do nome cordaites sobre NoeggeraÍrlopsls.

Mais tarde, Millan (199Sa) registrou a ocorrência de uma nova espécie de

sementes platispérmicas preservada como impressões: samaropsrs lfapevensls sp.

nov.

Nesse mesmo ano, M¡llan (1995b) notificou, pela primeira vez no Grupo
Tubaräo, a ocorrência de Nothorhacopteris argentinica (Geinitz) Archangelsky &

Arrondo, proveniente da camada síltica fossilífera de cor castanho-escuro, da
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fazenda Santa Marta, em associação a B. ptant¡ana. Ressaltou, ass¡m, que a
presença de Nothorhacopter¡s argent¡nlca, nessa tafoflora, corrobora com a

informação de Millan (1987a) de que a iafoflora de ltapeva (de mesma faciologia que

a de Bur¡) seria mais antiga que as de cerquilho e cesário Lange e provavelmente

mais jovem que a tafoflora de Monte Mor, Sp.

QuadrcIV.1. Síntese do histórico do desenvolvimcnto das pesquisas paleolxrtânicas ¡la Faz-enda Santa Marta
(SP),
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CAPITULO V



V, SISTEMÁTICA PALEOBOTÂNICA

V.1. Generalidades

Como lá é amplamente conhec¡da, a s¡stemát¡ca paleobotånica,

diferentemente da sistemática botånic¿, está apoiada sobre mater¡al vegetal

preservado de modo fragmentar, aplicando-se a nomenclatura binominal de Lineu

para caules, folhas, raízes, sementes ou aparelhos reprodutivos encontrados quase

sempre separadamente.

Se para o botânico representa um enorme desafio esiaþelecer um sistema

natural de classificação das plantas atuais, para o paleobotânico, estabelecer

ligaçoes entre os diferentes órgäos fossilizados e desses fìtofósseis com a

s¡stemática vegetal, såo tarefas quase impossíveis às qua¡s se lança. Através de

artifícios tais como atr¡buição a gêneros-forma ou morfogênero e gêneros-órgãos ou

organogêneros, essa tarefa é, tentativamente, iniciada.

Os fitofósseis aqui estudados eståo disposios sistematicamente; utilizando-se

do expediente acima exposto. Para as classificações de categoria taxonômicas

superiores são seguidas aquelas suger¡das pelos estudiosos desses mesmos

gêneros e pelo esquema de classificaçáo proposto por Stewart & Rothwell (1993:26-

27) que tentam, por meios cladísticos, inserir os fitofósseis nos grupos vegetais

atualmente estabelecidos.

A lista de componentes da tafoflora Santa Marta, obtida após o esiudo de

revisão e complementação dessa tafoflora, é a seguinte:

Reino P la ntae

D¡viså o Trachaeophyta
Classe Sphenops¡da

Ordem Sphenophyllales

Gênero Sphenop hyttum Koenig lBZs
Sphenophyllum ç1. S. churulianurn Sr¡vastava & R¡gby 1983

Sphenophyllum cf. S. rt odesii R¡gby 1966a

Sphenophyllum sp. A
Ordem Equisetales sensu Boureau '1964



25

Gènet o Koretrophyl/lfes Radczenko 1 955

cl. Kotetrophy lrifes sp.

Gênero Paracaiamltes Zalessky 1927

Paracalamites australis R¡qby 1969 nov. emend.

Paracalamites revis Rigby 1966a nov. emend.

Paracalam¡les monlemorensis Millan 1977 nov. emend.

Paracalam ite s sp,

Classe G y m n os per m o ps id a

Ordem Pteridospermales Oliver A Scott 1904(?)

Gënerc Botrychiopsis KurÞ 1895a emend. Archangelsky & Arrondo 1971.

Botrychiopsis plantiana (Carruthers) emend. Archangelsky & Arrondo
1971

Gênero Euspheropterls Nov¡k I947
cf. Eusphenopteris sp. Nov¡k 1947

cênet o Nothorhacopte(¡s Archangelsky 1983

Nothorhacopleris cf. 
^r. 

argent¡n¡ca (Geinitz) Archangelsky 1983

Aflébia de Not horhacopter is cf. ,V. argentinica (Gein¡tz) Archangelsky
1983

Ordem Cordaitales Grand'Eury (1 877 )

Gênero Noegrge¡ath¡opsis Feistmantel 1879 emend. McLoughlin & Drinnan lgg6
/Voegge/aft iops¡s sp.

SEMINAE /NCERTAE SED/S

cêneto Cordaicarpus ceinitz 1862

Cordaicarpus z€ilre¡i Ma¡thy 1965

Gênero Samaropsls coeppert 1864

Samaropsis ifapevens¡s M ¡lla n 1995a

Comparando essa listagem àquela que reúne todos os elementos

descritos por Millan (1982 a 1995) chega-se ao quadro V.1. abaixo, que

permite uma idéia dos avanços adqu¡r¡dos no conhec¡mento da tafoflora

Santa Marta, até o momento.



Mlllrn /lS*t î rlqq<ì Nclsr ÞlssÊì((âcào

Ð5{enóps,!daq

Pdracdliañìt:eû rir¡ôltel ¡ô,' ,

$p hSíl ot Iù illt Ìt t ni !;,: êi]ì¡ iul t tt ht ¡ n ¡

#plièiiijÞl¡ylhintnO ¡' :',: 
:- : ::::

l> dr d eo I d Ðtl t ês. d tt{:Íg{li 
:

Psrscùls iles iioitl.intor4tsis ,

Pd?ttia'lttttïìltt lgllt : ,' 
'

I?a¡øealo¡titøç sp, ",
Sp hè nop þv I h i n' of : S, c h | ¡tt ¡li qri 1t t1 t
Slltlrwlaitlltlít1¿î; ö. rhalttéü , ,:,, ,

Sphatopl$ltbÌtt:sp...... : : : . :,,.
ef.,Kowt¡oøhullìiø¡,çii,,,: :,'.' :

,: ,,: , : P!e:rÌ!rlótl!flsli:¡!,. : .

PrqglmnoÊtlçiÌnqplldaÄ
Bølrydiipj¡ì¡ ¡l1||¡ign4,,),, 

: 
1

ItrO.tl tA.ilíriiþ. p te. í S :.ai sÈiii.i n í ¿.i'.

BQtþchiapsiclBlqnti.ius: . ,, ,: .::'

of¡Jlaqtl|cnoptciir,¡¡.,,,,.,,,,,:,:
Noiliorh Ãc opr¿ rä,.if. N.. :si4et a f í.tii¿q
d1tk1,9;,:1,.t,ñotiü;r,,na,ta¡l¿Àrqc:ilg.:,,

clmnasp.c.¡míips.id¡s
çgr{!¡ l.l'{.:iî, j,t(:tt ijt rt !;ti¡i I öl a
go. i ¿lìi !¿,arl t!.r : È.9i [! ¿n,i,: t ::, : 

::,: :

S^rin 'òñkì ,r¡/;;;ièlrai; , :

,ÀÌr?g8g¡dlr¡¡'ojlir¿! $pr, :

çc1'dþW í!,, _aei ! I e!.i'. 
:

\Àni ;;.tùris í I'ttèt ¿" !ì ;

Quadro V.1 . Lista dos componentes da tafoflora Santa Marta conhecido até

1995 e daqueles registrados após a revisão nessa dissertação.
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V.2. Reino Plantae

Divisão Tracheophyta

Glasse Sphenopsida

Os representantes desta classe caracterizam-se, basicamente, por

apresentarem caules articulados, folhas dispostas verticiladamente nos nós e os

ramos, quando presentes, também saindo lateralmente de nós e alternos com as

folhas. Apresentam ainda canais protoxilemáticos em seus caules. Formam densos

estróbilos terminais ou dispostos em verticilos.

Essa classe está presente na história vegetal do planeta desde o Devoniano e

alcançou sua abundåncia e diversidade máxima no fim da Era Paleozóica (Raven ef

a/. 1996),

O único gênero vivo é isosporado, contudo, alguns heterosporados

apareceram ao longo do tempo geológico.

Trata-se da segunda classe mais abundante na iafoflora Santa Marta.

Das quatro ordens dessa classe (Hyeniales, Pseudoborniales,

Sphenophyllales e Equisetales) apenas duas são aí registradas: Sphenophyllales e

Equ¡setales. A primeira está aqui representada pelo gênero Sphenophyllum Koenig

1828. A segunda, pelos gêneros Koretrophyllites Radczenko 1955 e Paracalamites

Zalessky 1927.

Ordem Sphenophyllales

Como apresentado por Stwart & Rothwell (1993) a ordem das esfenofilales

correspondia a plantas devonianas a neopermianas, provavelmente sarmentosas

(rastejantes ou trepadeiras), herbáceas, que constituíam, principalmente, a

vegetação do substrato de pântanos carboníferos. Eram providos de longos eixos

delicados, de estrutura interna trímera, com verticilos portando seis, nove ou dezoito

folhas, geralmente cuneiformes, de cuja base constricta partiam uma ou duas veias

que se dicotomizavam duas a seis vezes antes de alcançarem as margens foliares.
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Devido a ausência de órgãos reprodutivos, considera-se aqui diretamente o gênero

sem referências à sua família.

Gênero Sphenophyllurn Koenig 1825

Segundo Boureau (1964) e Maheshwari (1968) o gênero Sphenophyllum foi

proposto por Koenig (1825) paÊ certas plantas que Brongn¡art (1822) havia descr¡to

sob a designação genérÍca Sphenophyllites. Somente ma¡s tarde uma definição

detalhada ("diagnose") foi dada por Seward (1898).

O gênero Sphenophyllum apresenta um caule delgado e maciço, com poucas

cristas longitudinais, nåo alternantes nos sucessivos entrenós, verticilos foliares com

folhas em número sempre múltiplo de três. Suas folhas têm aspecto variável

segundo as espécies. Eles podem variar desde uma forma cuneiforme até oval e

seus bordos laterais podem ser côncavos, retilíneos ou convexos, A margem externa

(apical) apresenta-se reta ou curva, indivisa ou provida de dentes agudos ou

obtusos, Iacinada ou franjada, às vezes, profundamente lobada ou filamentosa.

Geralmente suas folhas säo isomórficas e radialmente simétricas em relação

ao e¡xo caul¡nar. Contudo, há certos Sphenophyllum que sofrem um polimorfismo

foliar acentuado sobre um mesmo caule, apresentando, em certos verticilos, folhas

simples e, em outros, folhas divididas.

Há casos ainda em que se verifica uma variaçäo morfológica foliar no próprio

verticilo, com folhas de diferentes tamanhos e contornos. Para essas formas cujos

vertic¡los apresentam pares foliares múltiplos de três, polimórficos, dispostos em

simetria bilateral em relaçåo ao eixo caulinar, Royle (1839, apud Boureau 1964)

criou o gênero Trizygia.

Com base no aspecto venação curvilínea de cada folha, Asama (1970) erigiu

os gêneros Parasphenophyllum e Paratrizygia, em contraposiçäo à venaçäo foliar

retilínea de Sphenophyilum e Trizygia, respectivamente.

Autores como Maheshwari (1968) e Boureau (1971) apoìaram essas divisões

em taxa distintas,
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Cabe ressaltar que Maheshwari (op cÍ.) demonstrou a existência de

diferenç€s que justificam a separação dos dois gêneros. Essas diferenças seriam,

além das de ordem paleogeográfìca, principalmente quanto às características da

eptderme. Assim, pelo menos Trizygia speclosa Royle, nåo poder¡a ser considerada

dentro do gënero Sphenophyllum.

Contudo, outros como Srivastava & Rigby (1983) contestaram a aplicabilidade

dessas designaçöes no caso de espécimes fragmentados ou folhas isoladas onde

não seria possível verificar o isomorfismo ou polimorfismo de verticilos foliares, a

simeiria dos vert¡cilos foliares ou até mesmo d¡st¡ngu¡r-se entre o final da margem

lateral e o iníc¡o da margem ap¡cal de uma folha. Consideraram, também, subjetiva a

definiçäo de margem apical para interpretar, por exemplo, curvatura lateral das

ve¡as. Ass¡m, para eles, os gêneros Parasphenophyllum e Paratrizygia eslâo

desprovidos de uma base mais consistente e não podem ser mantidos.

Como aqui se está tratando com fragmentos de vertic¡los ou com folhas

isoladas, não é possível a constatação do iso-ou pol¡morfismo entre verticilos ou

mesmo em um só verticilo. Apenas a venação curvilínea ou retilínea de cada folha

pode ser verificada. Entretanto, devido a falta de maior consistência para determinar

a separação genér¡ca entre Sphenophyllum e Parasphenophyllum conlotme

Srivastava & Rigby (1983), parece ser mais apropriado o uso da designação

genérica d. Sphenophyilurn apenas. Uma característica a ressaltar é o caráter

tamanho extremamente diminuto de alguns espécimes da tafoflora Santa Marta.

Um fato digno de nota é que as ocorrências de Sphenophyilum tanto em

Monte Mor como em ltapeva, (em níveis do Subgrupo ltararé

cronoestratigraf¡camente atribuídos ao Westfal¡ano f¡nal- Estefan¡ano inicial) podem

ser consideradas as mais inferiores para o Gondwana, já que a ordem ocorre, na

própria bacia do Paraná (Formação Rio Bonito, Rösler 1974, e Formação Rio do

Rasto, Rösler & Rohn 1985); na Argentina e demais países gondvânicos, apenas no

Permiano segundo Cúneo ef a/. (1993) e Mcloughl¡n (1992).



Sphenophyllum cf. S. churulianum Srivastava & Rigby i9B3

Est.1, Fig.7

Sinonímia:

1991b-sphenophyilum cf . s. chururianum srivastava & Rigby 1983. Miilan
(1991b, Est.t, Fí9.2),

Espécime identificado: MNiMNUFRJ: 1962pb

Descrição:

o espécime 1962pb MN/UFRJ (Est.1, Fig.7) corresponde a uma impressão
foliar isolada incompreta, com ápice e base fragmentados. Mede 35mm de
comprimento por 25mm de largura máxima (próxima ao seu ápice) e uma proporção
de 1,4.1. A venação é dicotômica, sem anastomoses, retilínea a sub-retilínea na
região central. As veias arqueiam-se suavemente até as margens laterais. cada
ve¡a, ao longo de sua trajetória, sofre de duas a três dicotomias sucessivas e o seu
número é variáver em cada região do limbo foliar. Duas a três veias estäo presentes
na região próxima a base, uma vez que está fragmentada. cerca de dez veias
cobrem a região mediana, e na reg¡ão apical não se pode observar quantas, já que
está fragmentada. observa-se uma equivarência do caribre venurar (1mm), após
cada d¡cotomia.

Comparação

o espécime 1g62pb MN/UFRJ assemerha-se a s. chururianurn de srivastava
& Rigby 1983 em: a) tamanho, embora a proporção comprimento x rargura nåo
possa ser verifcada dado o caráter fragmentário do espécime, sugerindo contudo ter
sido semelhante e b) comportamento das veias retiríneas, na porção centrar, e
arqueadas lateralmenie. por essas c€racteríst¡cas pela impossibilidade de confer¡r
todas as características diagnósticas dadas a preservação fragmentária, prefere_se
designá-lo sphenophyilum d. s. churutianum, concordando com Miilan (1991b, Est.
I' Fig 2) o espécime MN/UFRJ- 1962pb, por suas veias arqueadas tipo francamente
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flabeliforme, falta de margens latera¡s e apical distingui-se de Spheno phyltum sp. A

de Millan (1981a, Est.V, Fig. 1,7 e Est. ilt, Fig.1).

Distribuição Estratigráfica e Geográfica

Deve-se ainda ressaltar, que esta espécie tem sua ocorrência em Churul¡a,

East Raniganj Coalfield, West Bengal (segundo Srivastava & Rigby, 1983) na Índia,

no andar Barakar do Permiano inferior (Art¡nsk¡ano) portanto, em nível

cronoestraiigráfico ma¡s alto do que a ocorrência ora registrada.

Sphenophyllum cl. Sphenophyllum rhodes¡i Rigby 1966a

Est.1, f ¡9s.3-6

Sinonímia:

1991b-Sphenophyllum sp. Millan (1991b, Est.l, figs.3 e 4)

Espécimes ¡dent¡f¡cados: GP/3E 89124 e A',8912D e D'e MN/UFRJ:

1963PbA e B.

Descr¡çäo:

Os espécimes cP/3E 89124 e A'(Est,1, Fig.4) são duas impressões foliares

em disposição verticilada. O espécime 89124 está muito fragmentado e de difícil

descrição e o 89124' apresenta-se de forma obcuneada, com 10,5mm de

comprimento por 8mm de largura máxima a um terço do ápice. Esse último possui

margens apicais e laterais lisas, ápice arredondado/truncado, base fragmentada

aparentemente, contra ída/cuneada. A venaÉo é repetidamente dicoiomizante, sem

anastomoses, retilínea na parte central a sub-retilíneas nas laterais. Cada veia, ao

longo de sua trajetória, sofre de duas a quatro dicotomias sucessivas e o seu

número é variável em cada região do limbo foliar. Veia basal não visível. Na regiåo

mediana, há cerca de quatoze ve¡as e vinte e duas, na região apical. Observa-se

uma equivalência do calibre venular (1mm), após cada dicotomia, exceto na porção

apical onde é um pouco reduzido (0,7mm),
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os espécimes cP/3E 8912D e D' (Est.1, Fig.3) säo duas ¡mpressöes fol¡ares

de forma obcuneada, ligadas em verticilo, medindo 7mm de comprimento por 5 e
4mm de largura máxima, respectivamente. possuem margem distal inte¡ra

arredondada e base aparentemente contraída/cuneiforme. A venação é,

repetidamente, d¡cotom¡zante, sem anastomoses. Algumas veias parecem

intersectar a margem lateral das folhas, enquanto a maioria ¡ntersecta a margem

apical. São retilíneas a sub-retilíneas na parte central.

cada veia, ao rongo de sua trajetória, sofre de duas a quatro dicotom¡as
sucessivas e o seu número é variável em cada região do limbo foliar. Veia basal não

é visível, 8-14 veias presentes na região mediana e, na regiåo apical, g-23. É

possível observar uma equivalência do calibre venular (1mm), mesmo após cada
dicotomia.

Os espécimes 1963pbA e B foram descritos e documentados

fotograflcamente por M¡llan (1991b, Est. l, figs. 3 e 4).

Comparação

Os espécimes MN/UFRJ- 1963 pbA e l963pbB (Est.1, figs.S e 6) é
comparável a sphenophylturn sp. A de Milran (1981a, Est.r, Fig.g) no aspecto de
venação ligeiramente aberta para as margens embora retilínea no centro, e pela

aparente sinuosidade de margem apical, contudo distingue-se pelo tamanho muito
menor e ausência de reentrância na reg¡äo apical.

Ao comparar os espécimes cp/3E 9912A e A', 8912D e D' e 1963pbA e B
com s. ¡ñodesri Rigby (1966a) verifica-se as seguintes características em comum:

folhas de tamanho muito pequeno, obcuneadas, quase täo longas quanto largas
(1:1 ,311 .1,4), de margem distal inteira, com venação sucessivamente dicotomizante,
veia basal nâo visível, algumas ve¡as intersectando a aparente margem lateral das
folhas, enquanto a maioria intersecta a margem apical. por tais características,
esses espécimes, säo considerados muito próximo s a sphenophy um rhodesi¡,
preferindo-se designálos, entretanto, sphenophyltum cf. s. rhodesll Rigby 1966a
por estarem muito incompleto.
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Discussão

lVillan (1991b) ao comparar o espécime 1963PbA e B (impressão e contra

impressão) com Splrenoph yllum speciosum (Royle) l\/cOlelland por Archangelsky

(1958, Lám Vll, Fig.2-3) e sinonim¡zada em Trizygia speclosa Royle por Asama

(1970, P|.1, Fig.2) constatou similar¡dades com esta espécie com base em sua

morfologia foliar, margens laterais e apical e venação. Entretanto, outros detalhes

nåo foram observados como s¡metria e iso ou anisofilia por se tratarem de formas

dissociadas dos verticllos foliares or¡ginais, preferindo, então, designar o espécime

como Sphenophyllum sp. Agora é aqui sinonimizado como Sphenophyllum cf . S.

rhodes¡¡ Rigby 1966a, juntamente com os espécrmes Gp/3E 8912A e A'e Gp/38

8912D e D'

D¡str¡buição Geográfica e Estratigráf¡ca

A espécie S. rhodesÍ tem s¡do registrada na bac¡a de Perth, Austrália, nas

camadas hulheíferas lrven Rives (segundo Mcloughlin & Drinnan, 1996 e Skwarko,

1993).



cf. Sptre,op hyllum sp.

Est.1, f¡gs.1 e 2

Sinonímia:

1991b- Sphenop hyllum cf. S churutianum Sr¡vastava & Rigby (1983) Millan,

p.234, Est.l, Fig l.
Espéc¡me ident¡f¡cado: MNiUFRJ: 1961pb A e B

Descrição:

O espécime 196lPbA e B MN/UFRJ (Est1, figs.i e 2) correspondem

também, a uma impressão foliar destacada. o espécime 1961pbA tem contorno

cuneiforme, ápice arredondado/truncado, base fragmentada e margens laterais

retas, l¡geiramente convergentes na porção proximal. Tem 1gmm de comprimento e

a largura máxima, próx¡ma ao ápice, mede 14mm. A venação subparalelinérvea tem

comportamento ret¡líneo a subretilíneo. Apresenta duas a três dicotomias sucessivas

até a margem. observam-se cerca de seis veias ou menos na base fragmentada,

dezesseis, na porção mediana e 25, na região ap'cal. O calibre das veias é,

aproximadamente, constante por toda a lâmina foliar.

Gomparação

Revisando o espécime 1961pbA, considerado por Millan (1991b) como

Sphenophyllum ú. S. churutianum, verifieÂ-se que ele distingue-se de S.

churulianum srivastava & Rigby (1983) por alguns caracteres diagnósticos

importantes: 1 ) a proporção comprimento x largura não é de 3:1 mas apenas de

1,3:1; a forma foliar não é lanceolada, subtr¡angular ou obovada mas francamente

cuneiforme; 3) o ápice não é obtuso mas francamente truncado; 4) não apresenta

vênulas arqueadas para as margens laterais mas curso reto em direção à margem

apical.

características como forma cuneada e vênulas retilíneas atingindo apenas a
margem apical, aproximam esse espécime de espécies neocarboníferas

euroamericanas como s. emarginatum (Brongniart) Koenig, s. cuneifol¡um e s.
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cosfae observadas em Boureau (1964, fìgs. 22,23,31,32) mais que de espécies

permianas gondvånicas. Entretanto delas também se distingue por não apresentar

margens apica¡s crenuladas. Ass¡m sendo, configura-se melhor considerá-la como

Sphenophyllum sp.

Considerações Gera¡s sobre o Gênero Sphenophyilum na tafoflora

Comparando os exemplares estudados com aqueles de Sphenophyllum

paranaensis de Dorizon, Formação Rio do Rasto, Estado do Paraná, de Rösler &

Rohn (1985, Est.1, figs l-4,7-9; Est. 2. figs, 1-5, Est. 3, f¡gs. 1-3) nenhuma

característica em comum foi possível verificar exceto as nervuras laterais sempre

curvas dessa espécie, observadas também no espécime 1962Pb.

A espécie Sphenophyllum brasiliensis Rösler (1974, Fig,1) apresenta suas

folhas com bordos laterais lige¡ramente convexos, com sua maior largura localizada

entre a porção mediana e distal; bordo externo com dentes e incisöes com

profundidade de 1mm e venaçåo com 3 ou mais dicotomias sucessivas em intervalos

de 2mm. Estas características não são encontradas no mater¡al de ltapeva, SP.

Os exemplares de Sphenophyiluln sp. A de Monte Mor, SP (Millan, 1972,

Est.V, figs,5-9; Est. ll, figs. 1-2; Ëst. Xl., Fig.1; 1981, Est.l, figs.1-7; Est. il, Fig,1)

possuem folhas verticiladas e destacadas cuneiformes, com margens laterais

ligeiramente côncavo-convexas, margem apical suavemente fendida e sinuosa e

venação flabeliforme. Excetuando-se a forma semelhnte ver¡fìcada nos espécimes

1961Pb e 1963Pb, as outras característic€s näo são encontradas no material de

Itapeva.

Portanto, as Sphenophyllales da tafoflora Santa Marta constituem-se formas

espec¡ficamente distintas das demais encontradas na bacia do Paraná, ¡ncluíndo-se

aÍ a de Monte Mor ainda que de possível mesmo nível esiratigráfico.
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Ordem Equisetales

Como foi mencionado por Taylor (1981), inicialmente, aS equisetales eram

representadas por um pequeno número de taxa, relac¡onados entre si na base de

seu hábito herbáceo e falta de tecido secundário. A ordem Calamitales' por sua vez,

foi estabelecida para agrupar aqueles gêneros que eram arborescentes e produz¡am

tecidos secundários.

Poster¡ormente, estudos abrangendo vários gèneros de esfenófìtas sugeriu

que o hábito herbáceo ou arborescente, morfologia dos esporos, cones providos ou

desprovidos de brácteas e o grau de fusão das folhas nåo podem ser usados como

def¡nit¡vos para separar esses dois grupos. Assim, atualmente, se considera todo o

gênero relacionado às duas ordens dentro de uma única: ordem Equiseiales. A

fusão das duas ordens numa só é baseada na ausência de diferenças anatÔmicas e

mofológicas entre os dois grupos, incluindo-se o reconhecimento de elatéres nos

esporos de ambos, a similaridade de estrutura vascular pr¡mária e a organ¡zaÉo

meristemática dos eixos vegetaiivos. Assim sendo, Equ¡setum poderia ter evoluído

de gêneros calamitáceos.

No geral, as Equisetales podem ser c¿racterizados como plantas art¡culadas,

com crisias internodais longitudinais em seus caules. Ramos e folhas säo nascidos

em vefticilos distintos. As folhas são uninérveas, soldadas ou livres. A porção

subterrânea da planta é um rizoma portando numerosas raízes adventíceas. Os

meristemas vegetativos contêm uma só celula apical grande e meristemas

intercalares na base de cada entrenó. O tecido vascular era organizado em feixes

que se alternavam nos entrenós sucessivos. No entrenó, cada feixe possuía um

canal protoxilemático. Esporângios eram recurvados e agrupados em estróbilos com

brácteas estéreis ou ausentes. Esporos possuíam elatérios presos superficialmente.

A história geológica das Equisetales pode ser traçada desde o Devoniano até o

Recente, aparecendo enire os mais notáveis componentes da flora do carbonifero.

Na tafoflora de Santa lVlarta, estão presentes dois gêneros da Ordem

Equisetales: Koretrophyllites e Paracalam¡tes.
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Gênero Koretrophyllites Radczenko 1955

Conforme Boureau (1964-Traité de Paf éobotanique, lll: 372-385), as formas

consideradas dentro do gênero Koretrcphyilites Radczenko '19SS foram,

anter¡ormente, colocadas no gênero Phyllotheca Brongniart, sendo daí isoladas por

suas características de folhas livres e pelas frutificaçöes. Na província de Angara,

esse gênero tem ampla distribuição estratigráfÌca, sendo registrado desde o
Carbonifero infer¡or (bac¡a de Kuznetsk) até o topo do permiano (bacia de

Tunguska). Ainda segundo Boureau (1964:372-385), esse gênero, por seu tipo de

aparelho reprodutor, ser¡a descendente dos Archaeocalamlfes do Devoniano

superior-Carbonífero inferior (de Angara, na Ásia setentrional) e, durante o

Carbonífero superior, teria migrado para a Europa Oc¡dental e para o Gondwana

onde originaria, posteriormente, o gênero Phyllotheca. Em 1971, Boureau propôs

entre outras, uma série evolutiva de folhas de esfenófitas que se in¡c¡aria com

Archaeocalamites e passando por Koretrophyllites, terminaria em três possiveis

ramos: de Phyllotheca, de Schizoneun e de Equisetum. No estágio Koretrophylt¡tes,

as folhas são uninérveas e livres desde a base, inseridas em nós de caules do tipo

Calamites.

Embora Meyen (1967) afirmasse que o gênero não ocuparia uma posição

muito importante na filogenia das esfenófitas, correspondendo a ramos laterais ou

terminais de Phyllotheca e, em 1971 , tenha afirmado novamente que o gênero

deveria ser incluído em Phyllotheca, nesse último trabalho se contradiz ao firmar que

apenas haveria necessidade de informaçöes mais detalhadas sobre sua espécie-

tipo (K. mungat¡cus), considerando que os dados conhecidos sobre o gênero náo

conduzem a sua invalidação.

Sua presença na tafoflora da Fazenda Goulart (S. Jerônimo, RS-subgrupo

Itararé), registrada por Andreis et al. (1979), Cazzulo-Klepzig ef a/. (1980) e Guerra-

sommer & cazzulo-Klepzig (1981) e agora em ltapeva, evidenciaria sua oconência

desde o carbonífero superior até o Permiano inferior (sakmariano), no Gondwana

brasif eiro.



cf. Ko retro p h yl I ites sp.

Est.2, Fig.1

Descrição

Dos três espécimes, duvidosamente, atribuídos a Koretrophylt¡tes, apenas o
espécime GP/3T 2260 apresenta-se um pouco menos fragmentado. Trata-se de uma

impressão de fragmento caul¡nar articulado, apresentando 2 ou 3 verticilos fol¡ares,

num comprimento total de 13mm e 1,3mm de largura máxima, estreitando-se para o
ápice. Exibe costelas e sulcos longitudinais pouco nítidos porque suas folhas se
prolongam, decorrentemente, sobre o caule, confundindo-se com a parte superficial

desse, de tal forma que suas linhas nodais se tornam ¡mprec¡sas. Uma

estrangulação ou afunilamento na parte infer¡or do entrenó é ressaltado pelos

estreitamentos das costelas longitudinais nessa reg¡ão.

As folhas verticiladas são simples, lineares estreitas, uninérveas, decorrentes,

com finas estriaçöes longitudinais, de provável ápice agudo, contudo, livres até a
base (sem bainha) apecioladas, presas ao caule por toda a base. Embora livres,

saem como fe¡xes da base. o comprimento está entre 15mm - 4omm e a largura até
1mm. såo mais longas que os entrenós. Divergem em ângulo agudo e têm curso

mais ou menos reto. Não é possível determ¡nar o número total de folhas por verticilo,

contudo, de cada lado do entrenó observam-se 3 a 4 fragmentos foliares
preservados mas, possivelmente, seriam muito mais. Nåo apresentam parte

reprodutiva.

Comparação e Díscussão:

Feiçöes morfológicas tais como: 1) afunilamento dos entrenós na sua porção

inferior; 2) nitido aspecto decorrente das folhas na regiåo dos nós; 3) costelas

longitudina¡s mais apertadas na parte inferior do entrenó e 4) linha nodal nåo muito
nítida; que Radczenko (1955) apresentou como caracteristicas distintivas para

Koretrcphyil¡tes. podem ser observadas, sobretudo no espécime Gp/3T 2260, ainda
que mal-preservado e fragmentado.
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Dentre as feiçöes morfológicas apontadas por Boureau (1964) para o gênero,

os espécimes, ora estudados, apresentam como coincidentes: o caule com costelas

e sulcos pouco marcados, possivelmente näo alternantes na região do nó; as folhas

simples, estreitas, pontiagudas, uninervadas, livres na base, dir¡gidas para o alto,

saindo em feixes (Korefio = fe¡xes, phyllites = folha) e geralmente mais longas que o

entrenó; neryura mediana fina; as folhas emergentes do caule recobrem

parcialmente o entrenó, confundindo-se com sua parte superficial, de modo que a
linha nodal é sempre imprecisa.

Essa forma foi observada pela prime¡ra vez no Bras¡l por Andrers ef a/. (1980),

entre os elementos componentes da assembléia tafoflorística da Fazenda Goulart,

Município de São Jerônimo (RS) ocorrentes em afloramento do Grupo ltararé (slc),

estando aí associada a Botrychiopsis (Kurtz) Archangelsky & Arrondo, Chiropteis

Kufi, Rub¡dgea Tate, Cordaites Unger e Corda¡carpus Geinitz. Os espécimes em

estudo concordam em feiçöes morfológicas e morfometria com os espécimes

descritos para a Fazenda Goulart, identificados e figurados por Andreis et al. (1979,

est. l, figs. 1, 3 e 4). Esses são novamente c¡tados por Cazzulo-Klepzig ef a/. (1980)

e Guerra-Sommer & Cazzulo-Klepzig (1981) para o mesmo afloramento.

Contudo, sua identificação dúb¡a como cf. Koretrophyltites sp. mostra-se mais

verossímil para a localidade de ltapeva (SP), dado ao seu péssimo grau de

preservação e à ausência de frut¡ficações que permitam atribuí-los à Família
Sorocaulaceae
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Gênero Paracalamites Zalessky 1927

O morfogênero Paracalam¡tes Zalessky abriga grande variedade de c€ules

descritos na literatura paleobotânica do Neopaleozóico, conforme Rigby (1966a e b)

Esses caules, com distribuiçåo geográfica entre Angara e Gondwana, são

encontrados nas ocorrências gondvânicas em conexåo orgânica com Phyllotheca,

Schizoneura, Raniganj¡a, Sphenophyllum, Stellotheca, Umbellaphyllites ou

associados a diversos outros tipos de verticilos foliares de esfenópsidas.

Apresentam sempre as mesmas caracterÍsticas principais: caules e rizomas

articulados, entrenós mais longos ou menos longos que largos, tendo nos contra-

moldes medulares, feixes vasculares e áreas interfasciculares opostos, ou seja,

normalmente não-alternos na passagem da linha dos nós, dicotomizando-se e, em

alguns casos, recombinando-se (ver Rigby 1969, Fig. 1 ).

Os espécimes caulinares articulados desprovidos de folhas, provenientes da

tafoflora Santa Marta, não podem ser atribuídos com segurança a um único gênero

provido de verticilo foliar de esfenópsida, dado serem igualmente encontrados

associados a Koretrcphyllites e a Sphenophyllum.

No Subgrupo ltararé, são registradas ocorrências de três espécies do gênero

Paracalamites Zalessky: P. australis, P. levis e P. montemo¡ensls. Freqüentemente,

ocorre uma dúvida na identificação de alguns espécimes em uma ou em outra

espécie. Para contornar esse problema, tentou-se estabelecer critérios mais

acurados na distinçäo das três espécies levando em consideração as diagnoses

origina¡s (P. australis Rigby, 1966a: 123, Est.32, f¡g 19 e Est.33, f¡gs20e23eP.
austral¡s Rigbyemend.Rigby, 1969: F2-F7,Est. 1,figs. 1-9; Est.2,figs.6-8; est.3,

figs. 4-B e Fig. texto 1e2; P. montemorcns¡s M¡llan, 1977: 201-202, Est. l, figs. 10-

15 e P /evrs Rigby 1966a: 125 - 126, Est. 33, figs. 21 - 22) e as medidas dos

respectivos espécimes. Dentre esses critérios os que se mostraram mais funcionais

e válidos foram os referentes à relação morfométrica entre largura e comprimento

dos entrenós. É assim, proposto aqui, se observar um intervalo mais ou menos

fechado de variação na relação morfométrica largura / compr¡mento do entrenó,

relaçäo essa diagnóstica para cada espécie.
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Essa relação morfológica (largura/compr¡mento do entrenó), pelo que se
observa, permanece constante seja ela obtida na região apical, na região med¡ana
ou na regiäo basal_

Espécieç

P. araeàla nífeç, à:ügt ratÍ ¡s:::", : l/C::Ë,,1 :r,2 :öù. S.::2
'Paifac-a[a:njtes:',
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:llþ1;:.¡l ;.{,':1 1,1:1,;9þ

P a r aç AI a rii Ìtes, I eÙis :llc.=::l jO;99:,bù:, ¿ :o:igg

V.2. Quadro de morfometr¡a das espécies de paracalamites

Determinando-se as proporções, nota-se que, em p. australis, o entrenó é
substancialmente mais longo que a largura do caule; p. montemorensrs possui

entrenós iguais a até quase duas vezes o largura do caule e, em p /evþ os
entrenós são de comprimento mais curto que a largura do caule.

Adotando-se então esse critério registra-se na tafoflora da tafoflora santa
Marta, a presença das três espécies do Gênero paracalamites, conforme segue sua
descrição abaixo.

Paracalamites austra.lis Rigby 1966a emend. R¡gby 1969 nov. emend.
Est.2, Fig.3 e Est.3, Fig.S

P. austral¡s Rigby 1966a. Palaeontographica B1 1B:i 23- 124, pl. 32, Fig. 19.

Procedência: Grupo collie, Bacia de collie e lrwin coal Measures, Bacia de perth -
Austrália Ocidental,

Sinonímia:

ver Rigby (1969: F, - F3) completando com Bernardes-de-Ol¡veira (1977: 79_80) e

1972-P.austral¡sRigby.Miilan,p.50-S6,Est Vt ,figs.4,Se6eEst.V|,Fig.2,non
Est. Vl, figs. 3, 7 e B.

1572- P. montemorensis. Miilan. Millan, p.58-61, EstVll, fìgs. 6eg non Est. Vll,
figs, 4, 5, 7 e 8.
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1975 - P. ausfÆÌ/,s Rigby. Millan, p. 3.

1977 - P. ausfra/,s Rigby. M¡llan, p. 196 - 200, Est. I fìgs. 2, 5, 7 e 8, no, Est. l,

f¡gs. 1, 3, 4 e 6.

1977 - P. montemo¡ensis Millan. Millan, p.201 - 202, Est. I, figs. 12 e 15 non Est l,

figs, 10, 11, 13 e 14.

1991b - P. austral¡s Rigby. Millan, p. 239-243, Est.ll, figs. 1,2 e 3, non Est.l, figs. 5 e

6 e Est. ll, figs. 4 e 5.

Emended D¡agnosis from R¡gby 1969 whitch emended: "Art¡culate stem having

ribs of pith cast opposite at nodes; ribs alternate only to accomodate changes in

number of ribs between adjacent internodes. Rib vascular bundles continuous from

one internode to the next without break; also vascular bundles dichotomize and

recombine with vascular bundles branch of adjacent r¡bs at nodes. Ribs and furrows

sometimes finely striated. Ribbing on node of external cast weak. lnternodes

substantially longer than stem diameter (1:2 or > 2), except in thick truncks".

Espécimes identif¡cados: MN/1970Pb, 1977Pb e 1979Pb, depositados na Coleçåo

Científica do Museu Nacional/UFRJ, procedentes da Fazenda Santa Marta, ba¡rro

Guarizinho, ltapeva (SP).

Descrição:

Säo três impressöes de fragmentos de caule articulado, com nós e entrenós

desprovidos de ramos, folhas e estruturas reprodutivas. Trata-se de moldes

medulares apresentando sulcos ou caneluras correspondentes aos feixes vasculares

proeminentes.

Os feixes vasculares e áreas intefasciculares paralelos, espaçados de

0,4mm - 0,5mm, sâo contínuos ou, raramente, alternos na passagem pela linha

nodal e, freqüentemente, estriados longitudinalmente. As áreas interfasciculares

são, geralmente, mais rasas que os feixes e com superfície apenas ondulada.
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O espécime l970Pb apresenta comprimento de 22mm e largura de 3mm,

exibindo apenas um nó fracamente marcado. Os entrenós apresentam comprimento

de 1omm enquanto a largura é de 3mm (1 :3,33). O número de costelas sobre o lado

visível é 20. O espécime 1079Pb apresenta comprimento preservado de 25mm e

largura de 10mm, tendo nós fracamente marcados, às vezes quase imperceptíveis.

O comprimento de cada entrenó é maior que 18mm e sua largura de 9mm (1:2). O

espécime 1977Pb apresenta uma proporção de 1:2, 3 entre a largura e o

comprimento do entrenó.

Comparação:

Millan (1991b) havia identificado e descrito cnmo Paracalarnlfes ausfra/rs os

espécimes provenientes de Santa Marta e depositados no Museu Nacional sob os

números 1970Pb, 1977Pb,1979Pb, 1981PbA, 1981 PbB, 1g8gPb, 1991Pb.

Examinando e fazendo a morfometria de todos os espécimes desta tafoflora

Santas Marta atribuíveis ao gênero Paracalamites, depositados nas coleções

científicas do Museu Nacional/UFRJ e do lGc/USP verif¡cou-se que apenas três

espécimes do Museu Nacional (1970Pb, 1977Pb e 1979Pb) fìgurados e descr¡tos

por Millan (1991b, Est.ll, fÌgs.1 e 3) podem ser ¡dentificados como possu¡dores dos

seguintes caracteres: caules articulados com costelas geralmente opostas nos nós,

presença de estr¡aÉes nas costelas e sulcos, feixes vasculares que se ramificam e

se recombinam nas costelas adjacentes dos nés, apresentando entrenós

substancialmente mals longos que o diâmetro do caule (1:2 ou >2), exceto nos

caules mais espessos. Todos esses caracteres são considerados aqui diagnósticos

de P. ausfral,s R¡gby emend. Rigby 1969. nov. emend.

Segundo esses critérios, os dema¡s espéc¡mes foram remanejados para as

duas outras espécies apresentadas a seguir.
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Discussão:

Embora a continuidade dos feixes vasculares na passagem da linha nodal

seja a feição dominante, é possível observar uma alternância dos feixes, num ponto

ou outro dessa linha. Em geral, esse fato está associado a um ligeiro aumento do

número de feixes de um entrenó para o adjacente, conforme observado por Rigby

(1969: F3). lsso pode conferir à linha nodal um aspecto em zigue-zague, semelhante

ao observado no subgênero Mesocalamites Himer 1927 do Namuriano -
Westfaliano A das floras Euroamericana e Angárica.

Contudo, dadas: a) a preservaçäo precária dos espécimes estudados; b) a

distinçao imprecisa, muitas vezes, entre Paracalamites e Mesocalamites, conforme

Boureau (1964: 244); c) a distribu¡çäo geográfica distinta; d) a ausência na

assembléia fitofossilífera de aparelhos reprodutivos de tipos que ocorrem em

Mesocalamites e e) a maior freqüência de feixes vasculares contínuos, prefere-se

manter essas formas sob o morfogênero Paracalam¡tes e sob a espécie P. austral¡s.

Há que se observar, entretanto, que os espécimes de P. ausfra/,s

provenientes de ltapeva, såo de dimensöes, sensivelmente, menores que os

espécimes australianos dessa espécie, contudo, as propor@es såo mantidas.

Paracalamites revis Rigby 1966a, nov. emend.
Est.2, figs.2 e 5 e Est.3, figs. I e 3

Sinonimia

1966a - Paracalam¡tes /evrs Rigby. Rigby, p. 125-126, Pl. 33, figs. 22 e 23.

1972- P. d. P. levis Rigby. Millan, p. 56, Est. Vll, Fig. 3.

1972 - P. austral¡s Rigby. Millan, p. 51 , Est. Vl Fig. L
1975 - P. d. P. levis Rigby. Millan, p.3.

1977 - P. ú. P. levis Rigby. Millan, p. 200, Est. I, figs. 6 e 9.

1977 - P. ausfra/rs Rigby. Millan, p. 198, Est. l, Fig. 6.

1991b- P. austral¡s Rigby. Millan, p.239-243, Est. I, F¡9.5e Est. ll, Fig.4

(1981 PbA - non, 1 981 PbB).
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Emended diagnosis of Rigby (1966a: '125-1261: "Slender articulate stem (diameter

minor or equal 10mm) having ribs of pith cast opposite at nodes; when number of r¡bs

ìncreasing at nodes, ribs may alternate. Nodes strongly or faintly defined, tubercles

absent. lnternodes shorter in length than stem diameter (d:l= 1 : 0.99 or 1 : < 0..99)

pith narrowing gradually without bulbous swelling towards base, and without sharp

decrease in length of internode. Foliage and fructification unknown".

Espéc¡mes identificados: GP/3T - 2266 e cP/3T - 2267 (Col. lGc/USP), 1981 PbA

e 19B9Pb ( Col. MN/UFRJ).

Descrição:

São quatro impressões de fragmentos caulinares articulados, com nós e

entrenós desprovidos de ramos, folhas e estruturas reprodut¡vas. Aprèsentam

comprímento da ordem de 24-65mm e largura var¡ando entre 8-62mm. Observam-

se de 2-10 nós, forte ou fracamente marcados. Tubérculos estäo ausentes. Os

espécimes GP/3T - 2266 e 1989Pb, possíveis moldes caulinares externos

apresentando costelas ou cristas (= feixes vasculares) paralelas, proeminentes,

espaçadas de 0,4-{,Smm, contínuas ou alternadas na passagem da linha nodal. Os

outros dois espécimes seriam moldes medulares, apresentando feixes vasculares

paralelos, na forma de sulcos, com espaçamento similar, também contínuos,

raramente alternos na região nodal. Os feixes vasculares e áreas interfasciculares

säo, freqüentemente, estriados longitudinalmente.

Os entrenós são mais largos que longos variando de 3,2-10,5mm de

comprimento por 5-12mm de largura, numa proporção média de largura por

comprimento de 1 :0,57 - 1:0,91 .

O número de costelas por feixes vasculares soþre o lado visível é estimado

em I a 15. Geralmente, áreas interfasciculares rasas ou l¡geiramente elevadas e

largas (0,4mm) estão associadas a feixes fundos, largos (0,6mm) e estriados.
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Comparação: 
t

Ao comparar os espécimes GP/3T - 2266 e 2267 da Coleção do lGc/USp,

com cs espécimes 1981 PbA e 1989pb cla Coleção do Museu Nacional/UFRJ,

coletados e identificados, como P. australis por Millan (1991b, Est. l, Fig. 5 e Est. ll,

Fig. 4) verifica-se que são, praticamente, idênticas em sua morfologia geral e
inclusive quanto à proporção das medidas larguras por compr¡mento do entrenó (1:

0,99 ou < 0,99). Essas características säo consideradas diagnósticas para p. lev¡s

Rigby nov. emend. O espécime GP/3T - 2266 assemelha-se muito ao holót¡po de p.

/evls figurado por Rigby (1966a, PI. 83, Fig. 21) proveniente de Collie Group,

Austrália Oriental.

Também o número de costelas sobre a superfície visível dos espécimes

brasileiros (cerc€ de 8) assemelha-se ao dos espécimes de Rigby (1g66a), variando

deBa11.

Discussão:

R¡gby (1 966a e 1969), ao definir os caracteres diagnóst¡cos de p. /evis,

afirmou que a largura ou diåmetro do entrenó é maior que o compr¡mento do

enirenó.

Procurando definir melhor essa proporção em contraposição àquelas de p.

montemorensis Millan e P. austral¡s Rigby é que se considera aqui a referida

proporção (1:0,99 ou < 0,99) e adiciona-se esse caráter à diagnose. Os espécimes

de Coleção MN/UFRJ, provenientesde ltapeva: 1989pb (Millan 1991b, Est. lFig.9)
e l981PbA (Millan, 1991b, Est. ll, Fig. 4A) identificados como p. ausfra/,s säo aqui

colocados na sinonímia de P. /evls por suas características diagnósticas.

Paracalamites montemorensls Millan, 1977 nov. emend,
Est.2, Fig.4 e Est.3, figs.2 e 6

Sinonímíar

1941 - Phyllotheca sp. Read. Read, l2: 90, Est. 3, figs. 4 e S.
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1972 - Paracalamites montemorensrs Millan. Millan, p.58 , Est. Vll, figs. 4, 5,7 e I
non Est. Vll, figs. 6 e 9.

1972 - P. ausfra/,s Rigby. Millan, p. 50-56 , Est. Vl, f¡gs. 4, 5 e 6 e Est. Vll, Fig. 2.

1975 - P. montemorcnsis Millan. Millan, p. 3.

1977 - P. montemorcns¡s Millan. Millan, p.201, Est. l, figs. 10, 11, 13 e 14 nonEst.

I, f¡gs. 12 e 15.

1977 - P. austral¡s Rigby. Millan, p. 196, Est. l, fìgs. 1, 3,4 e 5 non Est. l, figs.2, 7 e

B.

1991b- Paracalam¡tes australis R¡gby. Millan, p.239-243, Est. l, Fig.6, Est. ll, fìgs

48e5.

Emended Diagnosis: "Articulate stems, having striated, closed narrow ribs of pith

cast, w¡th dense aspect, opposed at nodes, having internodes longer than the stem

diameter (1:1 - 1: 1,99). Foliage and fructification unknown.

Espécimes identificados: "1981PbB e 1991PbA (Col. MN/UFRJ) e

GP/3T - 2264 (Col. lGc/USP)

Descrição :

Sâo três impressões de fragmentos caulinares articulados, com nós e

entrenós, desprovidos de ramos, folhas e estruturas reprodutivas. Possuem

comprimento preservado de 20-35mm e largura de 4-40mm. Normalmente, são

observados de um a sete nós sobre os fragmentos caulinares preservados. A

nitidez desses nós é variada, às vezes säo quase imperceptíveis. Os entrenós

apresentam largura variando de 3,5-13mm e comprimento de 5 a 25mm, perfazendo

uma proporção largura/ comprimento da ordem de I :1 - I : 1 ,99.

Oç espécimes são moldes externos de caule, apresentando caneluras

estreitas, muito juntas, estriadas, numerosas e opostas na passagem da linha nodal.

Os tubérculos säo ausentes-
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Os feixes vasculares e áreas interfasciculares nåo se alternam na região dos

O número de costelas ou feixes vasculares sobre o lado visível é estimado de

Comparação:

Os exemplares estudados apresentam uma estreita similaridade de

características diagnóst¡cas, incluindo-se as proporçöes largura/comprimento dos

entrenós, com aquelas identif¡cadas em P. montemorensls Millan e provenientes da

tafoflora de Monte Mor (SP) figurados em Millan (1972, Est. Vll, figs 4, 5, 7 e I e

1977, Est. I, figs. 10, 11,13 e 14).

Discussão:

Há que se ressaltar que alguns espécìmes provenientes de Monte Mor (SP),

atribuído por Millan a P. montemorensrs devem ser sinominizandos em P. austral¡s

considerados os seus caracteres e medidas. Esses são: Millan (1972, Est. Vll, Fig.6

e 9 ) e ( 1977, Est. I, Fig. 12 e 15) .

Paracalamites sp.
Est.3, Fig.4

Espécime identificado: GP/3T - 2265 (Col. lGc/USP)

Descriçäo:

Trata-se de molde externo de fragmento caulinar articulado, apresentando

apenas um nó. É desprovido de ramos, folhas e estruturas reprodutivas. Apresenta

comprimento superior a 13mm e largura de B,6mm. O nó é bem nítido e näo há

tubérculos. As costelas säo contínuas na passagem da linha nodal, apresentando

dicotomias e recomb¡nações raras, correspondentes à redução de aumento do
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número de costelas e áreas interfascicu lares no entrenó seguinte, chegando nesses

pontos a sugerir alternância de costelas na passagem nodal.

Discussão e Comparação:

No espécime GP/3T- 2265 nenhum entrenó completo foi preservado. Assim,

fica impossível determinar com exatidåo a proporção largura por comprimento do

entrenó. Pelas medidas apresentadas sabe-se que essa proporção é 1:> 1,5. Com

essa proporção indefinida e na ausência de outros caracteres diagnósticos fica-se

na dúvida se o espécime poderia ser identifìcado como P. monfemorensls Millan

emend. nov. ou como P. australis Rigby emend. nov. Nesses termos, prefere-se

referi-lo como Paracalamrles sp.
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Classe Gymnospermops¡da(?)

Stewart (1981) reestabeleceu as Gymnospermopsida como uma classe de
plantas vasculares compreendendo, no mínimo, duas linhas fìléticas divergentes,

cada uma das quais evoluiu certamente a partir de características distintas. uma das
linhas seria as das cicadóf¡tas com suas folhas frondiformes grandes, caules com

medula bem desenvolvida e córtex e xilema secundário manoxílico.

A segunda linha inclui as coniferófìtas geralmente distintas por suas folhas

uninérveas simples, caules lenhosos, compactos com lenho secundário picnoxílico.

conforme stewart & Rothwell (1992) o reconhecimento de coniferófitas e
cicadófitas permaneceu como um conceito útil para ajudar na identificaçäo de

fósseis de gimnospermas. Contudo, estudos recentes têm demonstrado, que essas

categorias representam mais hábitos de crescimento de linhagens evolutivas e que

há vários grupos distintos incluídos tendo em cicadóf¡tas e coniferófitas.

Stewart & Rothwell (1992) afirmam também que não há conhecimento até o
presente se as gimnospermas são monofiléticas, bifiléticas ou polifiléticas, contudo,

eles reconhecem a classe Gymnospermopsida como definicfa pela ausência de

características angiospérmicas mais que por um único caráter derivado ou conjunto

de caracteres.

Ass¡m, as gimnospermas não parecem ser uma linhagem natural, isto é, um

grupo monofilético. uma tentativa de estabelecer uma classe natural veÍ¡ sendo feita

no sentido de reconhecer um dado ma¡or de plantas que se caracterizam por seus

megasporângios ¡ndeiscentes (iie. plantas com preóculos e todas as plantas com

sementes). contudo, essa classe näo foi ainda formulada. por isso, aqueles autores

cons¡deram a classe Gymnospermopsida até que uma classificação mais natural

surja.
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Ordem Pteridospermales Oliver & Scott 1904(?)

As Pteridospermales foram consideradas, por muito tempo, como englobando

plantas frondiformes portadoras de sementes que se distribuem do Devoniano

superior ao Cretáceo ¡nferior.

Stewart & Rothwell (1993) separaram muitas plantas tradicionalmente

incluídas na Ordem Pteridospermales em suas próprias ordens tais como:

Glossopteridales, Caytoniales (incluindo Caytoniaceae Corytospermaceae e

Peltaspermaceae). Retiveram dentro da Ordem Pteridospermales apenas as plantas

mais antigas e possivelmente mais prim¡tivas dentre as plantas com sementes, bem

æmo seus descendentes imediatos. Assim estariam ainda incluídas as plantas com

pré-óvulos do Devoniano superior (como E/kasra polymorpha), plantas com

protosteles acanalados do carbonifero inferior (tais cnmo Diplopteidium, Tríst¡ch¡a e

Tetrastich¡a) e as famílias Lyginopteridaceae, Calamopityaceae, Medullosaceae e

Callistophytaceae, todas do Paleozóico superior.

O gênero Botrychiopsis Kurtz 1Bg5a apud Archangelsky & Anondo, 1971 foi

considerado por Archangelsky & Arrondo 1971 como morfogênero de posiçåo

sistemática incerta, após ressaltarem que suas frondes não foram ainda

encontradas férteis, seja portando esporângios que estabelecessem sua afinidade

botânica com Filicopsidas ou Progymnospermopsidas, seja portando frutificaçöes

com óvulos/sementes/grãos de pólen que as classificassem como

Gymnospermopsida - Ordem Pteridospermales. porém, o fato de näo ter aspecto

de frondes filicopsidas paleozóicas as distancia de afinidades com aquela primeira

classe. Por outro lado, há alguns aspectos que sugerem afin¡dades de Botrychiopsis

com Pteridospermales: a) o aspecto odontopterídeo de algumas de suas pínulas; b)

associação fossilÍfera de Botrychiopsrs werssrana com frutificações masculinas do

tipo Pteruchus (sem uniäo orgânica, contudo); esses dois aspectos apontados por

Archangelsky & Anondo (1971) e c) suas características epidérm¡cas (estômatos

haplocelicos) sugerindo forte afínidade g¡mnospérmica, conforme Maithy (1965),

Artabe ef al. (1987) sugeriram para Botrychiopsrs e estruturas reprodutivas
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associadas uma vinculaçäo com Pteridospermas, como possível estoque ancestral

das Coristospermae.

A classificaçåo taxonômica do Gênero Botrychiopsis em phylum

Gymnospermae (?) é adotada em Archangelsky & Cúneo (1981) enquanto Cesari &

Garcia (1988) se referem a esse gênero dentro de pterldospermophyta(?).

Mantendo, tentativamente, essas afinidades mas adotando a sistemática de Stewart

& Rothwell (1993), consideram-se aqui as Bofnbálopsrs dentro da Div.

Trachaeophyta, Classe Gymnospermopsida (?) e Ordem pteridospermales (?),

indicando com um sinal de interrogação a afinidade incerta.

Gênero Botrychiopsis Kurtz 1895a emend. Archangelsky & Arrondo,

1971.

A história desse gênero é longa e complexa. No inicio, Canuthers (rn plant

1869, Pl. V, figs. 2 e 3), estudando espécimes brasileiros provenientes de minas de

carvão do Rio Grande do Sul, identificou entre eles uma forma de fronde que

descreveu como portando pínulas largas na base, irregularmente lobadas, de ápice

obtuso, sendo as pínulas basais grandes, com lobos numerosos e inegulares e

veias arqueadamente paralelas e d¡cotôm¡cas. Com base nela, erigiu a espécie

Odontopteris plant¡ana, depositando seu holótipo no Br¡tish Museum, sob número V.

228.

Em 1879, estudando espécimes indianos, Feistmantel propôs a criação

de gênero e espécie novos (Neu/opteris vat¡da) para frondes largas e lineares,

pinadas, raque forte, portando pínulas que, na parte inferior da fronde, eram inteiras

e mais ou menos de forma sem¡circular, gradualmente passando a segmentos mais

longos e lobados em direçäo ao ápice.

O morfogênero Bottych¡ops¡sfoi erigido por Kurtz (189S, apudArchangelsky &

Arrondo 1971) sob a designação especÍfica B. we¡ss¡ana, para elementos

carboníferos argentinos que representavam um estágio morfológico de fronde

¡ntermediário entre os tÍpicos gêneros monopinados e bipinados. contudo, tratava-

se de fragmentos de frondes incompletos, interpretados por ele como .pínulas
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tr¡lobuladas" ainda conforme Archangelsky & Arrondo (1971 ). Manteve, entretanto, o

nome Neuropfe ridium validum (Feistmantel) Feistmantel para as formas permianas

argentinas em Kurtz (1895 apud Archangelsky & Arrondo 1971), sem qualquer

menção à semelhança entre B. welssiana e N. validum.

Foi Arber (1905) quem propôs a reuniäo das frondes þras¡feiras de Carruthers

(rn Plant 1869), com as indianas de Feistmantel (1879) e as permianas argentinas

de Kurtz (1895 apud Archangelsky & Arrondo 1971) sob uma única designação:

Neurcpteridium validum (Feistmantel) Feistmantel, dando prioridade ao epíteto

val¡dum sobre o epíleto plant¡anurn, argumentando com esse procedimento evitar

confusöes, como já fora feito por Seward (1903) ao descrever material sul-africano

eopermiano.

Em 1927, Gothan propôs uma nova designação genérica Gondwanidium para

as formas gondvânicas, retendo Neurcpteridium para formas triássicas européias.

Entretanto, só em 1941 , define melhor o pr¡meiro gênero reconhecendo duas

espécies: G. plantianum (considerando a prioridade de O. plantiana Carr. sobre N.

validum Feistm.) e G. sibiricum (Petunnikov) de Angara.

Neuburg (1948 apud Archangelsky & Arrondo '1971), além de dar uma

diagnose para o gênero Gondwanidium incluiu nele duas espécies angáricas: G.

s¡b¡r¡cum (Petunnikov) e G. petiolaturn Neuburg. Descreveu também frutificaçöes

presas bilateralmente à raque que portava pinulas de Gondwan¡d¡um. sugerindo sua

classif cação entre as pteridospermas.

No Brasil, Dolianiti (1953, Fig. 1) ilustrou como Gondwanidium plantianum

porções de p¡nas contendo pínulas subcirculares, de base catadrômica e decorrente,

provenientes de sedimentos considerados do Carbonífero superior do Subgrupo

Itararé, em Acampamento Velho, no Rio Grande do Sul. O material brasileiro

confirma sua identidade com o material bipinado da Argentina, conforme

Archangelsky & Arrondo 1971 .

Nessa ocas¡ão, Dolianiti ressaltou a ocorrência única de Gondwanidium no

Subgrupo ltararé do Rio Grande do Sul, e o desconhecimento desse gênero, até

então, nas porçöes mais setentrionais da bacia do Paraná.
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Maithy (1965), ao propor a espécie Gondwan¡d¡um ind¡cum para espécimes

provenientes do Andar Karharbar¡ (Permiano inferior) da índia, o fez com base em

compressöes que por suas caracteristicas epidérmicas (estômatos haplocélicos)

sugeriram fortemente uma afinidade gimnospérmic€ (isto é, pteridospérmica) para

essas formas. Distinguiu essa espécie das espécies G. validum e G. plantianum

pelos seguintes caracteres: em G. validum. as pínulas sésseis são menos lobadas e

aderidas à raque pela região basal completa, seus ápices são amplamente

arredondados, e enquanto em G. plantianum as pinulas são profundamente incisas

de base um pouco alongada (quase como um pecíolo curto) e de ápice arredondado

mas algo agudo.

Surange (1966), em sua síntese das pteridófitas fósseis indianas, refere-se a

G. validum (Feistm.) Gothan e a Gondwanidium sp. entre as frondes filicofíticas

paleozóicas que apresentariam características epidérm¡cas. Ambas as formas

seriam provenientes do nível Karharbari.

Archangelsky & Arrondo (1971), revisando exemplares or¡gina¡s de Kurtz e de

Frenguelli, priorizaram o gênero Botrychiopsis sobre o gênero Gondwanidium,

distinguindo três espécies gondvânicas de Botrychiopsrs: B. werssran a, B. plantiana

e B. valida. A espécie Gondwanid¡um sibiricum é a única espécie que permanece,

apesar de acreditarem tratar-se também do mesmo gènerc Botrychiopsls mas, por

não poderem observar o material original na ocasiåo, deixaram de propor uma nova

combinaçåo.

No Carbonífero superior da Austrália, Rigby (1985) registrou a presença da

espécie Botrych¡ops¡s ovafa (Mcooy) Rigby 1985.

Em 1989, revendo frondes pter¡dospérmicas do Gondwana, Rigby considerou

as presenças, no Paleozóico superior desse continente, de Berg¡optens Kurtz 1921

ex. Archangelsky 1977, para frondes monopinadas, e de Botrych¡ops,s Kurtz 1895,

para frondes bipinadas, relacionando para o Carbonífero superior as seguintes

espécìes: Berg¡opteris lnslgnls Kurlz 1921 ex Archangelsky 1977, Botrychiopsis

werssrana Kurtz 1895 e Botrych¡ops¡s plantiana (Carr.) Archangelsky & Arrondo

1971. Pa¡a o Permiano inferior registrou'. Bergiopteris archangelskyi Rigby 19Bg e
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Berg¡opteris anderconi Rigby 1989, além de Botrych¡opsis vallda (Feistm.)

Archangelsky & Arrondo 1971, Botrychiops,s,ndlca Maithy 1965 e B. ovata (McCoy)

Rigby 1984.

No Brasil, o gênero Botrychiopsis foi registrado como tal, pela primeira vez na

literatura geológica, por Millan (1975), ao caracterizar a tafoflora carbonífera de

Monte Mor onde relacionou as espécies B. ú. B. plantiana e B. cf. B. wersslana em

níveis do Subgrupo ltararé do Estado de São Paulo. Contudo, a descriçåo dos

espécimes ai identificados fo¡ realizada somente em M¡llan (1979), ao revisar o

material estudado em sua tese de doutorado (Millan 1972), ressaltando sua

associação com Râacopfens em níveis de floras pré-glossopterídeas.

Andreis ef a/. (1980) descreveram e figuraram pínulas isoladas de

Botrychiopsis weissiana (Est. l, Fig. 6), para o Subgrupo ltararé do Rio Grande do

Sul, na tafoflora da fazenda Goulart, Franc¡squ¡nho, Município de São Jerônimo, RS.

No mesmo ano, Cazzulo-Klepzig ef a/., numa análise mais detalhada das

associaçöes paleoflorísticas do Subgrupo ltararé, no Rio Grande do Sul,

confirmaram as presenças de B- plant¡ana e B. sp. nos afloramentos de

Acampamento Velho e fazenda Goulart sendo no primeiro jazigo associadas a

Corda¡tes sp., protoglossopterídeas e glossopterídeas e no segundo, associadas

apenas a Cordaites sp. e a protoglossopterídeas (Rubidgea).

Guerra-Sommer & Cazzulo-Klepz¡g (1981), citando o trabalho anterior

(Cazzulo-Klepzig ef a/. 1980), provavelmente num lapso, refer¡ram-se a B.:ptantiana

como ocorrendo no afloramento Faxinal e não nos afloramentos acima menclonados.

Em 1986, Pasqualini ef a/. registraram a presença de Bottych¡opsis em alguns

níveis de um afloramento da porção basal da Formação Rio Bonito, na área de

Mariana Pimentel, Guaíba, RS. O gênero, ai, aparece associado a G/ossopfens,

Gangamopteris, Phyilotheca, Buñad¡a, Scutum numa assembléia tipicamente

eopermiana.

Estudando com mais detalhe esse material, Guena-Sommer ef a/. (1986)

descreveram Botrych¡opsis plant¡ana para esses níveis basais da Formação Rio

Bonito, no Morro Papaleo, área de Mariana Pimentel.
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Em 1987b, ma¡s uma vez Miilan registrou a presença do gênero Botrych¡opsis
no Estado de säo Paulo, identificando e figurando a espécie B. plantiana (carr.)
Archangelsky & Arrondo 1971, na tafoflora da Fazenda santa Marta, em ltapeva. A
presença dessa espécie é aqui confirmada à luz da revisão de sua coreção e de
novos elementos coletados.

Botrychiopsis plantiana (Carruthers) emend. Archangelsky & Arrondo

1971

Est.3, Fig.7; Est.4, figs.1-4; Est.S, figs.l-3; Est.6, Íigs.1, Z e 4; Est.B, f¡gs.1

e 3; Est.g, figs.l e 3

Espécimes ident¡ficados: cp/38 8896, 8814, 8917,9944, 89S2_A, 89S3A,

90278; MNUFRJ-1843Pb, 184SpbA e B, 1B4Bpb, 1BS0pb, 1BS2pb .

Descrição

Fragmentos mediano-apicais de frondes rongas, bipinadas nas porções mais
proximais, tendendo a monopinadas nas porçöes distais. contorno da porção

mediano-apical triangular, com raque principal robusta (de Smm de diâmetro na

regiåo proximal afilando distalmente), com fortes estrias longitudinais, portando, em
fragmentos mediano-proximais, raques de segunda ordem, mais estreitas e,

também, estriadâs longitudinalmente. A filotaxia de suas pinas é de disposição

alterna nas porções mais basais, tendendo a suboposta nas porções mais distais,
em ângulo variável de pouco agudo (70") a muito agudo (45o) no sentido de pro¡imal
para distal. As pinas sâo simples a c¡mpostas, considerando o grau de incisäo dos
lobos, gerando diferenciação ou indiferenciação das pínulas de contorno ovado e
com imbricação e/ou proximamente colocadas.

As pinas da região basal,mediana da fronde säo de contorno ovado a
subcircular, alongando-se e lobulando-se até formar pinulas profundamente incisas,
juntas a levemente imbricadas. As pinas são subopostas em ambos os lados da

ráquis com ângulos de 45o - 70o.
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As pinas, na região mediana da fronde, såo mais longas que largas (30mm x

20mm), de forma lanceolada, com suas cinco a sete pínulas profundamente

divididas, sendo a primeira pínula catadrômica, mais subcircular, enquanto as outras

se tornam ma¡s alongadas até terminar numa pínula apical meio espatulada a

ligeiramente aguda.

No setor superior da fronde, as pinas tendem a tornar-se subpostas a

subalternadas, a raque adelgaça-se até desaparecer na pinula apical. As pinas väo

tornando-se menos lobuladas, isto é, com pínulas menos individual¡zadas. Assim,

notam-se formas trilobadas passando distalmente a não-lobuladas e espatuladas.

A venação pinular é, sucessivamente ou até três vezes, dicotômica a partir

da base ou da raque diferenciada na pina. É densa e suavemente curvada para a

margem.

ïratando-se de material muito fragmentado, passa-se a uma descriçäo de

cada espécime em vez de generalizar princ¡palmente as medidas.

O exemplar GP/SE 8952-A (Est.B, Fig.1 ) corresponde a um fragmento de pina

quase completo, de forma elíptica a subtriangular ampla, medindo 33mm de largura

por 36mm de comprimento. A pina é composta por cinco pínulas fragmentadas de

margem inteira, de d¡sposição suboposta em ângulos próximos a 45o - 600, às vezes

imbricadas, amplamente deconentes e insertas por quase toda largura da base. A

raque da pina é bem definida entre as pínulas proximais tomando-se d¡stalmente

pouco evidente. As pínulas, em sua borda catadrôm¡ca, podem permanecer

levemente imersas no sedimento devido a uma leve torsäo.

As pínulas basais são mais ou menos equidimensiona¡s de forma

subtriangular a subc¡rcular, com 17mm de largura por 14mm de comprimento. As

pínulas laterais superiores säo ovais a subcirculares medindo 13mm de comprimento

preservado por 12 - 13mm de largura.

A pínula apical tem forma espatulada com sua porçåo distal expandida, algo

lobulada, medindo 13mm de largura por 15mm de comprimento. As venaçöes são de

calibre uniforme e se dicotomizam, até três vezes, em ângulos agudos, encurvando-

se antes de alcançar a borda da pínula.



58

O espécime GP/3E 89534 (Est.3, Fig.7) é um fragmento de p¡na de forma

triangular alargada, medindo 12mm de largura por 24mm de comprimento. Possui

quatro pínulas laterais quase completas, presas por toda a lâmina basal (base de

inserçäo larga), uma pínula mais basal muito fragmentada e uma apical quase

completa. As pínulas medem 6-10mm de largura por 10-15mm de comprimento,

apresentando venações pouco nÍtidas mas que se dicotomizam três vezes,

encurvando-se suavemente para a borda do limbo.

Fragmento de pina quase completo, o espécime GP/3E 90278 (Est.9, Fig.1)

apresenta comprimento preservado de 24mm e largura de 22mm em forma

amplamente ef íptica com pínulas apecioladas, un¡das por quase toda a base (base

larga de inserção), mostrando cinco pínulas fragmentadas, sendo a pínula apical

aparentemente obovada. Essas pínulas medem 9-1omm de largura por 10-14mm

de comprimento. Suas veias, pouco visíveis, dicotomizam-se três vezes e encurva-

se levemente em direção à borda do limbo.

O exemplar GP/3E 8896 (Est.6, Fig.2) é a impressäo de um fragmento de pina

med¡ndo 30mm de largura por 32mm de compr¡mento. Sua forma é oblonga, com

pínulas apecioladas, unidas por quase toda a base (base larga de inserçäo).

Possuem três pínulas quase completas todas inser¡das do mesmo lado da pina. A

pínula apical está extremamente fragmentada, näo sendo possivel determinar sua

forma.

As pínulas medem entre 7-1Omm de largura por 11-14mm de comprimento.

Suas vena@es, pouco visíveis, são três vezes dicotômicas, deconentes próximos à

raque da pina, alongando-se até a margem.

Fragmento de pina medindo 26mm de largura por 29mm de compr¡mento, o

exemplar GP/3E 8914 (Est.6, Fig.4) possui forma amplamente oblonga, com pínulas

apecioladas, unidas por quase toda a base (base larga de inserçåo). Porta quatro

pínulas, sendo a apical quase completa e de forma espatulada e as três laterais

mais fragmentadas, possuem formas mais subcirculares. As pínulas medem 9-1 1mm
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de largura por I 3-15mm de comprimento. As venações apresentam-se pouco

visíveis, observando-se dicotomias e leve encurvamento para a borda do limbo.

O espécime GP/3E 8917 (Est.5, Fig.2) é um fragmento de pínula quase

completo, de forma espatulada, com sua porSo distal expandida tendendo à

lobulação. Seu c¡ntorno é liso e possui comprimento preservado de 19mm e largura

de 1Bmm. Sua venação é de calibre uniforme cobrindo todo o l¡mbo, dicotomiza-se

até três vezes, em ångulos agudos, encurva-se levemente antes de alcanç€r a borda

da pínula.

O exemplar GP/3E 8944 (Est.8, Fig.3) é um fragmento quase completo de

pina, apresentando forma amplamente elíptica a subtriangular, com comprimento

preservado de 43mm e 30mm de fargura. Está composta por sete pínulas, sendo as

quatro mais proximais fragmentadas de margem inteira, subopostas, com ângulo de

inserção próximo a 45o - 60o, às vezes imbricadas e amplamente decorrentes. As

três pínulas mais distais estáo muito fragmentadas ou encobertas por outras

impressões, porém se pode observar sua disposi$o oposta na raque da p¡na em

ângulos próximos a 45 o. Existe uma leve torsão de suas pinulas em sua margem

catadrômica, podendo permanecer escondida no sedimento.

As pínulas laterais inferiores são ovais a subcirculares com 1G-1 I mm de

largura por 13-15mm de comprimento. A pínula lateral mediana é subcircular

medindo 17mm de largura por 19mm de comprimento e a pínula apical é de forma

espatulada, ås vezes, lobulada, med¡ndo 1omm de largura por 1smm de

comprimento. As venaçöes são de calibre uniforme e se dicotomizam em ângulos

agudos até três vezes, encuryando-se levemente para alcançar a borda da pÍnula.

Os dema¡s espécimes acima ident¡f¡c€dos, pertencentes à Coleçäo da

tafoflora Santa Marta depositados no Museu Nacional, foram minunciosamente

descritos por Millan (1987a). Foram excluídos dessa espécie os indivíduos MN/RJ

1B42Pb:1B44Pb;1846Pb; 1849Pb; 1851Pb; 1853Pb; 1B54Pb e 1855Pb que serão

tratados à parte.
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Comparação

M¡llan (1987b) identificou e descreveu como Botrychiopsis plantiana os

espécimes provenientes de ltapeva (SP) e depositados no Museu Nacional do Rio

de Janeiro, sob os números: 1B43Pb; 1845PbA e B; 1847Pb; 1B4BPb; 1850Pb;

1852Pb.

Ao fazq a revisão dos espécimes da tafoflora Santas Marta atribuÍveis ao

gënero Botrychlopsþ examinando aqueles depositados nas coleçöes científicas do

Museu Nacional do Rio de Janeiro e do lGc/USP, conclui-se que, se excetuando os

espécimes de números 1B42Pb; 1B44Pb, 1846Pb; 1849Pb; 1851Pb; 1B53Pb;

1B54Pb e 1855Pb, figurados em Millan (1987b, Est. l, f¡gs.1, 3 e 5; Est. ll, Fig.2 e 4;

Est. lll, Fig.l-3), todos os demais podem ser identificados c¡mo possuidores dos

caracteres propostos na diagnose emendada por Archangelsky & Arrondo (1971).

Ao comparar os espéc¡mes da coleçäo estudada âqueles identificados como

B. plantiana por Millan (1979, Est, l, Fig. 6 - B ), provenientes do sítio da Mina, em

Monte Mor (SP), dado o grau de fragmentação extremo dos espécimes dessa

localidade, verificam-se apenas similaridades de algumas características das pínulas

tais como venação dicotomizante arqueadamente paralela, Iobação irregular do

l¡mbo pinular e imbricação pinular.

Comparando os exemplares de ltapeva (SP) com os espécimes figurados por

Guerra-Sommer & Cazzulo-Klepzig (1981, Est.l, Fig.1 e 2) provenientes da fazenda

Goulart, Francisquinho, Município de São Jerônimo, no Rio Grande do Sul,

observam-se semelhanças quanto à forma das pínulas subcirculares, imbricadas e

de margens irregularmente lobadas bem como, quanto a venaSo sucessivamente

dicotômica e suavemente encurvada até a borda do limbo .

Apesar do caráter fragmentar das frondes presentes no material procedente

de ltapeva, de ambas as coleçöes estudadas, ao compará-las com material

argentino de B. plant¡ana procedente de Bajo de los Vélez, San Luiz, depositado na

Coleção Científica da Universidade de Buenos Aires e também com as

características diagnósticas e figuradas em Archangelsky & Arrondo (1971, lám.V,

figs. 1, 2 e lám.Vl, figs. I - 3) chega-se à conclusão que poderiam corresponder à
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mesma espécie, destacando-se os seguintes aspectos morfológicos: pínulas

próximas a base da fronde de forma subcircular com ampla base de inserção;

inserçäo näo torsionada de pinas na raque (1847Pb, Est.4, Fig.3); pínulas na porçâo

mediana levemente imbricadas a juntas (1852Pb Est. 4, Fig.4, 1843Pb, Est.3, Fig.7);

número de pínulas por pina mediana embora não preservada completamente pode-

se inferir maior que sete; compr¡mento máximo da pina, menor que 60mm; ângulo de

inserçäo das pinas entre 45o e 70 o; tamanho das pínulas não excedendo 15mm x

20mm e pínula apical da fronde espatulada com margem distal arredondada;

venafro densa, cobrindo uniformemente todo o limbo, repetidamente dicotômica,

decorrente na base e encurvada até a margem, desprovida de um feixe mediano

bem marcado.

Essas similaridades morfológicas permitem registrar com certo grau de

segurança a presença de Botrychiopsis plantiana na tafoflora Santa Marta ainda que

em níveis mais antigos com relação a suas ocorrências em outras áreas

gondvânicas.

Sua distribuição estratigráfica iniciar-se-ia no Carbonífero superior

(Westfaliano) do Subgrupo ltararé de Monte Mor e ltapeva, até o Permiano

Formação Vryheid (Ecca médio) no Transaal isto é, desde NeocarbonÍfero até

Eopermiano.

Gênero Eusphenopteris Novik 1947

Segundo White (1990), três formas de pteridospermas primitivas dominaram

no período Carbonífero médio a superior do Gondwana'. Nothorhacopteris

(=Rhacopteris), Botrychiopsis e Dactylophyllurr. Elas representam extremidades

opostas de uma série de formas a partir de um tipo de frondes com pínulas grandes,

variavelmente, lobadas até um tipo com pínulas profundamente d¡ssecadas e entre

esses uma série de formas intermediárias. Assim, enlre Botrychiopsrs e

Dactylophyllum, c¡nforme aque¡a autora, haveria uma série de formas

intermed¡árias, podendo representar híbridos entre ambas e cuja delimitação em

morfogêneros é difícil de ser feita. Entre essas formas pteridospérmicas, encontra-se
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também, o gênero Eusphenopteris Novik, ai colocado graças a sua associação com

Calymnotheca sp.

lsso está de acordo com Cúneo (1990), quando afirma que as partes apicais

das pinas e segmentos de pinas de Eusphenopfers Novik säo semelhantes àqueles

de outros gêneros gondvånicos como Botrychiopsls (Kurtz) Archangelsky & Arrondo,

Fedeku¡tzia Archangelsky e ainda Nothorhacopte,n's Archangelsky.

Sem dúvida, o caráter tripinado/tetrapinado, e a morfolog¡a particular das

pínulas arredonda ou redondolobadas, inteiras, bilobadas ou trilobadas, com

venaçào aberta dicotômica, flabelinérvea apartir de uma veia basal de

Eusphenopteris diferenciam esse gênero claramente de Sprenopfens, com o qual foi

confundido por longo tempo (Van Ameron 1975 apud Cúneo 1990) e de outros

gêneros gondvânicos supracitados. Difere também de Triphylloptens Schimper pelas

característ¡cas diferentes de suas pinulas.

Na assembléia estudada, as formas Nothorhacopteris, Bottychiopsis e

Eusphenopter¡s podem ser bem caracterizadas, embora, inicialmente tenha sido

difícíl de detectar a distinção ente Botrych¡opsis e Eusphenopteris.

cÍ. Eusphenopferis sp.

Est. 5, f¡gs. 4 e 5; Est. 6, figs. 1 e 3; Est. 7,Fig.1; Est. 8, F¡9. 2 e Est. 9,

Fig. 2

Sinonímia:

1987- Botrychiopsis plantiana (Carr.) Archangelsky & Arrondo 1971, Millan

p.B1 1-BlB, Est.1, figs.1,3 e 5' Est.ll, Fig.2e4; Est.lll, Fig.l,2 e 3; non Est.l, Fig.2,4,

6, 7; Est.ll, 1 e 3.

Espécimes identificados: MN/RJ- 1842Pb: 1844Pb; 1846Pb; 1849Pb;

1851Pb; 1853Pb; 1854Pb; l855Pb.

Descrição

Os espécimes constituem impressões de fragmentos de fronde mediano-

distais, com tamanho moderado: 35-70mm de comprimento por 15-45mm de largura.
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A fronde trip¡nada ou tetrapinada apresenta raque principal da fronde forte ou

robusta (3-7mm de largura), acanelada e estriada longitudinalmente, flexuosa ou de

caráter algo simpodial. Em alguns casos, foram preservadas apenas raques de pina

(1B55Pb), mais estreitas (0,5-'f ,smm de largura) igualmente, flexuosas, acaneladas e

estriadas longitudinalmente e que, também, são encontradas inseridas,

organicamente, nas raques secundárias/terciárias de frondes. As pinas estão

alternadamente sobre as raques secund âñalterciàtia alada, flexuosa, de 1-4mm de

largura com inserção das pinas a ångulo variável de mu¡to agudo a quase reto.

As p¡nas de maior tamanho iem '10-17mm de comprimento e 10-l8mm de

largura. As pinas såo de estruturas bipinadas e de contorno arredondado-lobado,

base constricta, com até cinco pínulas na última pina. As pínulas arredondadas,

bilobuladas ou trilobuladas são quase sempre basiscópicas, medindo cerca de Bmm

de largura por 1Omm de comprimento.

A venação pinular é aberta flabelinérvea sucessivamente, dicotômica a part¡r

da base da raque diferenciada da pina, densa e suavemente curvada para a margem

lateral.

O exemplar 1842Pb (Est.7, Fig.l) é uma fragmentada fronde de região

mediana. Mede 70mm de c¡mprimento por 45mm de largura. Sugere ser de uma

fronde, no mínimo, tripinada. A raque de fronde é relativamente forte (3mm de

largura), flexuosa (quase simpodial), longitudinalmente acanelada e estriada. Partem

dela quatro raques de pinas, em disposição alterna, menos rob.ustas, acaneladas e

estriadas, emergindo a ângulos pouco agudos a quase retos. A terceira pina de

baixo para cima é portadora de duas pínulas reniformes a flabeliformes e muito

incompleta que medem aproximadamente 16mm de largura máxima por 12mm de

altura. Há uma tendência à lobulaçäo e a venação é sucessivamente dicotômica,

densa, e curvada suavente para as margens laterais.

O exemplar 1844Pb (Est.9, Fig.2) é uma raque de fronde fragmentada

correspondendo à região médio-distal. Mede 60mm de comprimento por 7mm de

largura. É forte, algo flexuosa, acanelada e estriada longitudinalmente, portando

uma raque de p¡na de 3 a 4mm, à esquerda e superiormente, em inserção angular
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pouco aguda e sem pina preservada. Sobreposta à ela, e em suas proximidades,

ex¡stem pinas e pínulas sem qualquer conexão.

O exemplar l846Pb (Ets 6, F¡9.1) é um fragmento de pina apresentando uma

raque alada, flexuosa, donde partern cinco pínulas arredondadas a rômbicas numa

disposição alterna e de nervaçäo flabelinérvea, dicotômica e densa. As pínulas

acroscópicas inserem-se a um ângulo relativamente agudo e medem mais ou menos

Bmm de comprimento por 7mm de largura. A venação está pobremente preservada.

O espécime l849Pb (Est.S, Fig.4) é um fragmento da porção mediana de

fronde tripinada/tetrapinada, medindo 40mm de comprimento por aprox¡madamente

30mm de largura.

Apresenta uma raque de fronde relativamente forte (3mm de espessura),

estriada longitudinalmente, portando duas raques de pinas em disposiçåo alterna e

com inserçåo angular aguda. As raques das p¡nas são menos robustas, mas

igualmente estriadas long¡tudinalmente. A pina esquerda mede 25mm de
comprimento por 20mm de largura, apresenta três pínulas muito fragmentadas, duas
laterais e uma apical, individualizada a pouco individualizadas tendendo a uma

lobulação.

A pina direita está fragmentada e levemente deslocada de sua posição

original, apresenta uma pínula mais completa e vísível flabeliforme tendendo a

fobulaçâo. A venação, apesar de pobremente preservada, quando submetida a óleo
de paraf¡na perm¡te observar que é dicotômica e levemente arqueada até as bordas

laterais do limbo.

O exemplar l85lPb (Est.B, Fig.B) é um fragmento de fronde
tripinada/tetrapinada, medindo 35mm de comprimento por 2smm de largura. A raque
principal é robusta (smm de largura), acanelada, flexuosa e estriada

longitudinalmente. Apresenta, à sua esquerda e superiormente, a inserção de uma

raque secundária menos robusta (2mm de largura), mas igualmente estriada e
acanelada longitudinalmente, em inserção angular quase reta. Ela é portadora de

um fragmento de raque de pina de disposição quase perpendicular. A pina está
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muito fragmentada em quase toda o seu contorno, mostrando apenas uma parte
basal à esquerda da qual parte uma pínula basal flabeliforme e catadrômica.

o espécime lBs3pb (Est.6, Fig.3), impressão de fronde tr¡pinada/tetrapinada
fragmentada medindo 47mm de comprimento por lsmm de largura, com o caráter
pinado indistinto. A raque principal da fronde é relativamente forte (4mm de largura),
acanelada e estriada long¡tudinalmente, e ela insere-se, à esquerda e
superiormente, uma raque secundária de fronde menos robusta (3mm de largura) e,

igualmente, canelada e estriada longitudinalmente, com um ângulo pouco agudo,
sendo portadora, pelo menos, de duas pínulas muito incompletas inseridas a

ângulos pouco agudos.

As pinas estão muito fragmentadas, mas é visíver uma tendência à lobulação
na da esquerda, bem como uma venação sucessivamente dicotômica e curvada para
a margem.

O exemplar 1854pb (Est.S, Fig.3) é uma pina apical com raque robusta,
flexuosa medindo 20mm de comprimento por 12mm de largura. porta cinco pínulas

sendo a maior a proximal (smm de comprimenio por 7mm de largura) que possui

forma bilobada. As três segundas sâo ovóides e basiscópicas. A mais distal
ligeiramente rombóide. A venação flabelinérvea.

O exemplar 1855Pb (Est.5, Fig.S) corresponde a um fragmento de pina

medindo 65mm de comprimento por 30mm de largura, da região médio-distal. Não

foi possível observar a raque principal da fronde, mas, apenas, as raques
secundárias e terciárias da fronde, caracterizando seu caráter tripinado/tetrapinado.

E isto, é confirmado pelo caráter pouco robusto da raque e pela inserção das raques
de pínulas. Há uma estreita, canelada e estr¡ada longitudinalmente. Nela inserem-se
seis raques de pinas: duas basais e uma apical, em disposição alterna e com

inserção angular variando de muito aguda a muito aguda (40. a 70.). As raques das
pínulas sâo curtas, estreitas e, visivelmente, diferenciadas do setor proximal ao setor
médio-distal, onde perdem esta característica. As pínulas são de contorno ovado. A
base de inserso das pínulas nas raques das pinas é, geralmente, ampla e alada, a
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sua venação é, sucessivamente, dicotôm¡ca a partir da base pinular ou da raque

diferenciada da pina, densa e suavemente curvada para a margem.

Comparação

Ao fazer a revisão dos espécimes da tafoflora Santa Marta atribuível ao

gènero Botrychiopsls foram examinados aqueles depositados nas coleções

científicas do Museu Nacional do Rio de Janeiro e do lGc/USP. Concluiu-se então,

que os espécimes de números GP/3E- 8896,8814, Bgl7,8844,89524,8953A,

90278 e MN/UFRJ- l843Pb; 1B45PbA e B; 1B47Pb; 1848Pb; 1850Pb, 1852Pb,

pertencem a B. plantiana, enquanto que os espécimes de números: MNiUFRJ-

1842Pb;1844Pb, 1849Pb, lB51Pb; 1B53Pb, 1854Pb; 1856Pb; l855Pb, são melhor

identificados dentro do gènero Fusphenopteris, sendo possuidores dos caracteres

propostos na diagnose d¡ferencial de Gastaldo & Boersma (1983) e dos caracteres

d¡agnósticos apresentados na descrição de Cúneo (1990).

Essas formas sugerem constituir partes de possíveis frondes tr¡pinadas

(hipotéticas), na qual é provável que a raque, pr¡ncipalmente, de grande calibre

(espécime 1B42Pb) com 45mm de largura, seja a porção mais basal, portando pinas

bipinadas. lnfelizmente, as formas de pinas mais simples atribuídas à base, isto é, à

parte mais proximal da fronde típica desse gènero, näo foram preservadas aqui.

Contudo, o grande tamanho das pínulas e a raque muito robusta säo possíveis de

ser verificadas. Também se pode verificar as pínulas mediano-basais de contornos

reniformes, apresentando modo de inserção perpendicular e pseudopeciolado, com

uma proporção comprimento por largura de 1:1. Por outro lado, os espéc¡mes

MN/UFRJ 1855Pb e MN/UFRJ 1B49Pb constituem porções medianas e o espécime

MN/UFRJ 1854Pb uma porção de pina apical dessa possível fronde hipotética.

Pelas características diagnóst¡cas: a) fronde tripinada/tetrapinada; b) raque

principal da fronde forte ou robusta, canelada ou estriada longitudinalmente; c) pinas

dispostas alternadamente sobre uma raque alada e flexuosa; d) nervação densa,

dicotômica e flabelinérvea destaca-se a possibilidade desses espécimes serem

Botrychiopsis ou Sphenopters. Essas mesmas características aproximam-nos do
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gênero Euspl,e nopterís Novik. Todavia, considera-se aqui como cf. Eusphenopteris

sp., dada a falta de espécimes mais completos de frondes até o momento.

Gênero Nothorhacopteris Archangelsky 1983

Em 1847, McCoy descreveu e figurou uma nova planta do Carbonífero da

Austrália (New South Wales) designando-a Ofopfe ris ovata. Essa espécie foi

considerada sinônimo de Rhacopteris inaequilatera Goeppert por Feistmantel 1879.

Posteriormente, foi designada Aneimites ovafa (McCoy) por Arber (1902) e

recombinada como Rhacopferis ovata (Mccoy) por Walkom (193a). Rigby (1973)

propôs o novo gênero Pseudorhacopfens com a espécie-tipo P. ovata, cujo holótipo

era o espécime original de McCoy, dado a forma gondvânica apresentar algumas

linhas finas entre as veias das pínulas, feiçöes essas ausentes nas Rhacopfe¡7s

européias.

Retallack (1980) com base no aspecto bipinado da fronde do holót¡po,

sinonimizou-o dentro de Botrych¡ops¡s varda, incluindo informalmente, as formas

monopinadas de R. ovata em"Otopteris" argentinica Geinitz.

Otopteris a¡gent¡n¡ca foi proposta em 1876 por Geinitz, para des¡gnar frondes

provenientes de Província de La Rioja, Bacia de Paganzo, Argentina.

Archangelsky (1983), propôs o novo nome genérico Nothorhacopters para

frondes monopinadas das áreas gondvân¡cas designadas anteriormente Ofopfens

ovafa Mccoy ou Rhacopteris ovafa (Mccoy) Walkom e Otopterís argentinica Geinitz.

Assim procedeu devido aos seguintes fatos: a) o holótipo de Rhacopteris ovata

(Mc0oy) Walkom/Pseudo rhacopteris oyafa (McCoy) R¡gby como uma fronde

bipinada deveria entrar em sinonimia do gênero Botrych¡opsis, portanto, um novo

holótipo monopinado deveria ser designado; b) o gênero Otopteñs Lindley & Hutton

havia sido colocado em sinonímia corf' Otozam¡tes Braum; c) assim, a espécie

Otopteis argentinica GeiniÞ, que havia envolvido inclusive os espécimes

monopinados de Ofopfens oyafa McCoy, deveria ser designado por um novo gênero.

Para caracterizar esse morfogênero, baseou-se em feiçõês tais como: a)

mesófilo pinular espesso ou coriáceo; b) frondes monopinadas com pínulas sésseis



68

ou de peciolo curto; c) pínulas triangulares, flabeliformes, cuneadas ou

subcirculares, contraídas na base, dispostas no plano da raque com margem distal

inte¡ra, serreada ou levemente lobulada; d) venação dicotômica irradiando-se desde

a base da pina, uniformes, com estriações intervenosas finas (lineaçöes) de número

variável, mais proeminente em pinas maior; e) pinas adjacentes que podem ser

ligeiramente imbricadas.

Nothorhacopteris argentinica é considerada um dos elementos mais

caracteristicos da Região Paleoflorística Gondvânica, sendo Índice da zona

megaflorística do Carbonífero médio. Ocorrem na Austrália, índia e América do Sul.

Nothorhacopteris cl. Nothorhacopterís argent¡n ¡c a (Geinitz)

Archangelsky 1983

Est.8, Fig.4

Espéc¡mes identificados: GP/3E89284

Descr¡ção

A amostra GP/3E8928-A apresenta fragmentos de três pinas isoladas,

dispostas caoticamente na porção distal de um fragmento aflebóide.

As pinas pecioladas säo subcirculares a flabeliformes, contraídas na base,

med¡ndo 12-13mm de largura máxima (a 213 do ápice) por l2-13mm de

comprimento, isto é, numa proporção de 1:1 entre compr¡mento e largura máxima.

Apresentam margens distais inteiras suavemente crenuladas.

A venação é bem visível, de igual calibre (1mm) ocupando quase todo o

limbo. As veias säo retas irradiando-se desde a base da pina, dicotomizando-se até

três vezes antes de alcançar a margem distal das p¡nas.

Também é possível observar estrias intervenulares descontínuas. Contudo, o

aspecto cor¡áceo das pínulas näo é possível verificar dev¡do a seu péssimo grau de

preservação.
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Comparação

Nothorhacopters cf. N. argentinica se separa de N. szajnochai (Kur1z, 1921)

Azcuy & Suárez-Soruco 1984 por apresentar: ausência de profundas incisões das

pínulas e uma venação radial aberta; de N. chubutiana (Archangelsky & Arrondo

1966) Archangelsky 1983 separa-se por não apresentar veias penetrando na raque

da pina e nem 8 a 16 veias por pina e por sua distribuiçao estratigráfica distinta

(Carbonífero inferior-Carbonífero superior); de N. kellaybelenensrs Azcuy & Suárez-

Soruco 1993 por apresentar margem distal ¡nteira apenas crenulada e também sua

venaçäo menos fortemente marcada; de N. major Cúneo 1985 por apresentar pinas

cuja proporção largura/compr¡mento é de 1:1 e também pela sua venaçâo menos

flabelinérvea apenas três vezes dicotômica de Anrsopfens circularis Doubenger &

Alvárez Ramis 1980 pela presença de estrias típicas. O espécime B92BA apresenta

todos os seus carateres morfológicos idênticos aos de N. argentinica (Genitz)

Archangelsky 1983. Contudo, a apresentação isolada e a não observa@o do

aspecto coriáceo de suas pinas impedem uma identificação mais completa,

obrigando a utilização da nomenclatura Nothorhacopteris d. Nothorhacopter¡s

argentinica.

Aflébia

Segundo FontQuer (1985), aflébia é todo órgão foliar, na forma de pinas

adventíceas, que nascem na base da raque da fronde isto é, antes das pinas de

primeira ordem e de forma distinta dessas. lnicialmente, foram conhecidas no estado

fóssil (Aphleóla e outros gêneros) antes das mas alguns fetos viventes também as

possuem tais como Hemitelia capensrs.

Tem como funçåo proteger e beneficiar a planta em determinados estágios

de desenvolvimento, facilitando-lhe a água visto atuar como condensador de vapor

d'água.

As pteridospermas do Carbonífero superior (Nothorhacopteris, Botrychiopsis,

Dactylophyilum) são caracterizadas por suas grandes aflébias, na forma de folhas

espatuladas ou bractiformes que, provavelmente, ter¡am um papel protetor,
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envolvendo as frondes pinadas maís delicadas durante o desenvolvimento, conforme

ressaltado por White (1990).

Ainda segundo essa autora, a aflébia mostra uma grande variedade de

formas, desde folhas grandes indivisas até aquelas em que parte da lâmina é

pinada, aproximando-se da fronde normal da planta.

White (1990) chama a atenção ainda para o fato de que as aflébias de forma

foliosa säo semelhantes em forma e tamanho às folhas de gangamopterideas do

Permiano inferior que aparecem nos interglacia¡s. Contudo, a venaçäo da aflébia é

simples, sem anastomoses entre as veias. Ë possível que a folha tipo glossopterídea

do perÍodo seguinte (Permiano) tenha evoluído de um ancestral portador de aflébia,

que perdeu a fase pinada de sua fronde sob condições de frio extremo durante a

glaciação mais rigorosa. Um salto evolutivo desde venaçäo pr¡mitiva até venação

reticulada é tudo o que seria necessário.

Aphleb¡a de Nothorhacopter¡s cl. N. argentinica (Ge¡nitz) Archangelsky

1983

Est.10, Fig.l

Espécime identificado: GP/3EB92BB

Descrição

O espécime GP/3E8928-B representa a porção basal aflebóide de uma fronde

de Nothorhacopfens cf. N. argentinica (Geinitz) Archangelsky 1983, em cuja porção

distal, numerosas folhas ¡soladas dessa fronde estão acumuladas GP/3E89284

descritas anteriormente.

A aflébia apresenta uma forma foliar de aspecto oblongo de 70mm de

comprimento por 45mm de largura. Na região central, possui um espesso feixe de

nervuras subparalelas (raque estriada longitudinalmente) de 1Smm de largura e uma

lâmina foliar inteira de margem algo ondulada, na porção proximal, e que tende a se

tornar gradualmente dividida, distalmente, com a margem insinuando-se em grandes

fobos. Essa låmina está ma¡s completa do lado direito do fe¡xe foliar mediano. As
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veias mas externas do feixe med¡ano divergem a um ângulo de 10" a 20o durante o

primeiro quarto de seu percurso até a margem, encurvando-se a seguir suavemente

até um ângulo de B0'a B5', em direção à margem. Essas veias de cal¡bre

ligeiramente mais grosso próximo ao feixe mediano tornam-se muito finas e

numerosas para a margem, após se dicotomizarem três a quatro vezes. As veias têm

uma densidade de aproximadamente 20/ lomm na ârea mediana entre feixe e

margem da lâmina e 26 veias/1omm na área marginal.

A disposição das pinas é aparentemente oposta, na porção mais distal, onde

é possível observar quatro pinas, sendo duas de cada lado. As pinas são não-

individualizadas a pouco individualizadas, tendendo a uma lobulaÉo.

As pinas são espatuladas a cuneiformes medindo 15mm de comprimento por

20mm de largura com uma base larga de inserção.

A venaÉo torna-se mais oblíqua na parte onde se inicia a pinaÉo. Pode-se

observar também a presença de estrias intervenulares, descontínuas.

Pinas isoladas que poderiam estar associadas a esta aflébia recobrem-na na

porçåo distal.

Discussão

Forma de fronde com aflébia de Dactylophyilum ditatum é exibida por White

(1990, foto 105), onde se observa uma raque forte ligada a uma lâmina de margem,

figeiramente, ondulada e venaÉo oblíqua, na porção basal, passando a pinada na

porção ma¡s distal.

Também White (1990, foto 109) apresenta uma aflébia que, apartir de um

feixe mediano longo, apresenta uma lâmina mais inteira na porção basal, com ve¡as

encurvadas a quase 90", e que vai tornando-se mais dissecada para a porção distal.

Esse espécime é considerado como uma grande aflébia que, in¡c¡almente, foi

designada Rhacophyllum divers¡forme e, provavelmente, relacionada a Rhacopteñs

hoje, Nothorhacopteris. Trata-se de um espécime de c€racteres morfográficos mais

semelhantes a àqueles do espécime de Santa Marta.
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Archangelsky (1983, Plate I e Plate 2, Fig. ) mostra um fragmento da

provável porçåo basal de uma fronde de Nothorhacopteris atgent¡nica sem contudo

identifìcá-la como aflébia. Todavia, nota-se ai uma raque espessa e uma lâmina com

venação dicotômica encurvada a 90' semelhante em forma, posição e vena$o à

aflébia ora descrita.

O fato de observarem-se, no espécime ora descrito, estriações intervenulares

e sua associaÉo intima com pinas de Nothorhacopteis ú. N. aryentin¡ca na

amostra, é fortemente sugestivo de sua afinidade com essa espécie.
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Ordem Gordaitales

As cordaitales, segundo Taylor 1981, constituem um grupo de

gymnospermopsidas do Carbonífero e Permiano que provavelmente evoluíram de

membros das progymnospermopsidas.

Os membros dessa ordem foram arborescentes, com algumas árvores de até

40m de altura o registro fóssil sugere que as Cordaitales representaram a vegetaçäo

típica dominante em algumas áreas durante o Pens¡lvaniano e o início do Permiano.

As árvores possuíam troncos monopodiais com folhas que produziam folhas

paralelinérveas acintadas distalmente. Na base do tronco havia raízes escoras,

semelhantes às de espécies dos mangues modernos. Os órgãos produtores de

grãos de pólen e sementes eram complexos e nascidos sobre ramos dístais

portando folhas, os grãos de pólens eram monossacados e as sementes foram

tipicamente bilaterais com asas conspícuas.

Para Mcloughlim & Drinnan (1996) a Ordem Cordaitales, apresentaria quatro

grupos princ¡pais diferenciados por critérios morfológicos e anatômicos mas,

também, por ocuparem províncias geográficas grandemente separadas no

Neopaleozóico. Esses grupos seriam: Cordaitaceae, Vognovskyaceae, Rufloriaceae

e o grupo de Noeggerathlopsls e gênero afins envolvendo Noeggerathiopsis,

Cheirophyllum, possivelmente Metreophyllum e talvez o não-mencionado

Eoryphyilum.

Gênero Noeggerath¡ospis Feistmantel emend. McLoughlin & Drinnan

1996

Noeggerathiospis sp.

Sinonímia

19g3-Corda¡tes sp. cf. C. spatulata (Dana) Rigby, Maheshwari & Schopt.

Millan, An.Acad. bras.65 (2):213.
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Em curta comunicação, Millan (1993) registrou para a Tafoflora Santa Marta
¡'a presença de folhas de Cordaitales desprovidas de caracteres cuticulares e

representadas pela espécie Corda¡tes sp. cf. C. spatulata (Dana) Rigby, Maheshwari

& Schopt". Essas folhas, segundo sua descrição, apresentavam-se "fragmentadas,

com margens inteiras e superfície foliar percorrida por nervuras retilíneas, com raras

dicotomias".

Nas coleções estudadas (Mus. Nacional/UFRJ e lGc/USP), nenhum espécime

atribuível a Cordaitales foi localizado e, ao que parace, Millan não chegou a publicar

seus espécimes de modo mais completo e com documenta$o fotográfica.

Embora se tenha em mente a ampla polêmica que há entre a utilização da

designação genérica Cordaites Unger ou Noeggerathiopsrs Feistmantel para

identificação de folhas cordaitaleanas gondvânicas, cons¡dera-se aqui a utilização

desse último como mais apropriada. Esse posicionamento é fundamentado nas

argumentações dos segu¡ntes trabalhos: Bernardes-de-Oliveira & Pontes (1977) que

os d¡ferenciaram com base em dicotomias distribuídas nas folha da base ao áp¡ce

em Noeggerathiopsrs e apenas na área basal em Cordaítes e Mclouglin & Drinnan

(1996) que emendando o gênero Noeggerathiops,s, consideraram como caráter

distintivo, para praticamente todas as formas gondvânicas, os sulcos estomatíferos

profundos intervenulares e marginais de face abaxial de Noeggerath¡ops,s. Nesse

trabalho, Mcloughlin & Drinnan (1996) sugerem que a Família Cordaitaceae cujo

gênero foliar é Cudaites seja retida para formas euramericanas.

Portanto, embora não tenha sido possÍvel observar o material de Millan ou

coletar algo semelhante, visando evitar confusões futuras na literatura sobre essa

tafoflora, prefere-se aqu¡ estabelecer a sinonímia de Corda¡tes com

Noeggerathiopsis.

Semina lncertae Sedis

As sementes platispérmicas dos gêneros Samaropsrs Goeppert e

Corda¡carpus Geinitz, conforme Bernardes-de-Oliveira & Pontes (1976), Bernardes-

de-Oliveira (1977) e Millan (1995a) podem serem atribuídas às cordaitales, às
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pteridospermales, ou mesmo, às coniferales. Aqui serão tratadas como SEMINAE

DISPERSAE-PLATISPÉRMICAS, não lhe atribuíndo quatquer ordem dentro da

Classe Gymnospermopsida, já que apenas impressões foram preservadas.

O gênero Cordaicarpus foi criado por Geinitz (1862) para sementes

lenticulares, globulares, ovais ou cordiformes, com uma camada envolvente e

preservadas como moldes e impressöes. Conforme Bernardes-de-Oliveira (1977), o

gênero foi limitado por Seward (1917) a impressôes de sementes platispérmicas,

com margem relativamente estreita em comparação com Sarnaropsrs.

Goeppert (1864) erigiu o gênero Samaropsrs para sementes samaróides, com

asa, constituÍndo de nucelo+escleroteca.

Bernardes-de-Oliveira & Pontes (1976) ver¡ficaram, com base nas díagnoses

genéricas de Sarnaropsls e Cordaicatpus, que o único caráter que realmente

distingue ambos os gêneros é a largura do bordo (sarcotesta), já que a esclerotesta

nem sempre é visível, deixando margens para dúvidas em casos intermediários.

Bernardes-de-Oliveira & Pontes (1976) e Bernardes-de-Oliveira (1977), a fim

de contornarem estas difìculdades elaboraram um gráfico com base em 25 espécies,

relacionadas a esses gêneros, e propuseram que todo espécime apresentando a

proporção largura máxima da sarcotesta/ largura máxima do nucelo acima de 1/4.s

inclusive., seja considerado do gênero Samaropsrs e abaixo, seja considerado do

gênero Cordaicapus.

Millan (1977) aceitou este método e sugeriu, contudo, que nessa proposição

seja escríta: largura máxima do núculo acima de 1/4,5 inclusive, e não somente do

nucelo, já que segundo esse autor, em muitas espécies de Sarnaropsrs é muito

evidente o nucelo circundado pela esclerotesta.

Millan (1995a) propõe então, face a ocorrência de vários casos

"intermediários" entre esses gêneros, um novo enunciado para o Método de

Bernardes-de-Oliveira & Pontes (1976), que seria assim: "todo espécime que

apresenta a proporção largura máxima da testa/largura máxima do nucelo acima de

1/4,5, inclusive, pertence ao gênero Samaropsls e abaixo de 114,5 perience ao

gëneîo Cordaica4ous". Com este enunciado, substituiu na proposição original o
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termo "sarcotesta", pelo de ma¡or abrangência ("testa" que incluiria sarcrtesta mais

esclerotesta) usado sem restrições para ambos os gêneros, quando suas espécies

nåo são típicas. Reconsidera o termo "nucelo", que constava da proposição original,

já que excluiria a esclerotesta do corpo central.

Gênero Cordaicarpus Geinitz f 862

Em 1995a, Millan cons¡derou dentro do Gênero Cordaicarpus alguns

espécimes de sementes provenientes da Fazenda Santa Marta que incluiu na

espécie C. ze¡ileri Maithy 1965.

Cordaicarpus zeilleri Maithy 1965

Material: Col. DGP-MN, n.s 1967Pb-A; 1967Pb-B e 1967pb-C

Descrição e Comparação

Millan (1995a, Est. I Ffigs. 1-4) descreve esses espécimes como impressöes

des sementes platispérmicas, de forma levemente elíptica (1,4:1) a sub-orbicular

(1 ,2',1) e testa ¡ndiferenciada, com sulco mediano, base algo cordada e ápice obtuso.

Essas sementes medem 5 a 6mm de comprimento por 3,5mm a Smm de

largura máxima, na porção mediana. O nucelo tem uma largura máxima de 2,5mm de

largura constante de 0,5mm, o que resulta numa proporção de 1:5 entre largura

máxima do nucelo/largura da testa. Configure-se assim com esta sua designação

genérica Cordaicaryus. Quanto à sua designaÉo específica verifica-se as mesmas

características diagnósticas descritas por Maithy (1965) ao definir a espécie

Cordaicarpus zeilleri. Como já ressaltaram Bernardes-de-Oliveira & pontes (1976),

Bernardes-de-Oliveira (1977) bem como, Millam (lgg5), essa espécie apresentando

nas formas indianas (Maithy 1965, Est.1, figs. 1-3 e fig-texto 1 e 2) como nas formas

brasileiras, uma crista mediana sulco correspondendo ao tubo micropilar na região

apical e basal do nucelo com uma fraca linha mediana unindo as duas regiöes.

lnfelizmente, nåo foi possÍvel loealizar esses espécimes na Coleção Científica

do Museu Nac¡onal para rever essas descrições e documentá-los.
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Gênero Samaropsis Goeppert 1864

Ainda em 1995a, Millan incluiu no Gênero Samaropsr,s Goeppert alguns

espécimes aos quais identificou como uma nova espécie Samaropsrs itapevensis

Millan, 1995a.

Samaropsrs itapevensis Millan 1995a

Material: Col. DGP-MN, n.s 1965pb (hotótipo) e 1969pb (parátipo)

Diagnose

Conforme Millan (1995a) essa forma é, diagnosiicamente, caracter¡zada como

possuindo as seguintes características:"semente platsipérmica de forma elíptica na

posiçåo vertical, ápice agudo a obtuso e base algo cordada, sem formação de sinus

e sem saliência superficial. Testa indiferenciada, estreita nas regiöes médio-proximal

e mais larga na região apical, envolvendo o nucelo, que é elíptico, com base

redonda e ápice agudo a obtuso e superfÍcie coberta de estrias, cuja orientação

predominante é divergente no ápice. O nucelo é atravessado em toda sua extensäo

por um sulco mediano".

Descrição e Comparação

Essas sementes (1965Pb, 1969Pb) medindo 5,5 e 6,Smm de compr¡mento por

4 e 4,5mm de largura máxima, na porção mediana, respectivamente, apresentam

nucelo de largura máxima de 2,5 e 3,0mm. Suas testas apresentam largura máxima

de 1,0mm e 1,5mm, o que resulta numa proporção de 1:2,S e 1:2, o que as coloca

dentro do gênero Samarops,s Goeppert, conforme øitério de Bernardes-de-Oliveira

& Pontes (1976) ainda que desde o seu caráter diminuto se assemelhasse a

Cordaicatpus.

Quanto à sua designaçäo especítica, resulta de sua identificação dentro do

Grupo I do Esquema Maithy/Millan, isto é, composto por sementes elípticas/ovais, na

posição vertical, com testa estreita/larga, sem sinus e sem saliência, constitu¡ndo
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pelas espécies Nummulospermum bowenense Walkom da Austrália e S. dol¡an¡t¡¡

Millan de Cerquilho (SP) das quais é perfeitamente distinta.

lnfelizmente, também nåo foi possível localizar esses espécimes na Coleção

C¡entifica do Museu Nacional para rever essas descrições e documentá-los.

Essa forma que ocorre no andar Karharbari da índia (Permiano ¡nferior-

Sakmariano) e na Formação Rio Bonito (Permiano inferior-Artinskiano) é aqui

registrada desde o Carbonífero superior (Westfaliano) na Tafoflora Santa Marta.
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CAPíTULO VI. RESULTADOS PALINOLÓGICOS

V|.1. Palinoestratigrafia do Subgrupo ltararé

O Subgrupo ltararé já foi objeto de estudo de vários autores que tentaram, a

partir de dados pontuais de alguns afloramentos ou do conjunto destes, posicionar

bioestratigraficamente, suas diversas assembléias fossilíferas.

Segundo Souza (2000, inédito), os zoneamentos palinológicos mais

importantes envolvendo os níveis do Subgrupo ltararé no Estado de São Paulo

foram aqueles réalizados por Daemon & Quadros (1970), Saad (1977), Arai (1980),

Sundaram (1 980, 1987). Contribuições a pariir de afloramentos foram mais

frequentes a partir das duas últimas décadas, destacando-se os trabalhos de Lima ef

a/. (1983), Souza efal. (1990, 1993a, b e c, 1996, 1997, 1999,2000), Souza & Pehi

(1998), Souza (1996, 1997, 1998).

Mais recentemente, Souza (2000, inédito) propõe um novo zoneamento

palinobioestratigráfico para o Subgrupo ltaraÍé, na porção nordeste da bacia do

Paraná, abrangendo o Estado de São Paulo e norte do Estado do Paraná (vide

Quadro Vl. 1).

A situação e a correlação das propostas palinobioestratigráficas para o

Paleozóico superior da bacia do Paraná encontram-se resumidos no Quadro V|.2.
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Quadro Vl.2 - Situação e correlaçâo das propostas palinobioestratigráficas para o
Paleozóico superior da Bacia do Paraná, modificado de Souza (2000, inédito).
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Souza (2000, inédito) reconheceu a presença de três zonas biointervalos:

Zona Ahrensispoites cr¡status, Zona Potonieisporites neglectus e Subzona

Protohaploxypinus goraiensis, base da Zona Vittatina (sensu Marques-Toigo, 1988,

1991) Vide Quadro V|.1. Essas unidades bioestratigráficas têm as seguintes

características:

Zonas Biointerv alo Ahrensisporites cristatus: refere-se à porção inferior do

Subgrupo ltâraré e tem como característica "o predomínio de grãos de pólen

monossacados de simetria radial e bilateral e/ou de esporos, principalmente os

cingulizonados e lisos". Os tipos palinomórficos presentes nessa zona indicam o

predomínio de Lycopsidas, Filicopsidas e Gymnospermopsidas.

O limite inferior dessa zona é delimitado pela "presença, ou aparecimento das

seguintes espécies de esporos: Granulatisporites varigranifer, Apiculiretusisporia

variornata, Anapiculatisporites argentinensis, Raistikia pinguis, R. rotunda, R.

paganciana, Convolutispora ordeñenzii, C. muriomata, Foveosporites horfonensis,

Ahrensisporites czsfafus, Cristatisporites menendezii, C. sptnosus, C. inordinatus,

Bascaudaspora canipa e Psomospora detecta e pela presença ou aparecimento, de

um número significativo de espécies de grãos de pólen monossacados,

principalmente'. Cannanoropolis (C. janakiì, C.triangularis, C. densus),

Plicatipollenites (P. malabarensrs, P. gondwanensis, P. triangonalis, P. densus),

Potonieisporites (P- nivicus, P. neglectus, P. triangulatus, P. barrelis, P. densus, P.

congoensis, P. brasilíensis, P.magnus), Divarisaccus stingoplicatus, Cahenisaccites

(C. flavatus, C. sp ) A partir cja base da Zona, podem também ocorrer gräos de

pólen bissacados: Limitisporites (L. rectus, L. sp.) e teniados Protohaploxypinus

amplus. Quando pre5entes, ocorrem em quantidades subsidiárias" .

O limite superior dessa zona é " delimitado pelo desaparecimento das

seguintes espécies: Granulatisporites varigranifer, Anapiculatisporites argentinensis,

Raistrikia pinguis, Foveosporites hoñonensis, Ahrensispoites cnsfafus,

Cristatisporites menendezii, C. sprnosus, C. inordinatus e Psomospora e pelo

aparecimento de Crucisaccites monoletus e Scheuringipollenites maximus, que

delimitam a base da Zona Biointervalo subsequente".



Espécies exclusivas: Granulatisporites varigranifer, Anapicutatisporites

argentinensis, Raistrikia pingu¡s, Foveosporites hoftonensis, Ahrensisporites

cristatus, Cristatisporites menendezii, C. sprnosus, C. inordinatus, C. indignabundus,

Cirratriradites veeversii e Psomopora detecta.

Zona Biointervalo Potonieisporites neglectus: refere-se à porção média do

subgrupo ltararé. Assim como na zona anterior, essa zona é também caracterizada
por elementos relacionados a Lycopsidas, Filicopsidas e Gymnospermopsidas.

o limite inferior da zona é delimitado pelo desaparecimento das espécies
exclusivas da zona anteriormente descrita e pelo surgimento de crucisaccites
monoletus e Scheuringipollenites maximus.

o limite superior é delimitado "pelo desaparec¡mento das seguintes espécies:
calamospora hartungiana, Punctatisporites Iucidulus, cyclogranisporites fírmus,

Apiculiretusispora variornata, Apiculatisporites sp., Dlbollsp orites disfacies, Raistrikia
pinguis, convolutispora ordoñenzii, c. muriornata, Reticutatisporites passaspecfus,

stenozonotriletes clarus, Krauselisporites volkheinterii, velamisporites sp., Florìnites

sp., Cruslsaccites monoletus, Potonieisporites neglectus, p. triangulatus, p. barrelis,

Divarisaccus stringoplicatus. e pelo aparecimentos das seguintes espécies:
Protohaploxypinus goraiensis, P. micros, p- panaki, p. timpidus, Complexisporites
polymorphus, Hamiapollenites tractiferinus, H. fusiformís, vittatina wodehousei, v.

vittifera, v. subsaccata, v. saccata, v. constabilis e costapollenites ellipticus".

Espécie exclusiva: Crucisaccites monoletus

Subzona Protohaploxypinus goraiensrc: refere-se à porção superior do
subgrupo ltararé. Nesse intervalo estratigráfico ocorre decréscimo acentuado de
grãos de pólen monossacados e de esporos, e grande aumento dos gräos de pólen

teniados e poliplicados.

O limite inferior é marcado pelo desaparecimento das espécies:
cyclogranisporites firmus, Apiculiretusispora variomata, Apiculatisporis sp.,

Dibolisporites drsfacres, Raistrickia rotunda, convolutispora ordoñenzii, c.
muiornata, Reticulatisporites passaspecfus, Dictyotiletes muricatus,
stenozonotrÌletes clarus, Krauselisporites volkheimerii, velamispoites sp., F/orenifes
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sp., Crucisacc¡tes monoletus, Potonieisporites neglectus, P. triangulatus, P. barrelis e

D iv a isaccu s stri n g opl icatu s.

"O limite superior desta Subzona com a Subzona Caheniasaccites ovafus (=

C.flavatus), corresponde a base da Formação Rio Bonito, nos estados do Rio

Grande do Sul e Santa Catarina, näo foi verificado no material estudado e é marcado

pelo nível de extinção de Protohaploxypinus goraiensis".

Vl.2. Generaf idades

As palinofloras das camadas hulheíferas de ltapeva estão sendo, pela

primeira vez, estudada detalhadamente. Resultados preliminares já foram divulgados

por Bernardes-de-Oliveira ef a/. (1999) e Zampirolli et al. (2000).

Os palinomorfos aqui tratados incluem esporomorfos (esporos e grãos de

pólen do Reino Plantae/Divisäo Trachaeophyta) e elementos do fitoplâncton (algas

do Re¡no Protista da Divisão Prasinophyta).

Como já foi mencionado anteriormente, o material palinológico estudado é

proveniente de amostras de superfície e foi observado e quantificado nas três

lâminas de números 286 A, B e C, depositadas na Palinoteca do lnstituto Geológico

da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de são Paulo (|G/SMA), sob codificaçäo

lG-P: 2864 a C.

São apresentados 19 táxons específicos de palinomorfos. Procedem de

amostra recolhida/ coletada no afloramento estudado. Vide Fig. lll.2. Desses 19

táxons específicos, onze espécies correspondem a esporos agrupados em dez

gêneros, sete espécies referem-se a gräos de pólen agrupados em quatro gêneros

distintos e uma espécie de fitoplâncton.

A classificação dos esporomorfos foi dividida em Proxigerminantes (esporos)

e Variegerminantes (grãos de pólen), utilizando o sistema proposto por Potonié

(1970), além das subdivisões de categorias taxonomicas inferiores reunidas a partir

do esquema de Potonié (1970). Para os elementos prasinofíticos do fitoplâncton

segue-se a classificação de Guy-Ohlson (1996).
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A seguir, é apresentada uma lista sistemática dos táxons registrados, cujos

melhores espécimes têm sua localização em lâmina (England Finder), codificação da

coleção e documentação fotográfica ai indicadas.

V.3. Lístagem Sistemática
Anteturma Prox¡megerminantes Poton¡é 1970

Turma Triletes (Reinsch) Dettman 1963

Supraturma Acavatitriletes (Lüber) Dettman 1963

Subturma Azonoletes (Lüber) Dettman 1963

lnfraturma Laev¡gat¡ (Benn¡é & Kidston) Potonié 1956

Gënero Punctat¡sporlfes (lbrah¡m) Poton¡é & Kremp 19S4

Punctat¡sporites grefersis Balme & Hennelly 1956 (Est.l1, F¡g.1)

Punctatispor¡tes lucidulus Playford & Hetby 1968 (Est.11,Fig.2)

lnfraturma Apiculati (Benn¡é & Kidston) potonié 1956

Sub¡nfÍaturma Granulati (Dybová & Jachowicz I gSZ)

Granulatisporites austroamericanus Archangelsky & Gamerro 1929 (Est,1 1, Fig.3)

Sub¡nfraturma Verrucati Dybová & Jachowicz 19SZ

Gênero Verrucosaporlfes (lbrahim) Sm¡th 1971

Verrucosisporites morulatus (Knox) Smith & Butterworth 1967 (Est.l1, F¡g.4)

Sub¡nfraturma Nodat¡ (Dybová & Jachow¡cz 19S7)

Gênero Dlborspoífes (Richardson) Playford 1976

Dibol¡sporites disfac,es Jones & Truswell 1992 (Esti1, Fig,5)

Subinfraturma Baculati Dybová & Jachowicz 1957

Gênero Raislrlckra (Schopf, Wilson & Benta ) potonié & Kremp 19S4

Raistr¡ckia píngu,s Playford 1971 (Est.11 , Fig.6)

Subturma Zonotriletes Waltz 1935

lnfraturma Auriculati (Schopf) Dettman 1963

Gênero Ahrensisporites Potonié & Kremp 19S4

Ah rensisporites sp. (Est.1 I, F¡9.7)

Infraturma Cingulati (Potonié & Klaus) Dettman 1963

Género ReticulatispoÍ¡tes (lbrah¡m) Neves 1964

Reticulatisporítes sp. (Est.1 1, Fig.8)

Subinfraturma Murornati Poton¡é & Kremp '1954

Gènero Murospora Sommers 1952

Murospora sp. (Est.11, Fig.9)
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Suprasubturma Laminat¡triletes Smith & Butterworth 1967

Subturma Zonolaminatitriletes Smith & Butterworth '1967

lnfraturma Cingulicavati Smith & Butterworth 1967

Gènero Lundbladíspora (Balme) Playford 1965

Lundbladispora r¡oÞon¡úenses Marques-Toígo & Picarelli 1984 (não ¡lustrado)

Gènero Val/atrsporlfes Hacquebard I 957

Vallatispor¡tes cillarls (Lüber) Sullivan 1964 (Est.1l, Fig.10)

Anteturma Variegerm¡nantes Potonié 1970

Turma Saccites Erdtmann 1947

Subturma Monosacc¡tes (Ch¡taley) Potonié & Kremp 1954

lnfraturma Triletesacciti Leschik 1 955

Gènero Plicat¡pollenlfes Lele 1 964

Pl¡cat¡pollenites maraba¡ensrs (Potonié & Sah) Foste¡ 1975 (Est.12, Fig.l )
Plicatipollenites densus Sr¡vastava 1970 (Est,11, Fig.l 1)

lnfraturma Vesiculomonoraditi Pant 1954

Gënerc Poton¡eisporlfes Bharadwaj emend. Bharadwaj 1964

Potonieísporites brasilíensis (Nahuys, Alpern & Ybert) Archangelsky & Gamerro 1979

(Est.12, F¡s.2)

Potonieispor¡tes congoensls Bose & Maheshwari 1968 (Est.12, Fig.4)

Potonieisporites magnus Lele & Karin 1971 (Est.12, Fig.3)

Gênero Diyaasaccus Venkatachala & Kar 1966

D¡varisaccus stringopl¡catus Ottone 1991 (não ilustrado)

Gênero Cahenlasacc¡fes (Bose & Kar, 1966) Azcuy & Di Pasquo 2000

Cahen¡asaccítes frayaúus (Bose & Kar, 1966) Azcuy & Di Pasquo 2000 (Est.l2, F¡9.5)

Subturma Disaccites Cookson 1947

lnfraturma Disaccitr¡leti (Leschik) Poton¡é 1958

Divisäo Prasinophyta Round 1971

Ordem Pterospermatales

Famíl¡a Tasmanitaceae (Somme0 Sommer & Van Boekel 1963

Gênero las¡nanltes Newton 1875

Iasmanifes sp. (Est.12, Fig.6)



Dentre os táxons reg¡strados, dois foram noticiados pela primeira vez na bacia

do Paraná recentemente por Souza (2000, inédito); Granulatisporites

austroamericanus Archangelsky & Gamerro 1979 e Dibolispor¡tes d¡sfac¡es Jones &

Truswell 1992.

Foi realizada uma contagem de morfogrupos para análise quantitativa. Foram

contados cerca de 200 espécimes por lâmina. Para a contagem foram agrupados

em: esporos lisos, esporos cingulizonados, grãos de pólen monossacados de

simetria radial, grãos de pólen de simetria bilateral, grãos de pólen bissacados e
prasínófitas. A partir da contagem dos morfogrupos foi possível elaborar o seguinte

gráfico. Fig. V|.1.



600

500

400

300

200

100

0

Fig. Vd: Quantificação dos morfogrupos das Lâminas lG-P 286 A, B, C da fazenda Santa Marta, ltapeva (SP).
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As afinidades botânicas dos esporomorfos såo apresentadas no quadro VI.3.,

de acordo com souza (2000, inédito) adaptando-se à palinoflora de santa Marta.

Classe/Ordens

Coniferaìes

Fig.Vl.3. Afinidades botânicas da assembléia palinológica da Tafoflora santa
Marta.

Embora não tenha sido encontrado em nível específico alguns espécimes de
palinomorfos, foram reconhecidos dois gêneros: Limitisporites e cristatisporites,
além das espécies listadas.

Nota-se, a ausência de esfenópsidas no registro de microfósseis, embora sua
presença na vegetaçäo local seja denunciada por macrofóss eis de Koretrophyttites,
sphenophyllum, Paracalamites. euanto às licópsidas, predominantes na assembléia
palinológica, não se fazem presentes macroscopicamente. Essas discrepâncias
talvez possam ser atribuídas a diferenças de habitats e ambientes de deposição,
conforme será discutido no capítulo Vll.

outras discrepâncias semelhantes entre os demais táxons também serão
discutidas no capítulo seguinte.

Lund b I ad i spora, Ya I lat i sp où t e s,

Divisão

Tracheaoph¡a

Punctat¡spo tes, Gran lotispoûtes, yeûucosisporites,
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I cepírulo v¡1. rnÁrÀruelrroln¡renpnernçOes oe DADos --l-____-'-'----'-. --- ----_--- 
'

Os dados macro e microflorísticos, obtidos nas análises de campo e de

laboratório do material da tafoflora Santa Marta, são agora observados buscando

inferências quanto aos aspectos de ambiente tafonômico, paleoecológico,

paleofitogeográfico e paleoclimático, bio e cronoestratigráficos.

Vll.A. Dados Macroflorísticos

Vll.A1. Aspectos do Ambiente Tafonômico

A assembléia fiiofossilífera da fazenda Santa Marta, como já mencionado no

Capítulo lll, caracteriza-se por apresentar impressões de folhas, caules e sementes,

abundantemente acumulados, em meio a pequena quantidade de material detrítico

siltico-arg iloso. As impressÕes, que se acumulam uma sobre as outral, são

sugestivas de uma vegetação relativamente densa, depositada "in situ" ou com

pequeno transporte.

O grande acúmulo desses fragmentos de vegetais dando origem a camadas

de carvâo pode indicar, ainda, um ambiente aquoso, redutor, onde se acumulavam

formas higrófilas, higro-mesófilas e prováveis mesófilas corroborando a idéia de

autoctonia associada a curta aloctonia.

O ambiente deposicional sugerido por Cabral Jr. & Motta (1985) para a

unidade faciológica B é o de planície deltaica. Essa lnterpretação baseou-se na

litologia (arenitos finos a médios, com granodecrescência ascendente passando a

siltitos e camadas de carvão no topo); nas estratificações cruzadas de grande porte,

mais comuns nos arenitos basais passando a microcruzadas nas litologias finas

superiores, e na presença de bioturbação por raízes, nas fácies pelíticas.

Essas são representadas por siltito cinza claro a escuro interlaminados com

níveis argilosos, onde foram preservados os fitofósseis. subordinadamente, ocorrem

camadas de siltitos carbonosos e carvão.

Segundo Cabral Jr. & Motta (1985), as análises paleontológicas, corroboram

essa interpretaçäo, visto que a matéria orgânica detectada em siltitos associados ao

nivel de carvão é constituída, na sua quase totalidade, por material lenhoso,
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ev¡denc¡ando, provavelmente, um ambiente continental calmo, de águas doces, no

qual o acúmulo de matéria orgânica se deu em pequenas bacias carbonosas, rasas,

relacionadas, possivelmente, a baixios interdistributários.

Os fitofósseis não se dispõem perfeitamente horizontalizados sobre as

camadas s íltico-a rg ilosas, mais aconrodam-se segundo os leitos das micro-

estratificações cruzadas. Nenhuma orientação preferencial foi notada.

O alto grau de ¡ntemperismo da matriz não permitiu a retirada de grandes

blocos onde fragmentos mais completos pudessem ser observados. Entretanto,

formas delicadas e relativamente grandes de Botrychiopsis e aflébia de

Nothorhacoptens puderam ser observadas na coleçåo estudada. Por outro lado, é

notável o fato de que em alguns nÍveis das amostras ocorrem quase que,

exclusivamente, caules de esfenófitas desprovidos de folhas (Paracalamites), o que

sugere, nesses casos, ligeira orierrtação preferencial. Tal fato poderia ser

interpretado como pequenas oscilações sazonais no fluxo de água.

Ainda que o amb¡ente de acúmulo desses vegctais tenha sido provavelmente

redutor, como aventaram Cabral Jr. & Motta (1985), o intenso intemperismo atual

(área fortemente enxarcada), favoreceu a lixiviação da matória orgânica preservada,

e a descoloração dos espécimes, o que resultou em impressÕes de cor pouco

contrastada em relação à matriz.

Vll.A2. Interpretações Paleoecológicas

Além das interpretações tafonômicas, os dados obtidos na análise sistemática

da macroflora permitem algumas inferências do ponto de vista paleoecológico,

paleoclimático, bioestratigráfico e cronológico.

Antes de se considerar os aspectos paleoecológicos da assembléia

fitofossilífera alguns termos conceituais devem ser registrados. segundo Fonteuer
(1985) tem-se:

Plantas hidrófilas- são plantas aquáticas que vivem parcial ou totalmente

submersas, podendo apresentar heterofilia.

Plantas higrófllas- são plantas que vivem em solos úmidos a muito úmidos.
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Plantas mesófilas- säo plantas que se desenvolvem sob cond¡ções de

temperatura e, sobretudo, de umidade medianas, isto é, não muito altas nem muito

baixas. Geralmente vivem em tenas firmes não muito elevadas e/ou enl áreas entre

rios.

Plantas xerófilas- são plantas que vivem em solos secos seja por causas

climáticas ou edáficas.

Conforme Remy & Remy (1 977, rn Cúneo, 1986) são exemplos de

comuniciades carborríferas hidro-higróf ilas: as licófitas herbáceas de mangues ou de

águas salobras. Plantas micro e mesofanerofíticas do tipo prirnofilices, esfenófitas,

fetos arborescentes e algumas cordaitales arborescentes, também fazem parte

dessas comunidades.

São exemplos de comunidades carboníferas higro-mesófilas a mesófilas-

possíveis pteridospermas ou progirnnospermas arborescentes ou arbustivas

(Nothorhacopteris, Botrychiopsis, Eusphenopfens) com exigências edáficas higro-

mesófilas (conforme Archangelsky & Cúneo, 1981; Archangelsky, 1983 e Cúneo,

1986). Há que se ressaltar aqui que, segundo Cúneo (1986), as Nothorhacopteris

ocorrem em comunidades puras ou em misturas de proporções nruito pequenas com

elementos fisionomicamente similares tais como Botrychiopsis, Eusphenopteris e

Fedekurfzia.

São exemplos de comunidades carboníferas mesófilas a meso-xerófilas-

aquelas que apresentam abundância de gimnospermas, na forma de bosques

concentrados ou abeftos de Cordaitales, Ginkgoales, Vojnowskiales,

Pferidospermas, em áreas pró-glaciais, havendo Coníferas e Cordaitales de altitude.

Em síntese, essas comunidades, segundo seu ambiente de vida, podem ser

verlficadas no quadro Vll.1. abaixo:
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higrc-hrgréfitas

Cúmposiçáo

de margens.ou de-áleãã
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carboníferas cottò-rme ãrno,enteìèl¡oã. -- -
considerando a assembréia macrofitofossirifera santa Marta do ponto de vista

paleoecorógÌco, podem ser extra¡das as seguintes inferências:
As esfenófitas estão representaclas por duas ordens: Sphenophyllales e

Equisetales.

O gênero Sphenophyllum Koenig 1928, ass¡nalando a presença da primeira
ordem, conforme já mencionado anteriormente, correspondia a prantas herbáceas,
de hábito' provavermente, sarmentoso (rastejante ou trepador) e constitu¡r¡a a
vegetação de substrato em ambiente hidro-higrófiro, tipica de terras baixas, totar ouparciarmente ¡nundadas, conforme Dias-Fabrício ('1g83). para Mcloughrin (1992)
sphenophyrum rhodes,, entre outras forrlas, coronizou os habitats mais baixos epantanosos de planície deltaica.

A Ordem Equisetares tem registrado sua presença através dos gêneros
Paracalam¡tes Zalessky 1g2T e Koretrophyil¡tes Radczenko I gSS.

Paracaramites Zaressky 1 927 trata-se de um morfo-gênero caurinar que pode
estar assoc¡ado a esfenófitas de hab¡tats ligeÌrarrente d¡ferentes entre s¡ desde ma¡s
higrófilas a mais higro_mesófilas.

l<oretrophyrt¡tes Radczenko (19ss), contrariamente estaria associado a
regiöes pouco úmidas, enquanto AndreÌs ef aI (1g80) assoc¡am-no a sedimentação
lacustre na fazenda Goulart, RS.

higro"mesófilas

mësófiläs , ,

mesól'ilas g meso-

xeróf¡las
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As Pteridospernra les aparecem, na assembléia, representadas pelos gêneros

Botrychiopsis (Carr.) Archangelsky & Arrondo 1971, Eusphenopteris Novik 1947 e

Nothorhacopten.s (Geinitz) Archangelsky 1983. Essas forrnas, como mencionado

acima, constituem comunidades higro-mesófilas a mesófilas. Confornre Retallack

(1980), as planícies fluviais distribuídas em áreas pró-glaciais foram cobertas por

bosques de Pteridospermas ou sotobosques de Botrychiopsrs, conforme Cúneo

(1e86).

Quanto aos aspectos de hábito e habitat, pode-se dizer que, confo¡me

Guerra-Sommer ef a/. (1986) , B. plantiana teria pofte arbuliivo conl eixo central

verticilado o que permitia cerla estabilidade em solos de fundo de corpos de água

associados a ambientes h idro-h igrófilos. Seria, segundo esses autores, plantas

adaptadas a águas mais estaç¡nadas, relacionadas a regiões marginais de lagos e

bacias interdistril¡utárias deltaicas. Aliás, o habitat higrófilo para Botrychiopsis já fora

também aventado por Archangelsky (1981) dada a presença de base de frondes

(aflébia) e rizóides na locafidacfe La Casilda, Chubut, Bacia Central patagônica

(formaçÕes Piedra Shotle e Nueva Lubecka).

Em 1989, Guerra-Sonrmer ressaltou que B. plantiana dominaria tcltalrnente

os nichos higrófilos em climas frios, pró-glaciais do ltararé, aparecendo em

associaçåo com esfenópsidas do tipo Phyllotheca na base da Formação Rio Bonito.

Archangelsky (1984) já hav¡a se referido ao domínio de Bofiychlopsrs em

associaçÕes de ambientes de tundra pró-glaciais no carbonífero, caracterizados por

monotonia florística.

Retallack (1999) descreveu um ecossistema do tipo tundra para a Formação

seaham-unidade litoestratigráfica glacial do sudeste da Austrália (New south

wales)- registrado em siltitos com traços de raízes fósseis de idade westfaliana (310-

312 M.a) na forma de paleossolos onde encontrou B. ptantiana.

Argumenta ele que essa vegetaçäo de tundra de Botrychiopsls teria surgido

pela perda da maioria das plantas associadas, seguida de um certo nanismo de
planta lenhosa do tipo B. plantiana. Assim, afirrnou que um arbusto ou forma
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herbácea ó compatível com o tamanho de algurnas das raizes lenhosas nos

paleossolos que produziram restos de B. plantiana.

Nothorhacopteris argenl¡n¡ca, de acordo com Archangelsky (1983 citando

Retallack, 1980), é possivelmentc um elemento higro-mesófilo importante na flora de

pteridospermas, do Carbonífero rnédio vivendo em planícies fluviais pré-glaciais.

Viveria nessas planícies ou próximo a comunidades dominadas por licófitas, junto a

ambientes aquosos e formando pequenas comunidades arbustivas. Pode ser

achada como espécie dominante ou exclusiva em uma tafoflora associada com

licófitas anãs.

Entretanto, on.u rìão é o caso na tafoflora de Santa Marta onde aparece em

evidente pequena freqüência comparada com Botrychiopsrs ou Ëusphenopteris.

Ëssa pequena freqüência e a ocorrência associada de aflébia são mais sugestivas

de hábito higrófilo do que mes¿)filo na tafoflora Santa Marta. Outras espécies de

Nothorhacoptens, tais corno N. kellayberensis e N. szajonochar, parecem ter sido

mais adaptadas a condiçöes ambienta¡s pró-glaciais e pós,glaciais.

Eusphenopter¡s Novik 1947 (conforme Cesari, 1986) e Cúneo (1986)

apresenta possíveis exigências edáficas higro-mesófilas aparecendo em

comunidades arbustivas de pteridospermas carboníferas gondvânicas como as de

Formação Tupe (nas Províncias de La Rioja e San Juan- bacia de Paganzo) e da

Formação Mojón de Hierro de Chubut (Bacia Central Patagônica).

As Cordaitales (Noeggerathiopsrs) poderiam estar associadas tanto a

comunidades hidro-higrófilas como a meso-xerófilas. Como não se conhece seus

caules, nem tampouco suas folhas foram disponíveis para examiná-las, nada se

pode inferir a partir delas.
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Resumindo essac ¡nfonrações teríamos o seguinte quadro:

h¡clr tr¡grúf¡la mesófilás meso-xerofitês

: l:.:, ,,.: ,.

(tte phnJç1?

deltáica)

ParacalaBífes * {. {.
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Vll.2. Quadro dos hábitos dos frtofósseis.

Em síntese, pode-se deduzir a partir dessa assembléia fitofossilífera que ali

frcaram preservados:

-elementos de comun¡dades hidro-higróf¡las e hìgrófilas que deveriam vrver em

áreas pantanosas (com alto nível de lençol freático) tipo planícies deltaicas e

em áreas ribe¡rinhâs (como as esfenófitas), que correspondiam a formas

autóctones associadas a

-elementos de comun¡dades higro-mesólllas a mesófilas, que dever¡am viver

em áreas de solos pouco mais secos, tipo áreas interdistributárias ou algo mais

elevadas e secas a montante do sistema fluvial correspondendo a formas

alóctones. Entre última essas estariam alguns dos elementos gimnospérmicos.

Vll.A3. lnterpretações Paleofitogeograf¡ca$ e Faleoclimát¡cas

A distribuição global de plantas durante o Neopaleozóico (Carbonífero e

Permiano) foi, paleogeograficamente, controlada conforme Meyen (1987), As

reconstruçöes de distribu¡ção mar-continente duranie o Neopaleozóico coinc¡dem
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com a formação de um enorme bloco continental, chanrado Pangea, que se

estendeu desde a zona temperada fria do hemisfério sul até a zona temperada fria

do hemisfério norte. A distribuição das floras na Pangea variou de acordo com as

paleolatitudes e, então, diferentes padrÕes emergiram seguindo sua mobilidade

através do tenrpo, conforme Archangelsky (1990).

No início do Carbonífero, segundo Meyen (1987), dois grandes reinos

florísticos podem ser reconhecidos sobre a Terra: o Reino Gondvânico envolvendo

as floras das áreas conti¡rentais sulinas (Antártica, América do Sul, África com a

placa Arábica, Oceania e inclia), e o Reino Arctocarbônico, compreendendo as áreas

Huroamericana e Angárica.

No final do Carbonífero, há tendência para o aparecimento de províncías ent

arnbos os reinos e a individualização do Reino Angárico. Dentro do Reino

Gondvânico, durante o Neocarbonífero, duas províncias começam a se individualizar

a ltlotoafroamericana envolvendo a América do Sul e a região centro-meridional da

África e a Província Australoindiana envolvendo, Antártica, Oceania e fndia.

Durante o Westphaliano, a n raior parte do Gondwana estava situada entre

300-6005, conforme Archangelsky (1990:111, Fi9.9.25) e lannuzz-i & Rösler (2000,

Fig.-). Na América do Sul, Africa e Austrália, desenvolveu-se uma flora caracierística

com frondes de Nothorhacopteris, Botrychiopsis, Triphyllopfens, etc., licófitas tipo

Bumbudendron, Mallanzania, Lepidodendropsrs e gimrros¡ .mas tipo Cordaites e

Ginkgophyllum. As assembléias fitofossilíferas encontradas tanto no Gondwana

Ocidental como Oriental são completamente diferentes das floras coevas dè áreas

tropicais. Na Venezuela, por exemplo, a flora "euroamericana'' westfaliana incluia

Neuropteris ovata, Lobatopteris vestita e Annularia, como foi observada por

Odreman-Rivas e Wagner (1979 in Archangelsky & Cúneo, 1991).

Foi durante o Mesocarbonífero (Namuriano-Westfaliano), conforme

Archangelsky (1990) e Pan'ish (1990), que o continente gondvânico rotacionou no

sentido horário, de tal forma que sua regiäo orientaì dirigiu-se para o pólo sul e a sua

porçáo ocidental aproximou-.se do Equador. O pólo sul foi circundado por grande

massa continental, instalando-se uma persistente glaciação sobre a área meridional
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do antigo Gondwana. Com um centro de corrgelanrento enorme, constantemente

espalhando ar frio sobre a parte sul do continente, conseq üentemente, quase náo lrá

documentário fóssil além dos 60o5. Assim, a nraioria das ocorrências f¡tofoss¡líferas

do Westfaliano gondvânico está situada entre 30-6005 e sua uniformidade não

sugere urlr forte provincialisrno.

Examinando os mapas paleogeográf¡cos de Conti & Raspalini (1993 rn Azcuy

& Di Pasquo, 1999, p.246) nota-se que a área paul¡sta na bac¡a do Paraná, durante

o Carbonífero médio, estaria em latitude de aproximadamente 70oS. Contudo,

Scotese ef a/. (1999) colocam a bacia do Paraná numa latitude de 45o Sul, durante o

Permo-Carbonífero, e sob clima temperado frio.

A área de ltapeva, nos mapas de reconstituição paleogeográfica e

paleoclimática no tempo Westfaliano-Estefaniano de Golonka ef a/. (1994, Fig.31-

33), estaria situada em porção continental, de alta pressão atmosférica, submetida à

iemperi.;tura média de 10o a 150.

Quanto às inferências paleoclimáticas que se podem ex,trair dessa assembléia

fitofossilífera tem-se que:

a) Houve um grande volume de fìtomassa acumulada, que contribuiu para a
formaçäo de camadas carbonosas (autóctones ou levemente hipoautóctones), o que

constituiria maior evidência de clima interglacial, relativamente mais quente, do que

pró-glacial.

b) Embora a assemblé¡a fitofossilífera estudada seja, relativamente, pequena

(38 espécimes), sua diversidade é muito grande se considerar-se que corresponde a

14 espécies, o que equivale dizer quase três espécimes/espécie.

As espécies mais freqüentes na tafoflora, isto é, com mais de três espécimes,

são:

cf. Eusphenopfens sp. - B espécimes

Botrych io psis pl antian a - 6 espécimes

P. levis -4 espécimes

Pa raca I am ites a u stralis -3 espécimes

P. m onte nto rensrs - 3 espécimes
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Sphe nophyll u m rhodesii -3 espécímes

Cordaicarpus zeillerii - 3 espécimes

Esse aspecto (número grande de espécies/número pequeno de espécimes)

conforme diagrama apresentado por Rigby (1971:26, Fig.5) ou Berrrardes-de-

Oliveira (1977:62, Fig.20) é fortemente sugestivo de um clima tendendo a tenrperado

para quenie, o que corroboraria a idéia indicada pela formação de carvão.

Por outro lado, a preserrça de esfenófitas não muito desenvolvidas, isto é,

microfa nerofíticas, poderiam estar associadas a climas frios a temperados frios

úmidos. Todavia Korctrophyllites, segundo Boureau (1964), apareceu em regiões

temperadas pouco úmidas, de esri:ções bern marcadas de Angara equanto as

esfenofilales são, muitas vezes, associadas a climas mais quentes como propÕem

Cúneo ef a/. (1993) ao interpretar o paleoclima eoperrn¡ano da Patagônia. Logo, as

esfenófitas em si parecem apresentar um antagonismo de evidências entre clima

frios a ternperados frios úmidos e clinras temperados pouco úmidos ou mais quentes.

BotrychiopsÌs plantiana, por sua vez, tem sido considerada um componente de

ecossistemas florestais do Carbonífero austral (constituíndo sotobosques em

amlriente hidro-higrófilo, conforme Cúneo 1986). Contudo, foi capaz de persistir mais

ao sul à deteriorização climática intolerável a outras plantas, junto com

Dichophyllites peruvianus. Quando o paleoclima melhorou, Botrichyopsis persistiu

em diversas florestas do Permiano com Gangamopfens e G/ossopferLs. Assim, como

bem sintetiza Guerra-Somrner (1989), a presença dominante de B. plantiana em

sedimentos gondvânicos tem sido relacionável por vários autores a associaçÕes de

clim¿: muito frio do tipo "tundra'', que evoluíranr no tempo geológico para ''taiga" de

clima tempelado-frio, em associação conr glossopterídeas. Novamente, o que se

pode detectar através da preserrça de B. plantiana é a sugestão de um clima muito

frio a temperado frio.

Nothorhacopteris argentinica, de acordo com Archangelsky (1983), seria um

elemcnto de clima temperado ítio que viveu durante o Carbonífero até o Permiano
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inferior, sendo irnportante elemerìto também da flora carbonífera de

pteridospermales ern planície lagunar pré-glacial e pró-glacial.

A presença do gtânero eopensilvaniano nórdico Eusphenopteris Novik na

tafoflora de Santa Marta, poderia estar associada a migração desse el('r'nento, em

uma fase interglacial, com certo aquecimento climático, principalmente em se

consideranclo essr gênero como o mais frequente na tafoflora (8 espécimes).

As forrnas cordaitaleanas tanto podem ser de zonas temperadas-frias como

ent Angara, ou tropicais-úrnidas como na Flora Euroamericana.

A vegetaçäo regional, considerando-se a presença de Botrychiopsis e

Nothorhacopteris, bem corno todo contexto paleogeográfico e paleoclimático da

bacia, apontam pari, um clinra tempcrado frio. Fror outro lado o maior acúmulo de

¡naterial vegetal (carvão) e a diversidade florística apontem para um clima mais

quettte. Este fato pode ser explicado, provavelmente, como uma condição muito

local, cujo clima ainda regionalmente frio se¡ria amenizado pela proxirnidacle com o

ambiente marinho na qual sua presença foi detectacla por Cabral Jr. & Motta

(1985:462).

Vll.B. Dados Microflorísticos

Vll.B1. fifinidades Botânicas e Ecolégicils

Através das afinidades botânicas dos esporos e gråos de pólen dispersos nos

seditnentos fitofossilíferos foi detectada a presença de esporos de licopsida e

filicopsida e grãoo de pólen de ginnnospermopsida representadas por Coniferates e

Pteridospermales (Quadro V|.3.). A presença de esfenópsidas na vegetaçäo local

denLrnciada por seus macrofósseis (Koretrophyllites, Sphenophyllum, Paracalamites)

não estão aqui registradas do ponto de vista palinológico. Por outro lado, as

licÓpsidas predominantes na assembléia palinológica, filicópsidas e coniferales, não

se fazem presentes macroscopicamente.

As diferenças entre o documentário macro e o microflorístico poderiam ser

explicadas com base em diversos fatores.

l¡tt¡TUTo DE GEOCTÊNC|A8 - g¡¡
3t¡LtoTEOa _
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Um fato a ser considerado refere-se à afìnidade botlinica de Botrychiopsis

plantiana corresponder às Gimnospermopsidas /Pteridospermales (?). Nota-se que

do ponto de vista dos nracrofósseis essa fornra encontra-se em relativa abundância,

pr.)rém seus microfósseis säo escassos e restritos aos L¡m¡tìsporites. O domínio das

Filicópsidas/Progimnospermópsidas na assembléia palinológica seria facilmente

explicado se a afinidade botânica de B. plantiana fosse feita com esse grupo e não

junto às Pteridospermales(?) conforme Maithy (1965), Artabe et al. (1987) e Cesari &

Garcia (1 9BB) consideram.

Vll.E2.lrrterpretações Faleoecológicas

A interpretação paleoambier¡tal baseada em palinomorfos, segundo Dias

(1993), é influenciada por fatores ecológicos como os climáticos e os edÍrficos que

provocaft modificaçöes na flora, que por sua vez, reflete-se nas partes preserrradas.

Segundo Dias (op. crÍ.), "pafticularmente os esporos e pólens, originados

quase que exclusivamente de plantas de ambierrte continental, såo ¡mpoitantes

indicadores das oscilaçöes climáticas e ambientais".

Segundo Dias (op. cit.) ainda, o grupo das Pteridófitas é o principal

responsável pela produção de esporos que possuem um sistema de dispersão de

pequena amplitude. Em geral, são depositados próximos à planta mãe, ao contrário

dos grãos de pólen e pré-pólens representados aqui pelas gimnospermópsidas, que

através de seus sacos aeríferos, torna o sistenra de dispersão mais eficiente, sendo

capaz de transportá-los a uma distância considerável.

A microflora registrada no presente trabalho representa nichos diversificados

com associaçöes de plantas rJc ambiente hÌdro-higrófilos, hidro-mesófilo e mesófilo

que seriam responsáveis pela variação da composição.

O ambiente hidro-higrófilo é constituído por uma vegetação com¡;osta por

plantas aquáticas, Licópsidas, e algumas Gimnospermópsidas (Pteridospermales)

que viveriam em terras baixas, total ou parcialmente inundadas.

O ambiente higro-mesófilo é relacionado com terras altas e baixas, e estaria

caracterizado por ambientes n larginais aos pântanos e por lugares mais secos da
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planície deltaica ou aluvial. As filicópsidas e gimnospermópsidas (Coniferales e

Pieridospermales) seriam as plantas que representariam este ambiente-

Nos ambientes mesófilos, caracterizados por terras altas, o tipo de vegetação

dominante seria conrposto principalrnente por gimrlospermópsidas, como as

Coniferales,

Outro fator a ser considerado é o fato de que a macroflora da Fazenda Santa

Marta está representada sempre por plantas h id ro-h ig rófilas que viverarn próximas

ao ambiente de deposiçåo, enquanto a palinoflora estaria representando uma

síntese da vegetação regional transporlada por vento ou água e sedimentada no

mesmo ambiente. A ausôncia de licópsidas como nracrofóssil, se justificaria pelo

fato destas plantas serem de ambientes costeiros.

Vale a pena ressaltar conro já fez Césari (1986) que a presença de licópsidas

e delicadas frondes de pteridospermas, nos indicam um clima não rigoroso. Além do

m¿ris, a presença constante do grupo de grãos de pólen monossacados e algumas

espécies de esporos, atravéc da seqüôncia Tupense, indicarn a ausência de

grandes mudanças climáticas.

Vll.C. Dados rnacro e microflorísticos na interpretação bio e

c ro noestratig r áficas

Analisando a distribuição estratigráfica gondvânica dos gêrreros e espécies

encontrados na tafoflora Santa Marta, foram feitas as observações que sâo

registradas a seguir.

Primeiramente, observou-se as ocorrências dos elementos componentes

dessa tafoflora por todo o Subgrupo ftararé (tafofloras A e transicional de Rösler,

1978), chegando-se ao quadro Vll.3. abaixo:
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. Gênero e osfr€cies
o Gênero
.¡ sp.

'hfollor¡s A E
Transiciornl tr

I Amaral (2000, inédito)

2. Zampuolli & Bernardes-de-Olive¡ra
(1999a,b), Zampirolli etal. (,l999a, b),

Zampirolli et al. (2OO0) e Zampirolli &

Bernardes-de-Oliveira (2000)

3 Perinotto & Rösler (1987)

4 Millan (1975, 1987a)

5 Bernardes-de-Oliveua e¿ a/. (2000)

7. Rohn et a/. (2000)

8. Millan (1987')

6. Guerra-Sommer & Cazulo-Klepizig 9 -12. Guerra-Sommer & Cazulo-
(f 981 ) Klepizig (1981 )

Quadro VII.3. Distribuição estratigriáfica dos taxas da tafoflora Santa Marta'no Subgrupo ltararó.
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Verifica-se neste quaciro, que alguns elementos ocorrem exclusivarnente na

fazenda Santa Marta como, por exemp¡o, Sphenophyllum d. S. churul¡anum, S. cf. S.

rhodesii, cf. Eusphenopterts sp,, Aflébia cf . Nothorhacopter¡s agent¡n¡ca,

Cordaicarpus ze¡ller¡ e Samaropsa rfapevensrs. Provavelmente, essa aparente

exclusividade seja decorrente de uma falta de conhecimento ma¡s det¿lhado das

outras tafofloras ou por razÕes paleoecológices.

Ainda, por esse quadro salienta-se que a compos¡çåo tafoflorística de Santa

lvlarta apresenta mais ele¡¡entos específ¡cos em comum com a tafoflora do Sítjo da

M¡na em Monte Mor (SP). São as duas únicas localidadcs do Subgrupo ltararé a

compartilharem a ocorrência do gênero Sphenophyllum das espécies Paracalamttes

Levis, P. montemorensis. O gênero Notliohacoptens é conrpartilhado também com a

fazenda En;rovia-Buri. Essas três assembléias const¡tuem parte integrante da

associação tafofJorísiica A de Rösler' (1978) ou

Botrych¡apsis/Nothorhacoptu ris/Bu ntbudend ron Bernardes-de-Oliveira ef al. (2001 a

e b),

A tafoflora de Goulart (São Jerônimo, RS) com protoglossopterídeas,

est|at¡graficamente posicionada na parte superior do Subgrupo ltararé, foi

cons¡derada por Andre¡s ef a/, (1980) como eoperm¡ana, apesar da ausôncia de

G/ossopfens ¿ Ç,:,:ngamopteís ser fortemente sugestiva de uma ¡dade ma¡s antiga.

Se esse posioionamento estratigrálico for correto, a ocorrôncra de

Koretrophyllites na área de ltapeva, porçåo médio-inferior do Subgrupo ltaráré, em

vista da ausência de protoglossopterídeas do tipo-Rubrdgea, porém associada a

Botrych¡ops¡s e Nothorhacopferþ poderia ser mais antiga que aquela da Fazenda

Goulart (S. Jerônimo, RS) e mesmo a mâis antiga ocorrência para todo o Gondwana,

A segu¡r, passa-se a uma análise mais ampla da distribuiçáo desses

elementos tafoflorísticos de Santa Marta, em relação às demais bacras gondvånicas.

O gênero Sphenopllyllum encontra-se documentado no Paleozóico superior

do Brasil, Argentina, África e Austrélia. As espécies de S. cf. S churutianum, S. cf. S,

rhodesti e S. sp. têm sLla distribuiçáo estratigráfica e geográfica, conforme dados de

Cúneo ef a/. (1993) aqui complemerìtados, resum¡dos no quadro Vll.4. abaixo:
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Carbonífero sr"rperior Pernliano infenor

S 
, 
.f, Sphe,no,phyllum.

ohurullianum ", :: .,,.

Sef
rhodesii

Spltenioiphvllun¡

s. sp.

Bras¡l Bac¡a do Paraná 1.1. Subgrupo ltararé-

Itapêva- (SP)- Westfal¡ano

Millan (199s)

1.2. Subgrupo ltararé-ltapeva- (SP)

(Westfal¡ano) neste tr abalho

índia East Raniganji Coalfield 2. Formâçäo Barakar (Art¡nsl(ano)

Churulia (West Bengaf) Srivastarra

& Rigby (1983)

Austráliâ Baciâ de Perth 3. lrwin R¡ver Coal Measures

(Artinsk¡ano) McLoughlin & Drinnan

(1992) e Risby (n Sl$arko 1993)

Vll.4. Quadro de distribuição estrat¡gráf¡ca do gênero Sphenophyllum

Há que se ressaltar aqui que o gênero Sphenophyllum, tipicamente permlano

para as demais bac¡as gondvânicas, aparece já em rochas carboniferas

(westfalianas) apenas na bac¡a do Paraná,

O gênero Paracalamites possui distribuição cosmopolita nas províncias

Angárica e Gondvârìica, ocorrendo desde o Carbonífero médio ao Permiano

supertor. A espécie P. austral¡s seria a de distribuigão estratigráf¡ca mais arnpla na

Bacra do Paraná, desde Carbonífero méd¡o a Perm¡ano superior. Ocorre também na

Argentina, desde Westfaliano até Sakmariano, nas bacias de Paganzo (formações

Tupe-Westfaliano-Stefaniano; Andapaico-Carbonífero; de La Colirra.-$akmariano;

Tasa Cuna (Asseliano-Sakmariano); de San Rafael (Fonnaçåo El lmperial-

1:.1
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Narnurrano-Asseliano) e de Calingasta-Uspallata (Fonnação Santa Elena-

Siefaniano-Asseliano/Saknrariano) e na Austrália, desde o Sakmariano ao

Kazarriano, nas bacias de Perlh (Formações lrwin River Coal Measures e Wagina

Sandstone-Artinskiano); de Collie (Artinskiano-Kunguriano) e de Canning

(Sakmariano), segundo Rigby (1966a) e Cúneo (1986). P /eyis ocorre no

Carborrífero superior do Brasil e na bacia de Paganzo (Formação Andapaico)

CarbonÍfero da Argentina e na bacia de Perth (lrwin River Coal Measures e Wagina

Sandstone) Arlinskiano da Austrália, conforme Rigby (ril Swarko '1993) e P.

ntontemorensis ocorre somente em estratos westfalianos do Brasil, até o momento.

Verifica-se que Botrychiopsis plantiana (Carr.) Archangelsky & Arrondo 1971

apresenta uma distribuição mais comum no Gondwana Ocidental (América do Sul e

África) rnas ocorre tambérn na Austrália Oriental- Tem reg¡stro nas seguintes bacias

e unidades litoestratig ráficas:

'1) Bacia do Paraná - Subgrupo ltararé- em São Paulo nas tafofloras de Monte

Mor e ltapeva (Millan, 1979, 1987b) e no Rio Grande do Sul nas tai.,floras da

Fazenda Goulart e Acampamento Velho (Andreis ef a/. 1980; Cazzulo-Klepsig et al.

1980; Guerrl .Sommer e¡ al. 1981), Vlde Quadro Vll.5. Na Formaçäo Rio Bonito no

Rio Grande do Sul, aparece na tafoflora de Morro Papaleo (Mariana Pirnentel),

se:gundo Pasqualini ef a/. (1986) e Guerr¿:-Sommer (1980).

2) Bacia de Paganzo- FormaçäoTupe (Westfaliano-Stefaniano) em San Juan,

tafoflora de Clenaga del Vali .ito (Artabe et al. 1987); Formação El Trampeadero

(Westfaliana) em La Rioja, tafoflora Sierra de Ambato e Quebrada de La Cébila

(Archangelsky, 1978); Formação Totoral (Westfaliano), em La Rioja, tafoflora de

Sierra de Los Llanos (Archangelsl<y & Arrondo, 1971); Formação l-ibertad

(Estel rriano), ern La Rioja tafoflora de SÌerra de Vellazco Dique de Los Sauces

(Archangelsky & Arrondo, 1971); l-onnação Tasa Cuna (Asseliano-Sal<rnariano), em

Córdoba tafoflora de Sierras de Córdoba; Formação Bajo de Los Vélez

(Sakmariano), ern San Luis tafoflora de Los Vélez de acordo (Archangelsky &

Cúneo, 1981).
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3) Bäcia Central Patagônica- Formação Nueva Lubecka (Sakmariano-

Artinskiano), em Chubut tafoflora de Estamia La Casilda (Archangelsky & Arrondo,

1e71).

4) Bacia do Karroo Norte- Formaçåo Vryhe¡d (Ecca Médio-Artinskiano) no

Transvaal, tafoflora de Vereeniging e Leeukui- (Anderson & Anderson, 1985).

5) Bacia de New South Waies- Fornraçåo Seahanr (Westfaliaro B-C Europa)

Hunter Valley (Retaliack, 1999).

Do ponto de vista cronoestratigráfico B. plantiana tem uma ampla distribuiçäo

desde Neoca|bonífero até Eoperntiano apresentando-se enr floras pré-

glossopterídeas como de Monte Mor e postenormente em floras proto e
gìossopterídeas como fazenda Gouiart.

Embora tenha sido considerada como provável descendente de B. m¡elsslana

por Archangelsky & Arrondo (1971, p.223 Quadro 2), em algumas tafofloras

neocarbon íferas iniciais (westfalianas) tais como a de Monte lt/lor, SP (Millan, 1975b

e '1979) e Sierra de Ambato, La R¡oja (Archa¡rgelsky, 1978) registra cerla

coetane¡dade conr B. wessiana, possivelmente no final da existència desta última.

Aparece nesses níveis, na Flora de Nothorhacopteris/Botrichyopsis/Ginkgophyllum

assoc¡ada a Bumbudendrcn, Malanzania, Brasilodendron, Paracalamites,

Noeggerathiopsis, Fedekurtzia, Bergiopter¡s, etc conforme Archangelsky (1984),

numa vegetação antenor àquela das proto e das glossopterídeas. Suas palinofloras

associadas têm um predomírrio de esporos apresentando os primeiros grãos de

póf en monossacados do tipo Pofonlelsp orites, Plicatipol/enlTes e Cahenrassaccifes.

Persir:te, contudo, nos estratos superiores ern associações com floras de

protoglossopterídeas e glossopterídeas tais como nas tafofloras do Rio Grande de

Sul (Subgrupo ltar¡ré e base da Forrnação Rio Bonito). Portanto, B. plant¡ana
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apareceu antes da ex¡stêrìcia das glossopterideas e perdura até as etapas ¡niciais

do Permiano com o advento das mesmas,

O gênero Nothorhacoptefls tem sua distribuição estratigráfìca na Argent¡na,

Bolívia, Perú, Brasil e Austrália do Carlronífero inferior ao Permiano inferior. A

espécie Nothorhacopter¡s arqentin¡ca aparece no Carbonifero inferior do Perú e no

Carbonifero superior da Argerltina e do Brasil (lannuzzi & Rösler 2000). Suas

ocorrèncias e suas respectivûs bacias estão destacadas no Quadro Vll,6, alraixo:

Arsentinã

2,,3.,,a, 5, 6,,7,'8,,,9

,, :' 1 0 ::1 I :,...72.1t':.::.,::.:

1. Fonnaç¿o Ambo (V¡seano) Perú, Doubinger & Alvárez

Subbac¡a Rio BlancÕ

Ramis, 1980; Azcuy, 1991.

2. Formação Tupe (Estefan¡ano) setor do r¡o Francia, Cuercla &

Furque, 1981 e Bosi & Andreis, 1985;

3. Formação Tup€ (Estefan¡ano), Frenguelli 1943; Césari,

1986; Ottone e Azcuy, 1986; Cesari & Limarino, 1987;

4. Formação Lagares (Westfaliano-Estefaniano), Moreli ef a¿

1984i

5. Formação Quebrada Larga (Westfaliano-Estefaniano),

Scalabrin¡ Odiz, 1973;

6. Formação Rio del Penón (Estefaniano-Asseliano), González

& Bossi, 1986;

7. Formaçäo Cortaderas (Namuriano), Azcuy ef a/. 1987;

Can¡zo, 1990;

B. Formação C. Agua Negra (Estefâniâno) Gut¡érrez, 1984;

Çarrizo, 1gB7:

Subbacia Galigasta-Uspallata 9, Formação Ansilta (Art¡nskiano-Kunguriano); Noriegâ, 1987 ;

10. Formação El Retamo (Estefan¡ano) Mésigos, 1953; Carrizo

(198;, 1990);

11. Formação Santa Máxima (Estefan¡ano) Otlonc, 1987;

Bacia Tamja-Titicaca

Eùcia Paganzo

CarþonÍfercr

sLrperiof

Carþon Ífero inferior
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12. F ormaçào Tramojo (Sakmar¡ano-Art¡nskiano) Archangelsky

& Archangelsky. 1987i

13. Subgrupo ltararé- ltapeva (Westfaliano) l\4illan, 1995;

Vll.6. Quadro de distribuifro estratigráfica da espécie Nothorhacoptens aryent¡nica.

-Na América do Sul setentrional- flora de Nothorhacopfens (Carbonífero

inferior)-

Eusphenopter¡s sp.- Peru Península de Paracas Sul do Peru-Grupo Ambo

(Viseano)- lanuzzi & Rösler (2000);

Eusphenopter¡s cf. E. neuroptero¡des - Venezuela-Andes-Venezuelanos

Formação Carache (Viseano?)- lanuzzi & Rösler (2000);

-Na América do Sul meridional- flora de Nothorhacopferls (Carbonífero

superior)-

Eusphenopteris sanjuan¡na - Argentina- Bacia Paganzo- Formação Tupe

(Westfal¡ano-Estefaniano); Formação Jejenes (Westfaliano), Césari (1986);

Formação Água Colorada (Namuriano)- lanuzzi & Rösler (2000);

Eusphenopter¡s cf. E obtusiloba- Argentina- Bacia Centrai-Patagônica-

FormaÉo Mojón de H¡erro (Westfaliano) Sierra de Tepuel, Província de Chubut,

Cúneo (1990).

Dentre essas formas, os espécimes da tafoflora Santa Marta comparam-se

melhor com a última espécie de idade provavelmente Westfaliana-Estefaniana.

A porção basal daFormação Mojón de Hierro (Arroyo Garrido-bacia Centra-

Patagôn¡ca) estaria entre a Formação Jaramillo (Carbonífero inferlor-bacia de

Tepuel-Genoa com flora de Archeosigillarla) e porção superior da Formação Mojón

de Hierro mais a Formação R¡o Genoa (bacia Central-PatagÔn¡ca) com flora

Lubekense do Permiano ¡nferior. Corresponderia a uma flora pré-Lubekense, de

idade neocarbonífera, onde se mesclam (na Patagônia) pteridospermas de

afinidades nórdicas (Eusphenopter¡s) com elementos gondvânicos como

Nothorhacopterìs e Botrychiopfers, sugerindo prováveis fenômenos migratórios

anter¡ores à flora Lubekense A do Perm¡ano inferior.

As espécies de Noeggerathlopsrs estão presentes nas floras da América do

Sul, desde o Carbonífero super¡or (Westfaliano) até Permiano ¡nfer¡or (Art¡nk¡sk¡ano-



110

Kunguriano), Rösler, 1978; Archangelsky & Azcuy, 1985; Rocha-Campos &

Archangelsky (S/a), ocorrendo em assembléias dominadas pot Nothorhacopter¡s e

Botrychiopsis.

Tomando-se como base as correlaçöes estratigráficas estabelecidas por

lannuzzi & Rösler (2000, Fig.4), aqui no Quadro Vll.7. restritas às bacias da área

meridional da América do Sul, e as respectivas æmposiÉes tafoflorísticâs de cada

formação ai representadas, chega-se à conclusäo que a tafoflora Santa Marta tem

mais afinidades de associaSo florísticas com as formações Tupe/Guanadacol/Água

Colorada/El lmperial e base de Mojón de Hierro, consideradas ai como westfalianas.

Por todas as características de sua associaSo acima referidas, sugere ser

correlata à zona NBG da Argentina e à zona Nothorhacopter¡s-Sphenopteidium da

Austrália, consideradas Carbonífero "médio-tardio" (Tupense) por Archangelsky &

Cúneo (1991).

A Formação Tupe, aflorante na Mina La Negra (S¡erra de Maz), é proposta

como holoestratotipo da zona NBG (Nothorhacopter¡s-Botrych¡ops¡s-

Gynkgophyilum), por Archangelsky & Cúneo (1991).

A distribuição estratigráfica macrofitofloríst¡ca da tafoflora Santa Marta se

encontra resumida no quadro Vll.8. abaixo:



tti
sE

õ 
s8

 q
s8

\ 
--

.:-
 O

 
\Y

 
=

ì\Y
<

o'
 j

 
<

d,
 

-^
 c

n 
ò,

9H
É

 3
Ë

 å
åð

fä
å 

ää
 Ë

ãs
d.

 
9:

 È
'8

 q
:

E
 

I 
ãe

s
a 

o-
 

ø
) 
qo

-
Ë

 
o 

oô
vu

l

S
. 

cf
. 

S
. 

ch
ur

ul
ia

nu
m

S
. 

cf
. 

S
. 

rh
od

es
ii

d.
 K

or
et

ro
ph

yl
lit

es
 s

p.

P
 a

 ra
ca

l a
 m

 it
es

 a
 u

 s
tr

a 
I i 
s

P
. 
m

on
te

m
or

en
si

s

B
ot

ry
ch

io
ps

i s
 p

la
nt

ia
na

N
 o

 ft
ho

 r
h 

ac
o 

pt
en

's
 c

f. 
N

. 
ar

g 
e 

nt
i n

 i 
ca

cf
. 

E
us

ph
en

op
fe

ns
 s

p.

Ð C fD o- o =-.1 o (t u c .f)
'

lD
r o o Ø ft) á (o õ. o A

)
o_ 0l 0) o = o fD ct

)
0) J 0) À

) f P À
) E o 0) cn -o :-
-

N
oe

gg
er

at
hi

op
si

s 
sp

.



2

Pataoôn¡a/
La Colina
@

Øet

-À

3

r?"ntm
rææ

Wlntrusivas
ffi Tufos

ffi DepGitos glaciais

æ Folhelhos póeglac¡ais

I Camadas de carvão

m Sem reg¡stro

Água Negm/
ReÞmo
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Quadro Vll.8 - Migração florística na Amér¡ca do Sul durante o Carbonífero: lmplicaçoes fitogeográficas e bioesiratigráf¡cas (mod¡ficado de lannr
& Röesler, 2000).

Hoyada VeÍde

ffi

1 - Bacia do Paraná (Brasil)
2 - Baøa de Paganzo (Argerìtina) - La Rioja/San Juan
3 - Bacia Callingasta Uspallata (Argentina) - San Juan/Mendoza
4 - Bacjâ R¡o Blanco (Argentina) - Catamarca/La Rioja/San Juan
5 - Bacia San Rafael (Argentina)
6 - Bacia Central Patagônica (Argentina)

Del Raton

Mojón
de

Hierro

Legenda: Abreviaçóes

A) Floras: A, Archaeosigillaria-Lep¡dodêndrops¡s-Frengudl¡a; N, Nothothacopterit E,
Euroamer¡cana; l, Zonâ ¡ntervalo; Gi, 'G¡gantopteris'; Gl, G/ossodeís.

B) Faunas: P, Protocanites, Le, Lev¡Nstula: l, lntervalo; à, Carþrínela: E, Eurydesma

, F¡toñsseis Â Palinomorfos qe Faunas marinhæ fósseis
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Em síntese, concluÊse observando esse quadro de distribuição estratigráfica

dos elementoos dessa tafoflora, que a porçäo inferior (Westfaliano) para a América

do Sul-S, é marcada através das espécies Noeggerath¡opsrs sp., Paraca lam¡tes levis,

d. Eusphenopfens sp. e Nothorhacopteris cÎ. N. argentinica; e a porção superior

(Estefaniana) por cf. Eusp henopter¡s sp. Contudo, a nít¡da abundância de

Botrychiops¡s plantiana, Eusphenopteris sp. e Nothorhacopteris cf . N. argentinica

durante o Westfaliano é mais sugestiva dessa idade.

A posição cronoestratigráfica neocarbonífera (Westfaliana) da assembléia

macrofitoflorística de ltapeva (SP), em que ocorre esses elementos, é corroborada

pelos dados palinomórficos pertencentes a Zona B¡ointervalo Ahrens¡spor¡tes

cr¡status que se refere à porção inferior do Subgrupo ltararé como foi determinado

por Zamp¡roll¡ et al. (2000) e Souza (2000, inédito).



CAPíTULO VIII



VIII. CONCLUSOES GERAIS

Vlll.1. Conclusões

Os macrofitofósseis estudados, apesar de aparecerem apenas como

impressões delicada, fragmentadas em matriz síltico-argilosa fortemente

internperizada, permrtiram algumas inferências de ordem sistemática, tafonôm¡ca,

paleoecológica, pâleogeográf¡ca, paleoclimatológica, estratigráfica, bio e

cronoestratigráficas, fazendo com que os ob.letivos propostos tenham sido, se não

plenamente, em sua maror¡a, atingidos.

Assim, a partir do exposto ao longo da dissertação, algumas conclusöes

gerais podem ser estabelecidas:

Do ponto de vista sistemát¡co- conforme se observa no quadro V. 1 , o

estudo da assembléia (Coleção do Museu Nacional/UFRJ mais Coleção do

lGc/USP) permitiu uma ampliaçâo da lista de componentes tafoflorísticos, com a

detecçäo total de 15 formas distintas contra apenas B formas detectadas em

estudos paleobotânicos realizados anteriormente.

Dentre essas formas, embora nenhuma espécie nova tenha sido proposta, foi

possível registrar a presença de ma¡s:

-um gènero inédito para a bacia do Paraná- cf. Eusphenopfens sp.; -um

gènero inédito para o Subgrupo ltararé do Estado de Såo Paulo- cf. Koretrophyll¡tes

sp.;

-duas espécies de Paracalamifes (inéditas para a f azenda Santa Marta), além

de P. australisjá registrada. Para as très espécies såo propostas novas emendas no

sentido de melhor delimitar a diagnose específica;

-uma outra espécie de Sphenophyllufi? inéd¡ta para a bacia do Paraná- S cf.

S. rhodesrï.

-uma af¡éb¡a de Nothorhacopteris ci. N. argentinica- órgåo foliar náo

observado, anteriormente, na bacia do Paraná.
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Essa ampliação de lista perm¡tiu constatar que a assembléia é muito maÌs

variada do que se cria, anteriormente, e composta basicamente de. esfenópsidas,

progimnospermópsidas e gimnospermópsidas (Cordaitales e Pteridospermales)

A assembléia palinológica, com '19 formas distintas, confirma essa moderada

diversificação florística, embora consideradas as afrnidades botånicas, os grupos

preservados não sejam exatamente os mesmos. Nesse caso, confornre Fig.Vl.3 tem-

se. Licópsidas (mais abundantes), Filicópsidas (podendo ai estarem ìncluidas

progimnospermópsidas???) e gimnospermópsidas (Pteridospermales e Coniferales)

Essa aparente discrepância de dados poderiå estar associada à problemática de

que os macrofitofósseis representam a vegetação extremamente local ou próxima ao

ambiente de deposiçåo, enquanto a palinológica reg¡straria a vegetação regional ou

de uma área mais ampla.

Do ponto de vista tafonômico- esses fitofósseis, representando formas

vegetais em sua maioria higrófilas, foram depositados sem uma direçåo preferencial.

Sugerem pequeno transporte mas suficiente para fragmentá-los muito, dada a sua

natureza frágil.

A assembléia fitofossilífera composta por fragmentos de folhas, caules e

sementes, abundantemente acumulados, originando, camadas de carvão, pode

indicar, um ambiente aquoso, redutor, onde se acumulavam formas higrófilas, higro-

mesófilas e prováveis mesófilas corroborando com a idéia de autoctonia associada a

curta ou pequena aloctonia.

Do ponto de vista paleoecof óg¡co- a macroflora em consideração,

apresenta elementos típicos de fácies hidro-higr.ófilas a higrófilas, depositadas em

associação com alguns elementos mesofílicos, num contexto geológico regional

glácio-flúvio-deltaico que, localmente, é sugestivo de ambiente interglacial-

lagunar/de planície deltáica. A microflora representa, mais eqüitat¡vamente, a

associação de elemento de diversos nichos dos ambientes hidro-higrófilos a

mesófilos.

Do ponto de vista paleogeográfico e paleoclimático- a tafoflora

apresentando elementos florísticos em comum com as áreas gondvånicas
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Ocidentais (Argentina) e Or¡enta¡s (Austrália, india) como, por exemplo,

Botrychiopsis plantiana, Nothorhacopteris argentinica, S, cf S. churultanum,

evidenciaria um certo provincialismo bem pouco definido.

As presenças de cf. Ëusphenopferls sp., do gènero Nothorhacopteris que såo

registradas na área setentrional da América do Sul, durante o Eocarbonífero,

ocorrem aqui no Neocarbonífero, evrdenciando uma certa migraçåo translatitudinal,

da área estudada em direção ao equador, e florística, no sentido contrário (equador

para o pólo), resultante da rotação no sent¡do horário de todo o Gondwana durante o

Westfaliano.

Dado o grande volume de f¡tomassa acumulada, que constitui a formaçáo de

camadas de carvåo (autóctones ou levemente hipoautóctones) mais a relativa

diversifìcaçáo das espécies componentes da assembléia há uma forte sugeståo para

clima temperado moderado ou provavelmente menos rigoroso de um estágio

interglacial. Essa evidência paleoclimática corrobora a posição paleolatidudinal dada

por paleomagnetismo que coloca essâ área entre 30o e 60o5, no Carbonífero

superior inicial.

Do ponto de vista sedimentológico e estratigráfico- As litologias e

estruturas rítmicas assemelham-se àquelas descrrtas para deposição em planície

deltaica, com acúmulo de material lenhoso e macrofitofósseis, apontados por Cabral

Jr. & Motta (1985).

A assembléia estudada como foi visto, é proveniente da unidade faciológica B

(de Cabral Jr. & Motta, 1985), unidade hulheífera do Subgrupo ltararé, aflorante na

área de ltapeva, SP. Um "horst", elevado toda a regiåo, expondo os níveis mais

basais do Subgrupo ltararé (unidades A e B de Cabral Jr. & Motta, 1985) na área, A

composiçáo microflorística do nível fitofossilífero aponta para um posicionamento

bioestrat¡gráfico na palinozona de intervalo (Ahrensisporites cnsfafus) mais inferior

do Subgrupo ltararé no Estado de Såo Paulo (Zampirolli et al., 2OOO e neste

trabalho). Pode-se então concluir que, o nivel fossilífero estudado (do sÍtio

paleontológico) está situado na porçåo mediano-basal do Subgrupo ltararé e nåo

mediano-superior como alegam alguns estratígrafos.
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Do ponto de vista bio e cronoestratigráfico- a tafoflora Santa Marta é

considerada neocarbonÍfera, de provável idade westfâliana, com base em seus

elementos rnegaflorísticos, comparáveis àqueles das associaçöes da Zona NBG da

Argentina de Archangelsky & Cúneo (1991) Em seu conteúdo palinológico é

posicionada à Zona Biointervalo Ahrenslçorlfes crlsfafus de Souza (2000, inédito)

Constitui parte integrante da tafoflora A, dentro da sucessão paleoflorística proposta

por Rösler (1978) para a bacia do Paraná ou da associação Botrychiopsis,

Nothorhacopteris, Bunbudendron da sucessão paleoflorística, informalmente

proposta por Bernardes-de-Oliveira (2001a e b) para o Subgrupo ltararé, no Estado

de Sâo Paulo. Assinr, corresponde a uma flora gondvânica interglacial pré-

g lossopterídeas.
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Ëstampa 1

Fig.1- Sphenophyllum sp. lmpressáo foliar de grande tamanho. Espécime

MN/UFRJ-196,1 PbA

l:i9.2- Sphenophyllurn sp. Contra-impressáo do espécime anter¡or.

Espécime MN/UFRJ-1 961 PbB

Fig.3- S. cf . S. rhodesii Rigby 1966 Contra-impressão de fragmento

verticilar com dois ou até tr,ôs folíolos de diferentes tamanhos. Ëspócimes GP/3E-

8912D'e D"

Fig,4- S. cf. S. rhodesil Rigby 1966 lmpressáo foliar diminuta com o lado

direito incompleto. Espécime GP/3E-8912.

Fig.5- S. c|. S. rhodesii Rigby '1 96ô lmpressão foliar tipicanrente cuneiforme

e com venaçåo reta, dicotom¡ca e aberta, Espécime MNiUFRJ- 1963Pb4.

Fig.6- S. cf. S. rhodesri Rigby 1966 Contra-impressåo do espécime anterior

com uma outra folha destacada na porçåo inferior. Espécime Mn/UFRJ-

1963Pb8.

Fig.7- S. cf. S. churulianur¡? Srrvastava & Righy 1983 lmpressåo foliar

grande, fragmentada, com venação encurvada para as margens laterais.

Espécime MN/UFRJ-1 962Pb
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Estanrpa 2

Fig. 1- cf. Ifuretrophyllites sp. - lmpressão caulinar articulada, fragmentada,

apresentando dois ou três verticilos foliares. Espécime GP l3T -2266.

Fig.2- Paracalamites tevis Rigby 1966 nov. emend.- lmpressåo de

fragmento caulinar articulado com uma proporçåo médìa de largurai collprimento

de 1:0,57-1 :0,91. Espécime GPISE-2266

Fig.3- Paracalamites australrs Rigby '1969 nov. emend.- lmpressåo de

fragnrento caulinar artìculacjo com uma proporçäo médìa de largura/comprimento

de 1:3,33. Espécime MN/UFRJ- 1970Pb.

Fig.A- Paracatamites montemorensls Millan 1977 nov emend. - lmpressåo

de fragmento caulinar articulado com uma proporção média de

largura/comprimento de 1:1-1 :1 ,99. Espécime GPI3E-2264.

Fig.5- Paracalamites tevis Rigby 1966 nov. emend.- lmpressão de

fragmento caulinar articulado com uma proporção média de largura/comprimento

de 1 ;0,57-1 :0,91. Espécime GP I3E-2267.
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Estarnpa 3

Fig. 1- Paracalantites /evls Rigby 1966 nov. emend - lmpressáo de

fragmento caulinar articulado com uma proporçäo média de largura/comprimento

de 1 :0,57-1:0,9'1 . Espécirne MN/UFRJ-1981PbA.

Fig.2- Paracalam¡tes montemorens¡s Millan 1977 nov, emend - lmpressäo

de fragmento caulinar articulado corn uma proporção media de

largura/comprìmento de 1 :1-'l :1 ,99. Espécime MN/UFRJ-199'1 PbA

Fig.3- Paracalamites levis Rigby 1966 nov. emend - lmpressáo de

fragmento caulinar articulado com uma proporçáo média de largura/comprimento

de 1:1-1 :1,99. Espécime MN/UFRJ- 19BgPb.

Fig.4- Paracalamites sp - Molde externo de fragmento caulinar articulado,

apresentando apenas um nó. Espécime GPl3E -2265.

Fig.s- Paracalantites australis Rigby 1969 nov. emend - lmpressåo de

fragmento caulinar articulado com uma proporçáo média de largura/comprimento

de 1.2,3. Espócirne MN/UFRJ- 1977Pb.

Fig.6- Paracalam¡tes montemorensls Millan 1977 nov. emend lmpressão de

fragmento caulìnar articulado com uma proporçâo média de largura/comprimento

de'1 :1-1 :1,99. Espécime MN/UFRJ- 1981PbB.

Fig.7- Botrychiopsis plantiana (Carr.) Archangelsky & Arrondo 1971-

Fragmento de pina de forma trìangular alargada, com quatro pínulas laterais

quase completas. Espécime GP/3E- 89534.
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Estampa 4.

Fig.1- Botrychiopsis plantiana (Carr,) Archangelsky & Arrondo 1971- Setor

médio-distal de fragmetrto de fronde bìpinada, com 4 pinas, de baixo para cima,

duas à dìreita, uma à esquerda e uma no ápice inseridas sub-opostamente

Ëspécime MN/UFRJ-1 843Pi)

Fig.2- Botrycltiopsis plantiana (Carr.) Archangelsky & Arrondo 1971-

Fragmento dc raque de pina, com seis pínulas lateraìs diferenciadas e de

contorno ovado, sendo duas do lado esquerdo e basais e quatro do lado direito e

médio-distais. Espécime MN/UFRJ-1845Pb.

Fig.3- Botrychiopsis plantiana (Carr.)Archangelsky & Arrondo 1971 - Setor

médio-distal de fragmentr; de fronde bi¡:inada, com quatro raques de pinas,

apenas do lado esquerdo, sendo duas delas completas. Espécime MN/UFRJ-

1B47Pb.

Fig. 4- Botrych¡ops¡s plantiana (Can.) Archangelsky & Arrondo 1971-

Fragnrento de fronde da região mediana, com quatro raques de pinas do lado

esquerdo cle contorno oblongo quando individualizadas. Espécime MN/UFRJ-

1B52Pb,
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Estampa 5

Fig.1- Botrychiopsis plantiana (Carr.) Archangelsky & Arrondo 1971 -

Fragmento de fronde, da região médio-distal, com quatro raques de pinas, de

inserção alterna. Espécime MN/UFRJ-1B4BPb.

Fig.2- Botrychiopsis plantiana (Carr,) Archangelsky & Arrondo '1 971-

Fragmento de pínula quase completo, de forma espatulada e venaçåo dicotómtca

até três vezes, encurvando-se levemente antes de alcançar a borda da pínula.

Espécime GP/3E8917,

Fig,3- cf. Eusphenopteris sp. Novik 1947- Pina apical com raque robusta " ,

flexuosa,comcincopínulasbilobadasdevenaçãofIabelinérvea'Espécime

MN/UFRJ-1854Pb.

Fig.4- cf. Eusphenopteris sp. Nov¡k 1947- Fragmento da porçåo nrediana

de fronde tri/tetrapinada, com duas raques de pìnas. Espécime MN/UFRJ-

1B49Pb,

Fig.S- cf. Eusphenopter¡s sp. Novik 1947- Fragmento de pina, da regiåo

médio-distal, com raques secundárias e terciárias da fronde e seis pínulas.

Espécirne MN/UFRJ-1 B55Pb.
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Estampa 6

Fig.1- cf. Eusphenopteris sp. Novik 1947- Fragmento de pina apresentando

uma raque alada, flexuosa, com crnco pínulas arredondadas, flabelinérveas,

dicotomicas e densas, Espécime MN/UFRJ-1846Pb.

Fig.2- Botrychiopsis plantiana (Carr.) Archangelsky & Arrondo 197'1-

Fragmento de pina de forma oblonga, com três pínulas quase completas.

Espécime GP/3E8896.

Fig.3- cf. Eusphenopteris sp. Novik 1947- Fraçmento de fronde

tri/tetrap¡nado com pinas muito fragmentadas, e venaçåo dicotômica, encurvada

para a margem. Espécime MN/UFRJ-'1 B53Pb.

Fig.4- Botrychiopsis plantiana (Carr.) Archangelsky & Arrondo 197'1 -

Fragmento de pina de forma oblonga com quatro pínulas de venaçäo dicotÔmica,

levemente encurvada para a borda do limbo, Espécime GP/3E8914.



EstamPa 6

1

tì*l

I ,i

þ*



Estampa 7

Fig. 7- cf. Eusphenopteris sp. Novik 1947- Fragmento de fronde da região

mediana de fronde triprnada, com quatro raques de pinas portando pínulas

reniformes a flabeliformes de venaçäo dicotômica, densa, e curvada suavemente

para äs margens latera¡s. Espécime MN/UFRJ-1842Pb.
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Estarnpa I

Fig.1- Botrychiopsis plantiana (Carr.) Archangelsky & Arrondo 1971-

Fragmento de pina quase completo, elíptica a subtriangular ampla, composta por

cinco pínulas de margem inteira fragmentadas. Espécime GP/3E89524.

Fig.2- cf . Eusphenopteris sp, Novik 1 947- Fragmento de fronde

tri/tetrapinado, com raque secundária portando de um fragmento de raque de

pina de disposiçäo quase perpendicular, com uma pínula basal flabeliforme e

catadrômica. Espécime MN/UFRJ-1851 Pb.

Fig.3- Botrychiopsis plantiana (Carr,) Archangelsky & Arrondo 1971-

Fragmento de pina, de forma amplamente elíptica a subtriangular, com sete

pínulas. Espécime GP/388944.

Fig.4- Nothorhacopteris cf. Nothorhacopteris argentinlca Archangelsky

1983- Fragmentos de pínulas flabeliforme, com venação dicotômica isoladas,

dispostas caoticamente na porçäo distal de um fragmento aflebóide. Espécime

GP/3E89284
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Fig.1- Botrychiopsis ptantiana (Carr.) Archangelsky & Arrondo 1971-

Fragmento basal de pina, de fonîa elÍptica, com três plnulas apecioladas visíveis.

Espécime GPl3E9O27.

Fig.2- cf. Eusphenopteris sp. Novik 1947- Raque de fronde, flexuosa e

fragmentada, cle provável regiáo médio-distal, portando uma raque de emergindo

a mais ou menos 85'. Espécime MN/UFRJ-1 B44Pb.

Fig.3- Botrychiops¡s plantiana (Carr.)Archangelsl<y & Arrondo 1971- Pítrula

individualizada, de cotrtorno obovado, com venaçåo dicotÔmica, densa e

suavemente curvada para a margem. Espéctme MN/UFRJ- 1B50Pb.
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Estampa 10

Fig.1. Aflébia de Nothorhacoplcr¡s cf. N. argentinica Archangelsky 1983-

Porçåo basal aflebóide de uma fronde de Nothorhacopter¡s cf. N. argentinica, com

forma foliar oblonga, feixe mediano cråsso e lâmina foliar de lobulação marginal

ampla e suave melhor preservada do lado d¡reito, com venação secundária

dicotômica emergindo em ângulo agudo (15-20o) e encurvando-se a seguir

(quase 90') para a margem. Espécime GP/3E-B92BB.
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Estampa 11

Fig.1. Punctatisporites gretensis Balme & Hennelly 1956 (Coordenadas-lG-

P-1868-M3B) 0.738x

Fig.2. PunctatisporÌtes lucidulus Playford & Helby 1968 (Coordenadas-lG-

P-286C-S47) 0.738x

Fig.3. Granutatisporites austroamericanus Archangelsky & Gamerro 1979

(Coordenadas-lG-P-2BOA-S3 1 /3) 0.738x

Fig.4. Verrucosisporifes morulatus (Knox) Smith & Butterworth 1967

(Coordenadas-lG-P-286C-G3 1 I 4) 0.7 3Bx

Fig.5. Dibolispor¡tes d¡sfacies Jones & Truswell 1992 (Coordenadas-lG-P-

286B-N43) 0.738x

Fig.6. Rar.sfrickia pinguis Playford 1971 (Coordenadas-lG-P-2864-K4212)

2805x

Fig,7. Ahrensisporites cf . Ahrensisporlfes crlsfafus (Potonié & Klaus)

Dettman 1 963 (Coordenadas-lG-P-2868-T35/3) 0.738x

F ig.B. RetÌc u I afr'sporlfes sp. (Coordenadas-l G-P-286C-W45/1 ) 0. 73Bx

F i9.9. M u ro s pora sp. (Coordenadas-l G-P-28 6 A-L2412) 0.7 3Bx

Fig,10. Vallatisporites ciliares (Lüber) Sullivan 1964 (Coordenadas-lG-P-

286-B-N43) 0,738x

Fig.11. Plicatipollenites densus Srivastava 1970 (Coordenadas-lG-P-286-A-

R34/4) 2.805x
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Fig.1 . Plicatipollenites malabarensls (Potonié & Sah) Foster 1975

(Coordenadas-lG-P -286A K42l 1) 2.805x

Fig.2. Potonieisporites brasiliensrs (Nahuys, Alpern & Ybert) Archangelsky

& Gamerro 1979 (Coordenadas-lG-P-2BGA-Q32/1) 3.333x

Fig.3. Potonier'sporlfes magnus Lele & Karin 1971 (Coordenadas-lc-P-

2B6A-K32/1 ) 3.333x

Fig,4. Potonieisporites congoensls Bosi & Maheshwari 1968 (Coordenadas-

lG-P-2864-M30/1 ) 0.738x

Fig.5. Caheniasaccites flavatus (Bose & Kar 1966) Azcuy & Di Pasquo 
;

2000 (Coordenadas-lG-P-2868-K34 I 1) 2.646x

Fig.6. Tasmanlfes sp. (Coordenadas-lG-P-2864-Q49/2) 2.805x
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Estampa 13

Fig.1. Entrada da mina de carväo, antiga e abandonada, da fazenda Santa

N¡arta (jazigo fossilífero), ltapeva (SP).

Fig.2. Afloramento fitofossilífero coma entrada da mina à direita, De baixo

para c¡ma vêem-se: ritm¡to acrnzentado'de låminas finas, argila avermelhada

foss¡lífera e arenito amarelado com estratificação cruzada no topo.

F¡9.3. Vista geral da mata c¡liar onde se localiza o jazigo fossilífero (mina

de carvão abandonada) da fazenda Santa Marta, ltapeva (SP),
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