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REST.IMO

Através de estudos morfológico, sistemático e tafonômico acurados de fitofosseis

procedentes das camadas Nova Iorque (cobenura cenozoica da bacia sedimentar do Parnaíba, no

Estado do Maranhão), é descrita e registrada a única tafoflora neógena documentada do Nordeste

Ocidental brasileiro. Tenta-se estabelecer sua composição taxonômica e ambiente deposicional,

inferir sua idade e suas possíveis interpretações paleoclimáticas, paleoecológicas e

paleogeográficas.

Trata-se do resgate de documentário paleontológico cujo jazigo encontra-se atualmente

submerso nas águas da represa formada pela barragem de Boa Esperança.

A assembléia consta de 83 espécimes depositados, desde 1936, na Seção de

Paleontologia do DNPM - Rio de Janeiro. A maioria foi preservada como compressões

carbonosas. Através de aná'lise sistemática, vinte e oito espécimes puderam ser identificados em

seis ordens: Fabales (dez folíolos em cinco parataxa e um fruto), Laurales (oito folhas em um

narataxon), Sapindales (seis folíolos em dois parataxon), Malvales (uma folha em um parataxon),

:.benales (uma folha em um paf,ata(on) e Liliales (uma folha em um parataxon). Além de 55

espécimes em 17 parataxa e um grupo de restos foliares irreconhecíveis.

Através de aniálise florística detecta-se a presença de floresta pouco fechada, próxima de

um corpo aquoso e provavelmente a uma certa altitude que não ultrapassaria os 800 metros, num

clima regional de umidade não muito alta.

Os dados palinológicos obtidos por Lima (no prelo) sugerem a eústência de uma

vegetação rasteira, tipo campo, sob condições climiiticas quentes e provavelmente secas dada a

presença de grande quantidade de gramineas e compostas.

A aparente contradição entre as an¿{Llises florísticas macro e microfitofossilíferas é

interpretada no texto.

A an¿íúise tafonômica revela que os fitofosseis das camadas Nova Iorque sofreram

pequenos transporte e ataque biológico, antes da deposição. A grande maioria das folhas teria

atingido direta ou rapidamente um corpo aquoso. Permite estabelecer ainda o ambiente lacustre

como o ambiente deposicional mais provável para as camadas Nova lorque.



Através de an¿fise multivariada de caracteres morfológicos e biométricos foliares de

quatorze tafofloras da América Neotropical foram realizadas inferências paleoclimáticas. A flora

miocena do leste da Colômbia e as pliocenas das camadas Nova Iorque-MA e de Ouriçanguinhas-

BA sugerem ter estado sujeitas a maior equabilidade de condições climáticas (Tropical), sendo

que a primeira e a última em condições mais úmidas. Infere-se para a tafoflora de Nova Iorque,

paleoecologicamente, uma vegetação de caráter não decíduo, de dossel parcialmente fechado e a

presença de, no máximo, dois estratos: um arbóreo e outro arbustivo.

Do ponto de vista paleogeográfico pode-se inferir que, durante o Plioceno, a Floresta

Atlântica se estendesse até o Maranhão. A área hoje é dominada por flora de caatinga mas

ocorrem ainda refirgios na forma de flora residual dos 'brejos" considerada como dependências

mediterrâneas da Floresta Atlântica também denominada de Floresta Tropical Ripária com suas

matas de galeria e capões.

A idade pliocena é sugerida pelos palinomorfos Striasyncolpites rwaardi,

Psilauicolporite,ç divisus e Echitricolporites mcneillyi, cujas presenças foram detectadas por

Lima (no prelo). A associação tafoflorística é compatível com essa idade.



ABSTRACT

The Neogene tafoflora of Nova Iorque beds (06'45'56"5144'03'00"M4-Brazil) whithin of

Parnaiba basin cover, are considered to be the only record ofNeogene tafoflora of meridional part

of Northeastem Brazil. The purpose of this study is establish its taxonomic composition and

environmental deposition, infer its age and the possible palaeoclimatic, palaeoecologic and

palaeogeogf aphic interpretations.

This work is the ransom ofthe palaeontologic documentation which has been flooded by

the Boa Esperança barrage,

The assemblage has 83 specimens deposited, since 1936, at the Departament National of

Mineral Production (DNPM-RI), section of Palaeotology. The most of them has been preserved

as compression. Sistematic analysis detected the presence of Lauraceae, Malvaceae, Ebenaceae,

Fabales, Meliaceae and Smilacaceae. This assemblage sugests an open forest, not far from the

drainages and situated in slopes which were no more than 800m height.

The taphonomic analysis has shown that the leaves of Nova Iorque beds had linle

, rsnsport and biological attack before the deposition. They were quickly deposited in lacustrine

sediments.

A multivaried analysis of morphological and biometric characters allows paleoclimatic

inferences for the Neotropical A¡ea. The comparison of fourteen tafofloras results in a Tropical

climate for Nova Iorque, Colombia and Ouriçanguinhas-Bd the last two in more umid

conditions. The Nova Iorque's vegetation has a canopy partialy close, without deciduos and two

strata: arborescent and the shrubs.

This conclusion permits the inference that during the Pliocene, the Atlantic Forest was as

far as the Maranhão' State. At the present time, this a¡ea is dominated by the Caatinga, but occurs

remainders oftropical forest - the "brejos" - considered as mediterranean dependences of Atlantic

Forest,

The Pliocene age is infered by the palinomorphs Striasyncolpiles zwaardi,

Psilatricolporites divisus e Echitricolporites mcneillyi.
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I - INTRODUÇÃO

O objetivo dessa pesquisa é, através de análises morfológica, sistemática e tafonômica

acuradas de frtofósseis procedentes da cobertura cenozóica da bacia sedimentar do Parnaíba,

descrever e registrar a única tafoflora neógena documentada do Nordeste Ocidental brasileiro,

bem como, tentar estabelecer seu ambiente deposicional, inferir sua idade e suas possíveis

interpretações paleoclimáticas, paleoecológicas e paleogeográfi cas.

O presente estudo trata do resgate de documentário paleontológico agora inacessível por

estar imerso, pelo represamento das águas do rio Parnaíba, decorrente da barragem Boa

Esperança, situada 8OKm a jusante.

Essa tafoflora procede das, informalmente, denominadas camadas Nova lorque, do

município homônimo, no Estado do Maranhão.

Ainda que nem sempre bem preservado dado o longo tempo de armazenamento após a

coleta (cerca de 60 anos), esse material fossilífero possibilitou o reconÏecimento da presença de

Leguminosae (Fabaceae), Myrtaceae, Malvaceae e Smilacaceae.

Normalmente, os microfitofosseis apresentam grande abundância no registro

paleobotânico, possuem relativa resistência à destruição, são indicadores tanto temporais quanto

florísticos e possuem características constantes para cada espécie. Entretanto, constituem-se

difrculdades encontradas em seu estudo: a contaminação por grãos de pólen e esporos

transportados de longas distâncias, a redeposição de formas mais antigas, as variações divergentes

de uma espécie e o não reconhecimento de hiatos deposicionais (Dorf, 19ó4)

Por outro lado, os macrofitofósseis, devido a nalvleza relativamente delicada, de folhas,

flores e frutos, podem ser transportados apenas a limitadas distâncias antes de sof¡erem

decaimento, ruptura mecânica e seleção hidrodinâmica. Com a característica de serem depositadas

relativamente próximas a suas origens e de apresentarem morfologia adaptativa como resposta,

quase imediata, às condições ambientais, as lolhas constituem importantes elementos para

inferências paleoclimáticas, Permitem comparações e estabelecimento de afinidades botânicas

mais acuradas com taxa viventes do que palinomorfos, dadas sua complexidade e morfologia

<liversificada, que fornecem grande número de caracteres diagnósticos. Entretanto, independente

das afinidades taxonômicas, as folhas podem ser utilizadas para inferência de fatores ambientais

(Christophel & Blackburn. 1978).



Os vegetais são bons indicadores climáticos devido a sua dependência direta de elementos

tais como temperatura e umidade, elementos esses chaves no processo fotossintético. Por esse

morivo, acredita-se que a fisionomia das folhas reflita o ambiente climático (Bailey & Sinnott,

1916; Wolfe, l97l;1979:1985; 1990; Christophel & Greenwood, 1989).

Vegetações, com composições florísticas diferentes, terão uma composição fisionômica

semelhante quando sob o mesmo tipo climático (Wolfe, 1978). Para fins de comparações e

reconstruções, todas as tafofloras neógenas sul-america¡as são de interesse nesse estudo. Desse

modo, todos os trabalhos disponiveis para consulta são utilizados.

Por todas essas possibilidades, o estudo dos macrofitofósseis das camadas Nova Iorque

foi considerado relevante.

Sabe-se que são grandes as limitações interpretativas decorrentes da inacessibilidade ao

afloramento original e da falta de conhecimento acerca do tipo de coleta realizada, Entretanto,

mesmo assim, muito pode e merece ser feito com o material disponível.



II-ASPECTOS GEOGRÁFICOS EGEOLÓGICOS DA ÁREA ESTUDADA

IL l. Aspectos geográfrcos

A coleção de fìtofósseis procede da antiga vila de "Nova York", então situada na latitude

06"45'56"S e longitude 44"03'00"W e pertencente ao município de Pastos Bons, porção sudeste

do Maranhão. Hoje, cidade emancipada, localiza-se mais ao norte na latitude 06%4'80"5 e

longitude 44"03'00"W devido a construção da barragem Boa Esperança (Fig II l)
Segundo Borges (1936), o jazigo fossilífero situava-se na maxgem esquerda do rio

Parnaíba próximo ao ancoradouro de pequenas embarcações,

A região está incluída, hodiernamente, na faixa semi-árida ocorrente no nordeste

brasileiro. Campbelt et al. (1949) consideram-na dentro da área de clima subtropical com estações

chuvosa e seca bem distintas. O "inverno", período essencialmente chuvoso, estende-se de

outubro a abril, concentrando 97% da pluviometria anual (Hidroservice, 1965).

A vegetação é escassa, ocorrendo adensamentos nas chapadas mais altas, nas áreas

cobertâs por solo derivado de basaltos e em cabeceiras de riachos (Cunha, 1966),

Do ponto de vista geomorfológico, a aerofotointerpretação de Cunha (1966) conclui que a

região se encontra numa fase de rejuvenescimento, com o relevo acentuado e escarpas numerosas,

embora estas não constituam a feição dominante. O rio Parnaíba possuía, então, forte correnteza,

calha estreíta e um curso quase sem curvas. Os riachos e cursos d'água menores, mesmo que

intermitentes, teriam seus leitos encaixados em vales profundos e estreitos.

Em áreas marginais a rios, há ocorrências de arenitos formando chapadas baixas.

Dispostos em forma de terraços, foram interpretados como testemunhos de que outrora existiu

um ciclo estável com condições de deposição, Agora estariam sendo recortados por nova fase

erosiva. Cunha (1966) relata também que seriam freqüentes lagoas e baixadas onde as águas das

chuvas acumulavam-se e cuja origem poderia estar ligada à impermeabilidade das camadas

sotopostas.

A área situada entre Pastos Bons e Nova York foi caracterizada por cunha (1966) como

um planalto, com elevações em torno de 400 a 450 metros, contrastando com uma parte

topograficamente baixa, integrada ao vale do rio Parnaíba, O nível do rio Parnaíba, na antiga Vila

de Nova York, era da ordem ds +24O metros de altitude por ocasião das estiagens (Fig. IL2),
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II,2, Aspectos geológicos

11.2.1. Localização da Bacia do Parnaiba

Fazendo parte da Província Sedimentar do Meio-Norte e abrangendo quase toda a

superficie dos estados do Maranhão, Piauí e, restritamente, Tocantins, Pará e Ceará, a bacia do

Parnaíba possui atualmente um contorno poligonal alongado, com o diâmetro maior orientado no

sentido NE-SW. Limìta-se a leste e oeste com o embasamento cristalino, a norte com a bacia do

Grajaú e Anficlise das Alpergatas e ao sul com a bacia do Espigão-Mestre (Góes, 1995)(Fig. II 3)

Os limites atuais da bacia são erosivos e refletem as reativações tectônicas das estruturas

do seu substrato. sua área remanescente é de cerca de 400.000Km2. Seu embasamento é

constituído pela junção dos crátons São Luís-Oeste Africano, Amazônico e do São Francisco e

pelas faixas de dobramento Tocantins- Araguaia, Gurupi e Rio Preto, estabilizadas na passagem

Proterozóico Superior/Paleozóico Inferior (Góes, 1995),

A bacia em questão restringe-se à deposição dos grupos Serra Grande, Canindé e Balsas

(Figs IL4 e IL5).Os depósitos mesozóicos (Formação Sambaíba, Grupo Balsas) marcam o final

dessa sedimentação (Góes, 1995).

Na região de Pastos Bons (MA), depósitos fluviais cenozóicos da planície de inundação

do rio Parnaíba, designados camadas Nova lorque, recobrem localmente a bacia, assentando-se,

ao que tudo indica, discordantemente sobre os sedimentos permianos da Formação Pedra de

Fogo, Grupo Balsas. Localizam-se, aproximadamente, na fronteira da bacia do Parnaíba com a

Anficlise das Alpergatas.

II.2.2. Contexto Tectono-Sedimentar

A evolução tectono-sedimentar das seqüências paleo-mesozóicas da Província Sedimentar

do Meio-Norte apresenta íntima relação com a composição e a trama estrutural de seu substrato

pré-cambriano, em resposta aos esforços resultantes da deriva continental. Bacias evoluíram a

partir de fases tectônicas com estilos e idades distintas (Góes, 1995) (Fig. II a)



Extraído de Góes (1995)
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No Paleozóico inferior, a partir do estágio de estabilização da Plataforma Sul-Americana,

instalou-se a bacia do Pa¡naiba, a norte do paleocontinente Gondwana (Góes' 1995)

O primeiro ciclo de sedimentação, praticamente eo-mesossiluriano, correspondente ao

Grupo Serra Grande, foi interrompido pelos efeitos da Orogenia Caledoniana, resultando em uma

discordância regional (caputo & Lima, 1984; Góes et al., 1989). Equipara-se à seqüência Beta

de Soares et al. (1974) (Fig, IL5).

Finalizando a fase talassocrática e correspondendo à seqüência Gama de Soares e/ a/,

(1974), têm-se a sedimentação do Grupo Canindé (meso-devoniana a eocarbonífera). O

encerramento desse ciclo é marcado por uma notável discordância regional associada aos efeitos

da Orogenia Eo-Herciniana (Eo-Carbonífero).

A sedimentação foi retomada durante o Neo-Carbonífero com a deposição do Grupo

Balsas, prolongando-se até o Triássico. Essa seqùência superior, de natureza geocrática (Almeida,

1969), consiste, à semelhança do proposto por soares et al. (197 4), em dois subconjuntos: a

seqüência Delta correspondente à deposição das formações Piauí, Pedra de Fogo e Motuca e a

seqüência Delta-A, depositada a partir do Triássico, com o soerguimento generalizado das áreas

cratônicas e de cinturões orogênicos no frnal do ciclo Herciniano (Góes' 1995)

No intervalo cronogeológico Juro-Neocomiano, os eventos precursores à desagregação

do Gondwana propiciaram o abatimento da região central da Provincia Sedimentar do Meio-

Norte, com a formação de um sistema de n/s interiores, constituindo-se a Anficlise das

Alpercatas. (Góes, 1995).

A Anficlise das Alpercatas foi proposta por Góes (1995) baseada na expressão

geomorfológica da Serra das Alpercatas, com orientação ENE-WSW, no Estado do Maranhão

Sua identifrcação destaca a singularidade desta unidade geotectônica devido ao forte alçamento

de suas bordas e seu preenchimento vulcano-sedimentar correspondente às formações Corda e

Pastos Bons (siliciclásticas) e Mosquito e Sardinha (magmáticas). (Figs, II 3 e II 4)

No Aptiano-Albiano, o deslocamento dos pólos da deriva continental para nordeste da

costa brasileira propiciou o amplo soerguimento de toda área central da Província Sedimentar do

Meio-Norte, concomitantemente, deu-se, a norte, a formação da bacia do Grajaú e a sul, a do

Espigão-Mestre (Góes, 1995).



As isópocas das formações cretáceas demonstram a inexistência da bacia do Parnaiba

como unidade geotectônica a esta época @etri & Fúlfaro, 1983)

A bacia do Grajaú compreende a deposição das formações cretáceas Grajaú, codó e

Itapecuru (Góes, ]995). As formações cretáceas do sul da Província Sedimentar do Meio-Norte

constituem o preenchimento da bacia do Espigão-Mestre.

Condições tectonicamente estáveis no desenvolvimento da bacia do Parnaíba propiciaram

a deposição de uma coluna sedimentar simples e relativamente pouco espessa'

Entretanto, em virtude dos sedimentos serem predominantemente afenosos e apfesentarem

poucos fósseis, a caractenzação de unidades lito e cronoestratigráficas torna-se dificil, e em

decorrência disto, a subdivisão da coluna estratigráfica é sempre questionada e várias têm sido

proposras (cunha, 1986). A subdivisão mais recente é apresentada por Góes (1995) (Fig. II.a).

Como cobertura cenozóica da Província Sedimentar do Meio-Norte, encontram-se as

formações do Grupo Barreiras e as camadas Nova Iorque posicionadas no Terciário.

O tectonismo cenozóico, no Estado do Maranhão, parece ter sido relativamente brando,

traduzindo-se por deformações de pequena intensidade e ajustamentos verticais. A altura média

dos chapadões maranhenses varia de 300 a 500 metros, raramente atingindo 700 metros (Mendes

& Petri, 1971). Na parte oriental da bacia, os levantamentos foram mais enérgicos, resultando na

erosão dos terrenos cenozóicos e mesozóicos e a consequente exposição de camadas paleozóicas.

os depósitos cenozóicos do interior constituem manchas isoladas, que sugerem

representar restos de uma capa outrora contínua. A frequente ocorrência da Formação Barreiras

parece indicar que a mesma se estenderia originalmente bem mais a leste (Mendes & Petri, 1971)'

Na bacia do Grajaú, ocorrem coberturas cenozóicas constituídas de argilas e arenitos

caulínicos, sotopostos ao Grupo Barreiras, em disCordância erosiva e jazendo sobre as camadas

cretáceas da Formação ltapecuru. segundo schobbenhaus et al. (1984) estas coberturas podem

representar a base do Grupo Barreiras, sendo conelacionáveis à Formação Infrabarreiras de Kegel

(1957). Keget (op. cit.) considera a ocorrência, em muitos lugares, de camadas de argila ou areia

argilosa caulínica, na base da "Formação" Barreiras, por vezes com seixos de quartzo. Este

depósíto ora é relativamente espesso e atribuído ao Barreiras, ora é restrito a apenas alguns

metros, ou encontra-se ausente. Essa litologia caulínica entre o Barreiras e o embasamento pode

faltar, ou por não se ter formado, ou por ter sido erodida. Dada a diversidade nas composições de

leno e sílica, diferenças climáticas e talvez temporais podem ser registradas
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11.2.3 Camadas Nova Iorque

As camadas Nova Iorque constituem-se em unidade litoestratigráfica informal, assim

designadas por Borges (1936) ao observar um afloramento de trinta e cinco metros de extensão'

situado à margem esquerda do rio Pamaiba, próximo ao ancoradouro da antiga vila de 'lJova

York". Descreve-as como folhelhos argilosos/arenosos recobertos por conglomerad6s e afgila

vermelha, como será transcrito abaixo.

No relatório de coleta" Borges (1936) descreve para Nova lorque cinco camadas A mais

inferior apresentava-se como um folhelho argiloso de 0,5m, com grande quantidade de peixes e

algumas fothas. A camada sobreposta, tendo cerca de 0,3m, corresponderia a um folhelho arenoso

cinza-escuro que se torna cit¡za-cluo quando exposto. Esta camada conteria folhas em

abundância e poucos peixes, de onde, provavelmente' provem a coleção em estudo A camada

supefior, constituindo-se novamente por um folhelho argiloso, é descrita como contendo grande

número de peixes de pequeno porte, mas também algumas folhas. Esta camada seria verde-escuro

ou azulada, tornando-se cinza-clara quando exposta e teria 0,8m de espessura. Acima destas três

camadas de folhelho, ter-se-ia uma camada conglomerática com seixos regulares bem cimentados,

camada €ssa bem visivel por todo o barranco de Nova Iorque, com os seus 2,5m de espessura A

camada mais superior seria uma argila avermelhada arenosa, cuja espessura atingiria 3,6m (Fig

rL6),

Essas camadas possuíam uma direção E-O e um mergulho 1l"N , dados que Borges (1936)

considerou gerais. embora à jusante tenha encontrado direção No-35'-SE e mergulho 12" NE

Alémdopequenotrechofossilífero,asduascamadassuperioresdominamportodoo

afloramento, não havendo, tanto a montante como a jusante da antiga vila, em vários quilômetros

de margens, senão argila vermelha

Mello Franco (1936) revela que fora designado, juntamente com Josalfredo Borges' para

proceder ao estudo do material ca¡bonoso existente nas proximidades da vila de 'lNova York"

(MA). Inicialmente ficou encarregado da parte topográfica Após a partida de Borges' os

trabalhos de campo ficaram sob a sua orientação. Descreve assim o trabalho realizado: cofes

geológicos em dois pontos na margem esquerda (barranco de "Nova York"), já escolhidos' com

as respectivas amarrações; coleta de fósseís nesses dois pontos; e mais três etapas E afirma'
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"Estando concluído este programa insisti na coleta de fósseis do barranco de Nova York,

conseguindo, então, copioso e excelente material para estudo, constituindo-se a quasi totalidade

dos fosseis dessa proveniência, a essa coleção juntou-se uma pequena parcela colhida por Borges

Esses fosseis estão dispostos em duas camadas de um folhelho cinzento oliva, com cerca de 40cm

de espessura cada uma. Na camada superior, onde o f'olhelho se apresenta bastante arenoso,

predominam as especies vegetaes, e na inferior, mais argilosa, concentram-se os peixes. Essas

duas camadas são oapeadas por um conglomerado, cuja espessura orça em cerca de três a quatro

metros",

Quando da visita de Plummer em 1946 (Plummer, 1948), essas camadas são descritâs

como sílticas contendo partículas micáceas e cristais de gipsita. As folhas são consideradas exce-

lentemente conservadas. Plummer fornece com mais precisão a localização do afloramento, que

estaria situado l20m à jusante do ancoradouro e quase ao nível d'água. Estaria aflorante apmas

i,2m de argila síltica, negra e mole apresentando-se em lâminas delgadas Descreve ainda a

existência de linhito preto nas margens do rio (Plummer, 1948)

Plummer (1946, apud Schobbenhaus et aI', 1984) descreve no Maranhão, nas

proximidades do vale do rio Parnaíba. as camadas Nova Iorque, datando-as do Eoceno.

Presumiu-se que os peixes e folhas encont¡ados fossem do Eoceno de acordo com A.S

woodward (1939), ou talvez mais novos. No seu aspecto geral, as camadas se assemelhariam às

do Grupo wilcox, do Texas, que são do Eoceno, porém Plummer (1948) reconhece que somente

um estudo minucioso dos fosseis poderia determina¡ a idade desses depósitos

segundo Petri & Fúlfaro (1983), Kegel (1957) provavelmente engloba as camadas Nova

Iorque na Formação Serra Negra, considerada por ele de idade terciária

O trabalho de Guimarães (1964) constitui-se o primeiro a considerar idade pliocena para

as camadas Nova lorque. Sua hipótese é levantada com base em feições geomorfológicas de toda

rede de drenagem influenciada pelo levantamento da serra do Espinhaço. seu trabalho relata

ainda que as camadas cenozóicas afloravam no Município de Pastos Bons, em particular nos

arredores de "Nova York".
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cunha (1966), em sua interpretação aerofotogeológica da área de Pastos Bons - Nova

Iorque, localiza a região da antiga vila de'Nova York"' na zona isomórfica 11, que descreve

como oconente no fundo de vales ao longo de cursos d'água e baixões. Constitui-se de

"sedimentos mal-consolidados, areno-argilosos, planos, nos quais os talvegues são bem

entalhados, com bordas vivas". Segundo sua interpretação, corresponderia a depósitos

contemporâneos de aluvião. Essa zona estende-se para fora da atual á'rea de inundação da

Represa Boa Esperança, o que sugere a possibilidade de localizar afloramentos fossilíferos

semelhantes aos de Borges (1936) fora da área de sua primeira ocorrência (Fig. II.2)

Estratigraficamente, Aguiar (1971) coloca as camadas Nova lorque como

discordantemente sobrepostas à Formação Alcântara, afirmando que o Terciiirio da bacia do

Parnaíba é representado pelas camadas Nova Iorque e pelas formações Barreiras e Pirabas'

caputo (1984) considera as camadas Nova Iorque discordantemente sobrepostas à

Formação ltapecuru, litologia de idade neo-cretácea. Seria correlacionada com a Formação

Almeirim da bacia Amazònica.

Baseando-se no antigo mapa aerofotointerpretativo de cunha (1966), isto é, anterior à

baragem e represa de Boa Esperança, e no mapa topográfico elaborado pelo Ministério do

Exército - DSG (1975), foi efetuado trabalho de campo em meadros de setembro de 1995 Na

ocasião, foi possível verificar que os depósitos quatefnários, abaixo dos quais poderiam estar

aflorando camadas terciárias, loram total e literalmente submersos, Excetuando-se uma pequena

área de superficie, não foi registrada a presença de argila vermelha nas redondezas não alagadas

o Terciário Indiviso (zona isomórfica l0) de cunha (i966) apresenta-se na forma de

arenitos friáveis e conglomerados melhor consolidados. Não foram encontradas evidências

esclarecedoras a respeito do sistema deposicional para as camadas. Tendo-se percorrido todos os

leitos das redondezas (6"44'03" S / 44"02'05" w até 6"45'02" s i 44"06'02" w) registrou-se

apenas fìícies de alta energia representadas por conglomerados brechóides. De caráter

intermitente, rios pouco profundos e largos apresentam solos orgânicos' aluviões e/ou

conglomerados com características de sistema fluvial do tipo brøided. o lago da represa Boa

Esperança afoga uma grande área e mesmo no período de "seca" (final de setembro), época do

trabalho de campo, não foi possível qualquer reconhecimento do sistema fluvial anteriormente

existente.



III - DOCUMENTÁRIO PALEONTOLÓGICO DAS CAMADAS NOVA IORQUE

As camadas Nova Iorque apresentam além da assembléia fitofossilífera estudada, outras

formas fossilíferas tais como peixes e palinomorfos'

Uma interessante coleção de peixes fósseis, feita em 1936 por Josalfredo Borges' foi

remetidaparaestudosaoDr.ArthurS'Woodward,doMuseuBritânico.Dessacoleçãoforam

descritas uma nova espécie de clupeidae, Knightia hrasiliensis, e uffi novo gênero e espécie de

cychlidae, Macracara prisca. o depósito foi atribuído ao Eoterciário pela presença do gênero

Knightia,que é encontrado tanto na América quanto nâ Europa em terrenos dessa idade'

Silva-Santos (1946), reexaminando o material, considera que nem toda a coleção fora

enviada ao Dr. Woodward, uma vez que encontrou na mesmq além dos dois gêneros referidos

por esse autor" outros dois. l,igtobrycon (Characidae) e '4rløs 
(Siluridae)

Ao gênero Aritts são atribuídos vá'rios fragmentos, na maioria' de nadadeiras peitorais'

com a impressão do espinho que as protege. Esses fragmentos são, entretanto, insatisfatórios para

uma determinação esPecífica.

O material atribuído ao gênero I'ignobrycon é descrito como uma espécie nova (L' øltus)

São dois pequenos espécimes infelizmente incompletos, faltando em ambos a maior parte da

cabeça e as nadadeiras Pélvicas

Em levantamento de fósseis vegetais brasileiros meso e cenozóicos, Duarte & Japiassú

(1971) citam a ocorrência dos macrofitofósseis de Nova Iorque como de idade pliocena sem'

contudo, apresentarem quaisquer tfatamento sistemático ou justificativa para a idade attibuída

Em termos gerais, a ocorrência é sumariamente citada em textos sobre geologia e paleontologia

brasileiras.

Lima (no prelo) relata a presença de paiinomorfos das famílias Arecaceae' Poaceae'

Juglandaceae, Onagraceae (fussiaea), Alismataceae?, Euphorbiaceae (Alchornea)' Aquifoliaceae

(I/ex), Compositae, Compositae (Ambrosia), Lithraceae (Cuphea) e Malpighiaceae Além disso'

algunsdosgrãosdepólenencontradosnãopossuemafinidadesbotânicasconhecidas'esão

referidos apenas como dicotiledôneas. Entre estes, encontr8m-se tipos de tricolpados, triporados'

tricolporadoseestefanocolporados.sãorelativamentecomunsesporosdefungos,massãoraras

as formas atribuíveís às briófrtas ou pteridófitas. A associação é largamente dominada por grãos

de pólen, especialmente os representativos das famílias Compositae' Poaceae e Onagraceae
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IV. MATERIAL E N,TETODOS DE PREPARAÇÃO E ANÁLISE DOS FITOFÓSSEIS

A assembléia estudada conta com 83 espécimes coletados por Josalfredo Borges e/ou

Mello Franco, em 1936. Em sua maioria estão representados por compressões de folhas de

Magnoliopsida, ocorrendo um fruto tipo legume e uma folha de Liliopsida. As compressões

representam 82V:o dos espécimes e apenas 7,2Vo podem ser considerados como impressões. Os

10,80% restantes constituem compressões mal preservadas, possuindo a aparência de impressões

foliares. Cerca de 24Vo dos espécimes estão completos. Grande parte dos fosseis incompletos o é

devido à coleta do material. Apenas 24Vo dos espécimes podem ser considerados

incompletamente preservados por conotação tafonômica.

A coleção proveniente das camadas Nova Iorque demonstra uma ampla variação no tipo e

grau de preservação. Entre o material amostrado, ocorrem espécimes fragmentados que exibem

importantes feições diagnósticas, pequenos folíolos de leguminosas quase completos e bem

preservados, espécimes com preservação moderada e rede vascular bem presewada mas sem

feições diagnósticas e espécimes que apresentam uma preservação de moderada a boa, mas que

possuem pouca rede vascular visível. Em alguns casos, é possível apenas a ìnferência a prováveis

famílias.

Com sessenta anos da coleta, o estado de preservação dos fósseis decaiu muito em virtude

de ressecamento do fothelho e da oxidação, que ocasionou, muitas vezes, a cristalização de

sulfatos na superficie do fossil.

Como se tratam de amostras de coleção do Departamento Nacional da Produção Mineral,

são numeradas de DGM-207 a DGM-25 L Para melhor oontrole, os espécimes foram

provisoriamente renumerados e são aqui referidos como NY- l a NY-73.

Na análise do material, observaram-se estruturas sedimentares, em cada amostra, assim

como a presença de diferentes tipos de sulfatos, na tentativa de identificar possiveis fácies

procurando correlacionar a numeração inicial com algum significado estratigráfico da coleta. Os

resultados, no entanto, não foram satisfatórios.

Amostras dos diferentes tipos de sulfatos foram maceradas e submetidas à análise por

raios X no laboratório de Raio X do DMP-IGUSP tendo demonstrado a presença de minerais do

grupo da jarosita, halotriquita e melanterita.
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Os espécimes foram submetidos a exame sob estereomicroscópio Wild MS-5, com câmara

clara e fotografados sob estereomicroscópio Leica Wild MZ3 MPS28. ambos pertencentes ao

Laboratório de Óptica do DPE-IGUSP.

Para melhorar a visualização de detalhes morfográficos de impressões realizou-se a

deposição de óxido de magnésio, resultante da queima de magnésio metálico sobre a amostra.

Contudo, os resultados não foram bons, devido a quase ausência de relevo das impressões.

Após algumas tentativas, a melhora na visualização dos detalhes morfográficos foi obtida

pela utilização de vaselina líquida. Revelou-se ótimo recurso de trabalho no caso onde há película

carbonosa, mormente sobre a venação. Praticamente, apenas os espécimes preservados como

impressões não se utilizaram deste recurso. Por outro lado, apresenta também a vantagem de não

deixar vestígios ou alterações sobre os espécimes ao secar, sendo apenas necessário novas

aplicações a cada observação.

As medidas de área da lâmina foliar/foliolar foram realizadas pelo método da planimetria

por contagem de pontos em grade de 0,5cm.

No caso dos espécimes completos, foi utilizada a classificação baseada em classes de

tamanho foliar pelo sistema de Raunkiaer (Mouton, I 966).

Duarte (1972;1987), Duarte & Japiassú (1971), Duarte & Mello-Filha (1980), Duarte &

Nogueira (1980; 1985), Duarte & Vasconcelos (1980) realizam análises paleoclimáticas através

da classificação de Raunkiaer, utilizando porém, o cálculo de área empregado por Cain et al.

(1956), crífculo que tem se provado ineficaz para esse tipo de análise (Dolph, 1977). A

metodologia adotada por Cun et al (1956) pode ser válida para análise fisionômica da vegetação

e não para análise climática, pois o método é impreciso quando o espécime se encontra com uma

área próxima a do limite entre classes utilizadas.

Ainda na morfometria, foram considerados dados lineares como comprimento do limbo

(L), largura máxima (l) e a altura da largura máxima (h) a partir da base. Esses três dados

fomecem uma relação de delgadeza (L/[) e uma relação de forma (h/L X 100) que permitem a

determinação do formato foliar de forma métrica.

Apesar de Hickey (1973) considerar a relação de delgadeza (L/l) na descrição de formas

foliares, faz de maneira subjetiva a avaliação de formas oblongas, elípticas e ovais. Mouton

(1976) quantifica e delimita essas formas. considerando a relação de forma (h,{L x 100) no

intervalo entre 40 e 600% como definição para a forma elíptica.
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Neste trabalho, será utilizada a classificação de arquitetura folia¡ de Hickey (1973),

considerando contudo a quantificação sugerida por Mouton (1976), procurando-se assim eliminar

ao máximo o caráter subjetivo dos dados,

Quando possível, mediu-se o ângulo de afilamento do limbo foliar no ápice (a), que

corresponde ao ângulo existente entre as tangentes aos arcos definidos na formação de ápices

atenuados (Fig. IV. 1)

d A maioria das medidas angulares,

entretanto, refere-se aos ângulos de emergência da

nervação secundária por ser este o caráter mais

comumente preservado nos espécimes desta

coleção, Esses ângulos são designados pela letra

grega beta (B), de modo que pp representa os

ângulos do terço proximal do limbo, pm do terço

médio e Bd os ângulos do terço distal.

Também foram medidos o ângulo de

expansão do limbo foliar na base (0) e o de

emergência da venação terciária exigido nas

determinações de certos padrões utilizados por

Hickey (1973). Entre os padrões estabelecidos vale

ressaltar os denominados por duas letras

Fig. IV.l - Representação das principais
medidas lineares e angulares utilizadas.

maiúsculas: 4 o e & referentes a ângulos respectivamente agudos, obtusos ou retos, sendo o

primeiro correspondente ao lado exmedial da nervação (Fig. IV. l).

Para a análise sistemática foi utilizada a literatura paleobotânica referente a Á¡ea

Neotropical e literatura botânica específica para cada categoria taxonômica identificada. A
coleção científica do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, depositiiria dos tipos

de Fittipaldi (1990) permitiu uma comparação direta com o material fossilífero. O Herbário do

Instituto de Biologia da Universidade de São Paulo (SPF), o Herbário do Jardim Botânico do Rio

de Janeiro (RB) e o Folheário do Setor de Botânica do Departamento de Biologia A¡imal e

Vegetal do Instituto de Biologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Folheário da

UERJ) foram utilizados para comparações com material atual.
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Para interpretações paleoclimáticas, a assembléia fitofossilífera de Nova Iorque (MA) foi

comparada em seu comportamento fisionômico a outras assembléias tafofloristicas neotropicais

já conhecidas.

Na aplicação da metodologia fomecida por Wolfe ( 1993), recomenda-se utilizar

tafofloras com 25 espécies ou mais. Entretanto, na Área Neotropical, apenas quatro tafofloras se

enquadram nessa exigência: a de Trinidad (Antilhas) com 54 espécies descritas por Berry Q925a);

a de Ouriçanguinha-BA com 49 espécies descritas por Hollick & Berry Q924), a de Matanzas

(Cuba) com 42 espécies descritas por Berry (1939b) e a da Patagônia (Argentina) com 28

espécies descritas por Berry Q925c). A tafoflora das camadas Nova Iorque (MA) totaliza 43

espécimes onde foi possível obter os parâmetros necessários.

Não sendo possível realizar uma Análise de Correspondência com apenas cinco tafofloras

optou-se pela inclusão das seguintes tafofloras: Anzoategui, Venezuela com 2lspp. @erry,

1939c); Pirabas, Pará com l8 spp. (Duarte, 1972); Y argem Grande do Sul, São Paulo com l7sps.

(Duarte & Rezende-Martins, 1983, 1985); Loja, no Equador com 14 spp. @erry, 1929); sul do

Equador com l3 spp (Berry, 1945a); Loreto, Peru com 12spp. (Berry, 1925b); Alto Juruá, Acre

com 12 spp. (Berry, 1937b, Maury, 1937); leste da Colômbia com 11 spp. @erry, 1945b) e

Mono do Chapéu, na Bahia com apenas 6 spp. (Duarte & Nogueira, 1985) (Fig. IV.2).

Aplicando-se a metodologia estatística de Wolfe (1993) para obtenção de parâmetros

climáticos a partir de assembléias foliares, foram elaboradas planilhas de dados para cada uma das

tafofloras (Fig. IV.3) calculando-se, posteriormente, a percentagem de oconência de cada um dos

29 caracteres morfológicos considerados. Para a análise multivariada proposta, consideram-se os

aspectos fisionômicos de cada espécie independente do número de espécimes existentes, assim

como de seu posicionamento taxonômico.

Em virtude do objetivo dessa an¡ilise, foram considerados somente os dados extraídos dos

espécimes ilustrados, visto que alguns dados apresentados nas descrições restringem-se a

ca¡acterísticas inerentes a gêneros/espécies com os quais foram comparados, não sendo

diretamente observados nos fósseis.

Foi utilizado o programa de computador SPAD. N (Sistema Portable para el Analisis de

Datos Copyright (C) CISIA 1,987,1'991 - Version 2.52) para o tratamento dos dados, partindo-

se de sua compilação conforme a Tabela I obtendo-se os parâmetros necessários para as

inferências paleoclimáticas sobre o conjunto das quatorze tafofloras.
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Caráter so. I so.2 sn.3 so.4 so.5 so.6 sp.7 so.8 so.9 sp. l0 so.1 I o/.

Lobado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sem dentes I I I I I Ì 1 I I 100

Dentes rezulares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dentes oróximos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dentes arredondados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dentes aqudos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dentes comoostos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LeDtÕ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LeDto II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Micro I 0 0 0 0 0 0 I 0 0 I 0 18

Micro II 1 0 I I I 0 I I 0 '72

Micro III 0
,l

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Meso I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Meso II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Apice emareinado I 0 0 0 0 4

Anice arredondado I 0 0 0 0 24
Anice aørdn 0 I 0 52

Aoice atenuado 0 0 0 I 0 28

Base cordata 0 0 0 0 5

Base arredondada I I I 0 55

Base aquda 0 0 0 4t

L/l < l:l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lll 1-2.1 I I 0 0 0 0 I 0 I 0 45

LA 2-3:1 0 0 I 0 0 I 0

LA 3-4:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 t

Ln >4'.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Forma obovada 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 8

Forma eliotica I I I I 0 I 0 0 64
Forma ovada 0 0 0 0 0 I 0 I 0 0 28

Fig. IV.3 - Planilha de dados hipotéticos para uma determinada tafoflora. São levadas em
consideração cada espécie em conjunto. Notar que certas espécies não preservam alguns caracteres.
Calcula-se a porcentagem de cada caráter pelo número de espécies que o possuem- As classes de
tamanho geralmente podem ser inferidas mesmo quando o(s) espécime(s) encontra(m)-se
fragmentado(s).
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Os critérios fisionômicos utilizados por Wolfe (1993) incluem: tipo de margem

apresentado pela folha,folíolo (lobado ou não, denteado ou não, regularidade, proximidade e

formato dos dentes), a área foliar/foliolar, o tipo de ápice (emarginado, arredondado, agudo ou

atenuado), o tipo de base (cordada, arredondada ou aguda), relação de delgadeza (L/l: < l:1; l-
2:1; 2-3:1;3 -4: I e > 4: I ) e o formato foliar/foliolar (obovado, elíptico ou ovado) (Fig. IV.a).

Espécies apresentando dois tipos de ápices, por exemplo, terão o score tota.l (l) dividido

entre cada variável desse caráter (0,5), de modo a representar o comportamento fisionômico da

espécie.

Com relação ao parâmetro área foliar, no trabalho de Wolfe (1993), embora haja

representação de sete classes em desenhos, não se observam limites bem definidos entre elas.

Wolfe (1993) afirma ter utilizado limites semelhantes aos utilizados por Raunkiaer (1934) e,

especificamente, os limites da classe notófila de Webb (1959).

No presente trabalho, associam-se os limites explicitados por Raunkiaer (1934), os

desenhos de Wolfe (1993) e o método de planimetria de pontos estabelecendo-se os seguintes

limites:

Os parâmetros tipo de ápice e tipo de base, sem finalidade descritiva, evidenciam as

formas através das quais os vegetais reagem a fatores climáticos, principalmente precipitação e

umidade. Assim, ápices atenuados, por exemplo, indicam altas precipitações.

A relação de delgadeza, isto é, a relação entre o comprimento e a largura máxima da folha,

relaciona-se com a velocidade de crescimento dos meristemas foliares. Além do componente

hereditário, esse crescimento mostra-se influenciado por fatores climáticos. O formato folia¡

apresenta um comportamento semelhante.
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I

Classes utilizadas na análise

paleoclimática.

Limites de área obtidos por

planimetria de pontos.

Classes de Raunkiaer (1934)

equivalentes.

lepto I de 0 a 0,25cm'? leptófila

lepto II de O,25 a 2,25cm' nanófila

micro I de 2,25 a 4,7 5cm" micrófila pequena

micro II de4,75 a 20,25cm" micrófila média e grande

micro III de 2O,25 a 45,00cm' classe notófila - Webb, 1959

meso I de 45,00 a 87,50cm' mesófila média

meso II área maior que 87,50cm' mesófila grande e/ou maior



V - ANÁLISE TAFONOIT¡ICn DA ASSEveI-ÉtR FITOFOSSIIIppRR

Classicamente. a Paleobotânica não se tem preocupado com a análise tafonômica de suas

assembléias fosseis. No entanto, desde 1980, têm-se avolumado trabalhos que ressaltam a

importância desse tipo de análise nas interpretações paleoflorísticas.

Considerando-se a inacessibilidade ao local de proveniência, no estudo da assembléia

fitofbssilífera das camadas Nova lorque procurar-se-á extrair das amostras o máximo de

informações tafonômicas possiveis, que permitam uma aproximação maior nas interpretações

paleoflorísticas, paleoambientais, deposicionais, paleoecológicas e paleoclimáticas.

Diversos fatores atuam no resultado tafonômico paleobotânico. Entre eles encontram-se o

transporte eólico e aquático, degradação aérea e subaquosa e características do ambiente

deposicional. Vide Spicer (1980; 1989, 1991), Ferguson (1985), Greenwood (1991) entre outros.

Ao analisar a tafoflora das camadas Nova lorque, observa-se que a distribuição estatística

por classe de tamanho foliar apresenta sensível quebra em relação à normal esperada (Grá{ico V-

l), isto é, a classe mesófila pequena é pouco representada e não ocorre a das mesófilas médias.
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Gráfico V- I : Pcrccntual de folhas por classc dc tamanho (Classcs segundo Raunkiacr).
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Pode-se aventar algumas hipóteses para explicar esse fenômeno:

- Houve uma pequena seleção por transporte a favor das classes micrófilas médias e grandes, ou

- Não houve identificação de classes maiores que mesófila pequena, devido a problemas de fratura

preferencial ocorrida durante a coleta e/ou decorrentes do próprio transporte pré-deposicional, ou

- Teria havido prováveis problemas de coleta seletiva, excluindo subjetivamente, classes menores,

ou

- A ausência de macrófilas seria decorrente de controle climático.

ffi Aparência tautedzada

ffi Moderadamente tauterizada (-75Yo)

I Parcialmente tauterizada (-50%)

n Levemente tauterøada (*25%)

I Pequenos sinais de tauterização (-10%)

ffi Ausência de tauterização

Gráfico V-2: Pcrccntual dc folhas com aparôncia tauterizada'

Ferguson (1935) chama a atenção para o aspecto adquirido pelas folhas desidratadas que

sofrem transporte após permanência em ambiente subaéreo. A esse aspecto denomina de

aparência tauterizada. O espécime NY-66 ilustra bem essa aparência (Est.12 fig 1) Na coleção das

camadas Nova lorque, o pequeno percentual (cerca de L0%) de folhas com aparência tauterizada,

expresso no Gráfico V-2, evidencia o pequeno transporte a que foi submetida essa assembléia.

Na obtenção de dados qualitativos sobre o grau de fragmentação dos espécimes foliares

foram usados os seguintes critérios:
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Grau A - Espécimes absolutamente inteiros, além daqueles cuja fragmentação é seguramente

oriunda de coleta.

Grau B - Espécimes quase inteiros, com fragmentação, quase seguramente, atribuída a

problemas de coleta.

Grau C - Espécimes, sem dúvida, incompletos por degradação durante transporte pré-

deposicional, com grande área preservada.

Grau D - Espécimes também incompletos, com pequena área preservada.

Grande parte dos espécimes da assembléia fitofossilífera das camadas Nova lorque

encontra-se incompleta por causa de problemas de coleta, e apenas cerca de 25o/o pode ser

considerada incompleta devido a degradação pré-deposicional. Contudo, nem sempre é facil

estabelecer-se a distinção entre a fragmentação resultante do transporte, daquela causada por

bioerosão, ou seja, degradação por microorganismos ou por invertebrados (Gráfico V-3). Neste

gráfico, o percentual de folhas consideradas completas, isto é, folhas que estariam completas

antes da coleta (64%) não corresponde ao percentual de amostras verdadeiramente completas

(24%), sendo um dado relativamente subjetivo. Devido a esse fator subjetivo, o gráfico mostra

l2Yo defolhas com preservação equivalente a um grau B, porque existe incerteza nestas amostras

quanto ao fato de terem sido realmente preservadas inteiras'

Inteuas (A)

Quase rntetas (B)

Fr4gmentadas (C)

Pequenos framentos P)

I
I
I
n

Gráfico V-3: Pcrccntual do grau dc intcgridadc fìsica das folhas
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Portanto esse aspecto também sugere pequeno transporte dos elementos foliares antes da

deposição.

O reconhecimento das feições características da degradação por invertebrados é um tanto

complexa. Consideraram-se feições que sugerem pequenas "mordidas". De fato, são consideradas

degradação por invertebrados aquelas feições que, dificilmente, poderiam ser produzidas

abioticamente. Deste modo, apenas as feições com contornos circulares são computadas,

podendo haver uma estimativa imprecisa (Fig. V.l). Além disso, tem-se em mente que as feições

circulares podem, tambénr, ser decorrentes de rompimento recente da superficie foliar pelo

crescimento de cristais de origem secundária (sulfatos) relativamente comuns nas amostras.

procurou-se contornar essa dificuldade não considerando as feições circulares visivelmente

associadas a cristais.
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Degradaçäo muito alta (-80%)

Degradaçäo alta (-60%)

Degradaçäo moderada etr/o)
Ðegradaçäo baixa (-20%)

Degradaçäo muito baixa (-10%)

Degradação ausente

Degradaçã.o muito alta (-80%)

Degradação alta (-6Û%)

Degradaçäo moderada (^40%)

Degradaçäo baixa (-20%)

Degradaçäo muito baixa (-10%)

Degradaçäo ausente

Gráfico V-5

Percentual do grau de deg¡adaçilo por microorganismos

Gráfico V-4

Percentual do grau de degradação por invertebrados
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Conforme indica o Gráfico V-4, apenas cerca de l2o/o dos espécimes apresentam, em

maior ou menor grau, feições indicativas de degradação por invertebrados e/ou pequenos

vertebrados.

Encontram-se em cerca de 3Yo das amostras, esqueletos de pequenos peixes (2,5cm).

Embora presentes nas mesmas amostras, esses esqueletos não são encontrados exatamente nos

mesmos níveis das folhas. Percebem-se em outras amostras, níveis com fragmentos de peixes

representados por pequenas vértebras. É possivel que esses pequenos peixes ou invenebrados

como gastrópodes sejam os predadores dessas folhas. Por outro lado, essas poucas folhas

poderiam ter sido predadas antes da abcissão.

A degradação por microorganismos está melhor representada, embora cerca de 45Yo dos

espécimes não mostrem qualquer sinal de degradação microbiológica (verifique as grandes áreas

azuis claras nos Gráficos V-4 e V-5). Em 34o/o dos espécimes essa degradação é de moderada a

baixa e em apenas 21%o essa degradação é significativa (Gráfico V-5).

Conforme salíenta Ferguson (1985), devido a grande degradação biológica nos trópicos, o

maior potencial de preservação corresponde aos restos vegetais que, diretamente, atingem um

corpo aquoso. No seu conjunto, as folhas das camadas Nova Iorque sofreram pequenos

transporte e desidratação, bem como, pequeno ataque biológico, antes da deposição, tendo ficado

pouco tempo expostas à degradação subaérea. Logo, a grande maioria das folhas das camadas

Nova lorque teria atingido direta ou rapidamente o corpo aquoso.

Figura V. I - Padrões tipicos de degradaçào foliar: (a) degradação causada por invertebrados; (b)
degradação causada por abrasão mecânica; (c) degradação causada por atividade microbiana.

Extraído de Spicer ( 1989).
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Após atingir um corpo aquoso, o resto vegetal absorve âgua até a saturação (Spicer,

l98l;1989). Durante o período de flutuabilidade, os restos vegetais solrem degradação.

Aparentemente os fungos são os mais importantes agentes no processo de decaimento (Spicer,

l9S9). Essa atividade microbiológica afeta a resistência mecânica da folha. A fragmentação

mecânica é caracterizada por rasgos e quebras angulares bem distintas daquelas de dano,

exclusivamente, biogenético (Spicer, l99l - Fig. V.l).

A análise das estruturas sedimentares presentes nas amostras provenientes das camadas

Nova lorque é considerada válida mesmo que elas não possam indicar variações laterais ou

verticais. Ela pode fornecer informações sobre o ambiente deposicional como um todo.

No Gráfico V-6, nota-se que ocorre grande predomínio de estratificação plano-paralela,

havendo apenas 9,60/o de amostras com estratificação ondulada ou levemente ondulada e l,4o/o de

amostras que aparentam possuir pequenas estratificações cruzadas.
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Gráfico V-6: Pcrccntual dos tipos dc laminaçõcs presentcs nas anlostras
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As amostras das camadas Nova lorque foram analisadas também quanto à densidade de

distribuição dos espécimes em um mesmo nivel ou lâmina. Verificou-se que:

- A superposição de espécimes é quase ausente nas amostras (apenas 1 amostra em 73 apresenta

dois espécimes superpostos).

- Nas amostras onde ocorrem dois ou três espécimes (na rnesma superficie), correspondendo a

l8% da assembléia, a distância horizontal entre eles é de aproximadamente 3 a 4cm, evidenciando

o predomínio de material clástico sobre o orgânico.

- Há algumas amostras com áreas superiores a 100cm2 onde apenas um espécime está pfesente na

mesma superficie.

- As amostras, que exibem alto grau de isolamento de espécimes por nivel, são, normalmente, as

mais claras. O inverso também é verdadeiro.

Não tendo sido as amostras coletadas de modo sistemático, as informações que poderiam

ser obtidas pela variação na espessura dos estratos claros e escuros, assim como de suas

alternâncias, ficam perdidas. Registra-se, no entanto, a presença desta altemância, atribuída à

variação sazonal ou cíclica nas condições de deposição, que poderia estar ligada a maior ou

menor oxidação do ambiente deposicional, embora predominantemente deva ter sido pouco

oxidante.

O ambiente deposicional pode ser sugerido como um corpo aquoso de pouca energia O

percentual de folhas inteiras é um indicativo da quietude do ambiente deposicional dessa

assembléia.

As características apresentadas pelo tipo de estratificação presente nas amostras denotam

a quase ausência de correntes ou outros fatores energéticos no ambiente deposicional, pois apenas

9,6%o delas apresentam estratificação ondulada./levemente ondulada e l,4T6 com pequenas

estratificações cruzadas.

Esse aspecto de relativa baixa freqüência de folhas por área de superficie rochosa'

associado à granulometria frna, com estratifrcação predominantemente plano-paralela, ao

predomínio de compressões foliares, a coloração geralmente escura da litologia, sugere ambiente

de baixa energia diferentemente de outras floras cenozóicas como a de ltaquaquecetuba, SP ou de

outras localidades. Esse tipo de vegetação poderia corresponder à que medra em condições

equatoriais úmidas.
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Considerando as informações fomecidas pelo padrão de estratificações das amostras das

camadas Nova Iorque, o ambiente deposicional mais provável para estas camadas seria o

ambiente lacustre. Poderia tratar-se de uma lagoa de pequenas proporções, integrante da planicie

de inundação do rio Parnaíba e, nesse caso: também poderia tratar-se de depósitos de meandros

abandonados (ox-bow lake) como sugere Lima (no prelo). Esse autor interpreta a abundância de

matéria orgânica amorfa e a presença de fungos como sugestivas de depósito ocorrido em

condições estagnantes, o que corrobora as conclusões acima colocadas



VI - SISTEMATICA DA TAFOFLORA ESTI-,DADA

A tafoflora das camadas Nova Iorque apresenta formas que guardam poucas feições de

caráter sistemático. Parte dessa problemática deve-se ao tipo de coleta realizada, havendo muito

material fraturado. Sem a base foliar, poucas observações podem ser realizadas com base no do

padrão geral de nervação, importante feição para a identifrcação de certos grupos taxonômicos.

Também. como já loi assinalado, o longo tempo de armazenamento das amostras levou a

deterioração dos fosseis, principalmente pelo aparecimento de cristais de sulfato, dificultando

observação mais acurada das feições diagnósticas das folhas.

A única divisão vegetal documentada na assembléia macroflorística estudada é a

Magnolioph¡a, no que é concordante com o registro microflorístico relativo às traqueófitas,

embora as famílias detectadas sejam, em geral, distintas (Compositae, Poaceae e Onagraceae são

as dominantes no registro patinológico). As famílias registradas macro e microfloristicamente

encontram-se listadas no Quadro I

Dos 83 espécimes descritos, oito são reconhecidos como folhas de Laurales, um, como

folha de Malvales, um, como folha Ebenales, dez, como folíolos de leguminosas, um, como fruto

tipo legume, seis, como folíolos de Sapindales e um, como folha incompleta de Liliales. Desse

modo,33,650/o dos espécimes descritos encontram-se inseridos em grupos taxonômicos, sendo

que destes 39,28o/o esiáo representados por leguminosas.

A sistemátrca adotada segue a classificação taxonômica de Cronquist (1988) Como a

maioria dos espécimes não pode ser identificada utilizou-se de parataxa para agrupáJos,

Os parataxa foram denominados por uma combinação alfa-numérica inspirada naquela

utilizada nos trabalhos de Pole (1993a-e). Nesses trabalhos, Pole descreveu todos os taxa folia¡es

de angiospermas em parataxa nãoJinneanos, em seu caso com o prefrxo MANN seguido por um

número, em adição ao sistema linneano. Considerou um sistema útil para material fóssil foliar com

ou sem afinidades genérìcas conhecídas, tendo a vantagem de referir-se a um parataxon sem

identificação lirrmal. Representavam espécies sem um gênero conhecido.

Adotou-se FNNY representando a Flora Neógena de'Nova York" seguido da designação

de ordem, quando identificada, e da numeração que indica agrupamento genérico ou mesmo

supra-genérico mas com características fisionômicas e arquiteturais semelhantes. Portanto, os

parataxa utilizados neste trabalho nem sempre representam espécies sem gênero.
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MACROFLORA
(presente trabalho)

MICROFLORA
(Lima. no orelo)

DIVISAO MAGNOLIOPHYTA
CLASSE MAGNOLIOPSIDA

STIBCI-ASsE MAGNoI,IIDAE
Laurales

aff Lauraceae

SUBCLASSE HAMAMELIDAE
Juglandales

Tusland¡ceae

STIBCLASSE DILLENIIDAE
Malvales

aff. Malvaceae
Ebenales

aff. Ebenaceae

SUBCLASSË RosIDÄE
Fabales

Myrtales
Llthraceae
Onasraceae

Sapindales
aff Meliaceae

Celastrales
Aouifoliaceae

Euphorbiales
Euohorbiaceae

SuBcLASsE ASTERIDAË
Asterales

Asteraceae lComnositae)

CLASSE LILIOPSIDA
SIIBCLASSE ALISMATIDAT

Alismatales
A]ismataceae

St.rBcrt-^s su AREcÌDArl
Arecales

A¡ecaceae (Palmae)

Sr,tscl1\ssE CoMMH.INTDÆi
Cyperales

Poaceae (Graminae)

SI,BCLASSE LILT.IDAE

Liliales
aff Smilacaceae

Quadro I - Composição macro e microflorística da tafoflora neógena das camadas Nova lorque
(MA)



VI,I - MA(;NoI,IOPIJYTA - MA(iNoI,IOPSIDA

MAGNOLIOPHYTA

MAGNOLIOPSIDA

SuBcLAssE MAGNoLIID,{E

Ordem Laurales

aff F¿mília Lauraceae A. L. de Jussieu. l7g9

A familia Lauraceae possui 3l gêneros com distribuição tropical e subtropicar em todo
mundo, especialmente nas floresta centro e sul-americanas (Jory. l9g3) Segundo Barroso (197g),
são 47 gêneros sendo r9 ocorrentes no Brasil. Segundo cronquist (r9gl), são plantas arbóreas
ou arbustivas sempre-verdes e que apresentam forhas de disposição alterna ou raramente opostas,
simples' geralmente inteiras e com nervação pinada ou raramente palmadas. seus grãos de pólen
apresentam registro fóssil a partir do Paleoceno (Mtiller, I98l). o primeiro registro fossil na Á,rea
Neotropical ocorre no Eoceno de Rio Negro, Argentina (Meyen, I9g7).

Parataxon FNNy-(Laurales),1 cf, Løurophyllum sp.

Esr. I -fig. t,2,3,4A-B;
Est 2 - fig. 1.{ tB. tC;2;

Fig. VL l, A, B, C, D, E, F, G, IJ e I

Espécimes da coreção: Ny-30 (DcM-209), Ny-29 (DGM-222), Ny-56 (DGM-222),
NY-57 (DcM-223), NY-384a (DcM-zzg) e conrra-impressão Ny-38Ab (DGM-229), Ny-34
(DGM-232), NY-364 (DGM-245) e Ny-26 (DGM-248).

Fisionomia: Impressão e compressões foriares pecioladas, erípticas e de margem inteira.

Biometria:

o comprinrento varia de 4,6 a 6,gcm; a largura máxima varia tre 2,0 a 2,7 cm e a artura
varia entre I,9 e 3,2cm A relação de delgadeza para esse grupo situa-se entre 2,25 e 2,56. São
micrófilas médias a grandes (5,00cm2- r 3,50cm';, Sua relação de forma varia de 2g%o a 52,59/o

definindo-as como elípticas. o ânguro de emergência da nervação secundária para a porção
proximal varia de 45" até 64", enquanto na porção r¡ediana vão de 44,, a gZ" 
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Espécime Lcm lcm hcm L^ WL o/o área cm' ângulos de emergência P

NY-26 >3,4 2.4 2.8 I J< )¿ 6.25 þp a6'-62' Bm 44"-53'

NY.38 4,6 2.0 z,)

NY-30 6,0 2.6 3.1 2,31 <? { 10,25 pp 45"-50" Pm 44"-56"

NY-34 6,0 l.l 2,40 5 1,6 10,25

NY-57 6,5 2,7 J,¿ 2,40 49 r 3,50 pp 52'-s6" Bm 60'-82"

NY-29 6,1 2.5 ?s 2,44 41 5,00

NY-56 6,8 t1 t,9 1<J 28 13,25 pp s3-64" Bm 48-66"

NY-364 6,4 2,6 2,56 40,6 7,7s

Descrição: Nenura primária de calibre moderado e de curso retilíneo, estreitando-se

distalmente. Padrão de nervação camptódromo-broquidódromo Nervuras secundáfiâs sub-

alternas, de mesmo calibre e paralelas entre si até 2/3 de seu curso. Presença de intersecundárias

simples, quase retilíneas e bem marcadas até cerca de três quartos da área intercostal Nervação

terciária-quaterná,ria em padrão reticulado denso formando aréolas pequenas e fechadas

o espécime NY-26 (Est,l, fig, 4A e 48; Fig,VL l - I) encontra-se fraturado na porção

mediana superior. O espécime apresenta base aguda-cuneada com ângulo de 72'

O espécime NY-384a (Fig.\{.1 - H) não apresenta contornos nítidos

O espécime NY-30 (Est,l, fig. 1; Fig VI l - E-F), incompleto, está fragmentado em sua

porção superior esquerda próximo ao ápice. Base aguda-cuneada com ângulo de 84"

o espécime NY-34 (Est 1, fig.2; Fig,VI 1-B), incompleto, faltalhe a região distal e a base

o espécime NY-57 (Est'1, fig. 3; Fig'VI'1 - C), incompleto, está ffaturado em pequenas

porções da base e ápice. Há porções onde não se encontra película carbonosa

o espécime NY-29 (tsst.2, fig. 2; Fig.vl,1 - G), impressão, encontfa-se visível apenas na

porção proximal.

o espécime NY-56 (Est.1, fig. 14, lB e lC; Fig.VL l - A), pouco contrastante, apresenta-

se quase completo, faltandolhe pequena porção distal

o espécime NY-364 (Fig.VL l - D) apresenta-se incompleto, faltandolhe grande porção

do semi-limbo esquerdo.
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MAGNOLIOPSIDA

SUBcLASSE M^(ìNoT,IIDA.E

Ordem Laurales

aff. Família Lauraceae

Parataxon FNNY-(Laurales). I

Fig. A - Morfografia foliar do espécime NY-56 (DGM-222). Observar que a nervação encontra-

se visível apenas na porção basal.

Fig, B - Morfografia foliar em câmara clara do espécime NY-34 (DGM-232).

Fig. C - Morfografia foliar em câmara clara do espécime NY-57 (DGM-223).

Fig. D - Morfografia folíar em câmara clara do espécime NY-364 (DGM-

Fig. E - Morfbgrafia foliar do espécime NY-30 (DGM-209)

Fig. F - Morlografia foliar em câmara clara do espécime NY-30 (DGM-209).

Fig. G - Morfografia foliar do espécime NY-29 (DGM-216).

Fig, H - Morfografia foliar do espécime l.{Y-384 (DGM-

Fig. I - Morfbgrafia lbliar do espécime NY-26 (DGM-248)



il
,,t .l ,',.

""t 
"'

,' : ¡ 'nI'' .>:'/ ü,," .i"\' 1-\l
i:,i, r' . '^

,.:::J.t ,) \ ,, n, \:l / 
l'tl

l¿,., *i",1.

o srr,¡n i 'j
.:, F

0
,-:."- IIr'.. .. -,,.l',\ t. I I\ ',Y rl
\ \ .¡ ¡,', /l
\\/
'\ \ l)
' ,, \,rj .t'''r'\'.2' /\ \¡ . ./

".,4 
/, ,".) r

I

,x7)
,rí'i,",-r^

I

o-___lo*

. \.' l,. 
"JÌ

rj
\,i
\
\"i ,r\l

'i,''
lt a l0rûntc

,/

r-\
r\
,\

\l/ /-\
/.ì

'zl- 2
ì,'" ,;_ l

:,.4 t ¡an¡¡ /

D
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ESTAMPA I

Flora Neógena Nova York

MAGNOLIOPSIDA

St,tsCLASsE MAGNoLIIDAE

Ordem Laurales

aff. Família Lauraceae

Parataxon FNNY-(Laurales). 1

Fig. I - Foto do espécime NY-30 (DGM-209)

Fig. 2 - Foto do espécime NY-34 (DGM-232).

Fig. 3 - Foto do espécime NY-57 (DGM-223)

Fig. 4 A- Foto do espécime NY-26 (DGM-248).

Fig. 4 B - Foto do espécime NY-26 (DGM-248) mostrando detalhes da nervação



ESTAMPA I

Parataxon FNNY-(Laurales). I c/ Løurophyllum sp.



ESTAMPA 2

Flora Neógena Nova York

MAGNOLIOPSIDA

SilBCLArisE MÂ(iNot.IlDAË

Ordem Laurales

aff Família Lauraceae

Parataxon FNNY-(Laurales). 1

Fig. I A - Montagem computadorizada de fotos de estereofotomicroscópio do espécime NY-56

(DGM-222).

Fig. 1 B - Foto em estereofotomicroscópio de porção proximal do semi-limbo esquerdo do

espécime NY-56 (DGM-222) mostrando detalhes da nervação.

Fig. I C - Foto em estereofotomicroscópio da porção mediana do espécime NY-56 (DGM-222)

mostrando detalhes da nervação. Luminosidade foi aumentada através de softwares para

melhorar a visualização da nervação.

Fig. 2 - Foto do espécime NY-29 (DGM-216). O contraste foi reforçado através de softwares,



ESTAMPA 2

Parataxon FNNY-(Laurales).I cf. Laurophyllum sp.
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Discussão: Espécies fósseis pouco preservadas e aparentemente semelhantes em aspecto

aos espécimes deste parataxon são atribuidos a Goeppertia engelherdti Berry (Berry, 1922a-Plate

IV, fig.3), Lauraceae do Mioceno do Chile e Pilocarpus prepinnatifolius Hollick & Berry

(Hollick & Berry, 1924-Pl^te V, fig 5-6), Rutaceae do Plioceno de Ouriçanguinhas.

Entretanto, quando melhor presewados, os espécimes NY-26 e NY-56 apresentam uma

nervação terciária-quaternária densa em padrão semelhante ao que ocorre entre as Lauraceae.

Wolfe (1977) constata que, mesmo sob a melhor circunstância, é dificil determinar a que gênero

de Lauraceae pertence um espécime foliar. Hill (1986) sugere o uso de morfogêneros que

representem tipos morfológicos de lauraceae, exceto nos poucos casos em que se possa atribuir

seguramente a um gênero vivente. Por pnoridade, o morfogênero a ser utilizado corresponde a

Laurophyllum Goeppert. Hill (1986) redefiniu, então, o morfiogênero acrescentando detalhes

anatômicos. Pole (1993b) identifica impressões foliares como Lauraceae com base em margem

inteira, nervação externódroma ou eucamptódroma e nervação foftemente percorrente. Além

disso enfatiza que aréolas isodiamétricas, pequenas e fechadas com espessura cerca de quatro

vezes menor que a da nervação que as origina são caracrteristicas de algumas Lauraceae. Analisa

que, frequentemente, os padrões de nervação parecem atravessar os limites taxonômicos

correntemente aceitos, mas considera que nem sempre é necessário detalhes anatômicos para a

colocação em família ou mesmo em nível genérico. Também reconhece a prioridade de

Laurophylhm Goeppert em suas determinações e somente quando possue folhas mumificadas

utiliza as caracteristicas epidérmicas listadas por Hill (1986)

Entre os gêneros da Área Neotropical, que apresentam o mesmo padrão de nervação do

parataxon FNNY-(Laurales). I e que possuem espécies com a mesma forma foliar, encontram-se

Aiouea, Aniba e (lryplocarya.

SUBCLASSE DILLEMDAE

Ordem Malvales

aff. Família Malvaceae A. L, de Jussieu. 1789

39



A família compreende 85 gêneros e mais de 1.500 espécies, com centro de dispersão nas

regiões tropicais. mas espalhada por todo o mundo. No Brasil, conhecem-se, aproximadamente,

300 espécies (Joly, 1983)

São plantas de hábito variado, de preferência ervas, às vezes arbustos ou árvores, com

folhas inteiras ou profundamente lobadas ou partidas, frequentemente palminérveas, de disposição

alterna e estipuladas (Joly, 1983).

Há indícios de macrofósseis associados a Malvaceae desde o Cretáceo, mas os grãos de

pólens são registrados somente a partir do Eoceno Superior (Muller, 1984).

Parataxon FNNY -(Malvnles).1

Est.3 fig 1-3;Fig VI.2, 1A-lD

Espécime da coleção: NY-3 (DGM-237)

Fisionomia: Compressão foliar com fragmento caulinar sobreposto casualmente. O

espécime apresenta-se incompleto faltandolhe pequena porção apical. Apresenta forma ovada-

estreita e margem irregularmente crenada, possuindo algumas projeções convexo-convexo e umas

poucas côncavo-convexo. Possui 4,75cm2 de área preservada, sendo micrófila média.

Biometria:

Descrição: Nenura mediana de calibre forte e curso sinuoso. O padrão geral de nervação

pode ser descrito como pinado-craspedódromo com grande desenvolvimento de nenr¡ras

externas provenientes do primeiro par de nervuras secundárias. O conceito de nenuras externas,

introduzido por Pole (1991), refere-se a toda ramificação desenvolvida no lado basal da nervura

lateral. O padrão poderia ser confundido com o actinódromo suprabasal de Hickey (1973) se não

t'ossem os calibres distintos da primária e secundárias, A superposição de uma porção de outro

limbo foliar, possivelmente similar, corrobora dessa falsa idéia (Detalhe - Est 3, fig. 3).

Espécíme Lcm lcm hcm L/l h/1, o/o área cm' ângulos de emergência p

NY-3 3,1 t,9 1,0 1,63 32 4.75 ßp s l" pm 40"



IA

lc

Fig. VL2 - Morfografias foliares do Parataxon FNNY-(Malv). lA - Desenho em câmera clara do
espécime NY-3 (DGM-237); lB - Detalhe da nervação do espécime NY-3 na região
marginal do primeira nervura secundária, lC - Detalhe da nervação próxima aos dentes.
Notar o espessamento da nervação presente no interior do dente, lD - Detalhe da
nervação de alta hierarquia do mesmo espécime. O retículo refere-se a nervaçâo
terciária e a alta hierarquia referente a ela ocorrente na primeira interárea do limbo.
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ESTAMPA 3

Flora Neógena Nova York

MAGNOLIOPSIDA

SUBcL,,\sSË] DI,LENIIDAÈ

Ordem Malvales

aff Familia Malvaceae

Parataxon FNNY{Malvales). I

Fig. I - Foto do espécime NY-3 (DGM-237). A escala representa 1cm.

Fig, 2 - Foto em estereofotomicroscópio do espécime NY-3 (DGM-237) mostrando a nervação

da primeira interárea, com caráter pouco uniforme quando comparada com a nervação

percorrente existente na segunda ínterárea. São visíveis também, a nervação externa da

primeira secundária e os dentes.

Fig. 3 - Foto em estereofotomicroscópio da região basal do espécime NY-3 (DGM-237) São

bem visiveis as neñ,uras externas no semi-limbo esquerdo. A seta à direita indica nervação

anômola que sugere superposição de outro limbo semelhante. Notar que o possível início da

primeira nerrn¡ra secundária direita apresenta um calibre mais forte que seria mais

compatível com uma nervura primária, Pode-se observar também a nervação terciária e de

maior hierarquia entre as nen'uras externas,



ESTAMPA 3

Parataxon FNNY-(Malvales). 1



A nervagão secundária apresenta quatro pares de nervuras, de distribuição sub-oposta e

padrão basítono. Após um curso encurvado. as nervuras secundárias perdem sua identidade

próximo à margem onde aparentam bifurcar-se, No terço basal, as nenuras secundárias emergem

em ângulo próximo a 51" e no terço médio, a 40". As nervuras terciárias apresentam-se bem

visíveis. São perconentes a semi-percorrentes, seguindo o padrão OR (Hickey' 1'973) e

encontram-se bem encurvadas quando paftem da secundária em direção a primária. Tendem a

retilineas a medida que se aproximam da margem e ligam uma secundária à outra. As segunda e

terceira interáreas, apresentam um padrão pefcorrente mais uniforme. O relaCionamento das

terciii,rias em relação à primária é oblíquo. Em relação às secundáLrias, as terciárias emergem de

forma altema. São distinguidas pelo menos mais duas ordens de venação. O padrão de nervação

entre as nervuras externas apresenta-se ao acaso, No terço basal, as neñuras extemas terminam

nas projeções crenadas e. a partir do terço médio, as nervuras secundárias

Discussão: Baseando-se no trabalho de Hickey & Wolfe (1974), quanto a nervação, o

espécime NY-3 poderia pertencer às seguintes ordens: Piperales, Ranunculales, Hammamelidales,

urticales, Fagales, Polygonales. Malvales, violales, Rosales, Haloragales, cornales, celastrales,

Rhamnales, Sapindales, Geraniales, Apiales, Gentianales, Solanales e Scrophulales

De cada provável ordem, foram examindas exsicatas de familias existentes na A¡éa

Neotropical, do acervo dos Herbário do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo

(SPF) e do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (RB)

Para a análise em questão, levou-se em consideração as feições arquiteturais de maior

importância na avaliação de afinidades filogenéticas e sistemáticas (Hickey & wolfe, 1974): a)

otganizaçáo simples versus composta, b) margem inteira versus denteadE c) características dos

dentes como forma, ápice, ocorrência e processos glandulares, d) arquitetura principal da

nervação, e) características da nervação intercostal e f) posição de glândulas no limbo foliar,

Desse modo, foram desconsideradas as famílias que apresentavam margem inteira e/ou

nervação verdadeiramente actinódroma, broquidódroma, eucamptódroma, semi-craspedódroma

ou pinada diferenciada e/ou dentes diferenciados do espécime NY-3. A diferenciação das 20

analisadas encontra-se determinada no Quadro 2. Esse qudro pode-se observar, por exemplo, que

as ordens Hamamelidales. Polygonales, Haloragales, Comales e Gentianales apresentam apenas

representantes de margem lisa.
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Ordens de:

Pioerales 12 fam. )
Ranunculales (5 fam.)
Hamamelidales I lfam)
Urticales (4 fan.)
Fasales (2 fam.)
Polvr¡onales (l fam )
Malvales (5 fam.)

Marsem lisa

Violales ( l0 fam.)
Rosaìes 15 fam )

Haloraqales (l fam.)

Cornales ( I

o

Tioo de dentes

Celastrales (5 fam.)
Rhamnales (2 fam.)

Euphorbiales ( l fam.)

lam

Saoindales (5 fam )

a

Geraniales (2 fam.)

)

o

Apiales (2 fam )

o

Pinada

Gentianales (5 fam.)

o

Solanales l3 fam I

o

a

Scrophulariales (7fam)

Broouid

a

Legenda: . - todas as famílias da ordem, o - maioria./algumas famílias da ordem.

Quadro 2 - Síntese da análise foliar das ordens comparadas ao espécime NY-3.

o

o

o

Eucamotódr

o

o

o

o

o

o

o

o

a

o

Semi-craspedr

o

o

o

o

o

o

o

o

Actinód

o

Terciária diferenciada

o

o

o

o

a)

o

c)

o

o

o

o

o

o

o
o

o

o

o

o

o

o

o

o

f)

o

o

o



Dentre as Malvales, o espécime NY-3 diferencia-se das famílias Elaeocarpaceae, Tiliaceae

e Bombacaceae seja pela f'orma da margem ou da nervação ou do tipo de dente.

Sterculiaceae corresponde a um grupo bastante afim. Entretanto o espécime em questão

distingue-se dela pela forma geral, comportamento não retilíneo da nerwra mediana, grande

desenvolvimento de nervuras externas ao primeiro par de nervuras secundárias, bem como, pelo

comportamento pouco regular da nervação terciária na primeira interárea e percorrente nas

interáreas mais distais. Em todos esses aspectos assemelha-se muito aos gèneros Pavonia e Peltae

das Malvaceae, dentre as quais é considerado. Entre as espécies atuais mais similares encontram-

se Pehae heringeri, Pavonia glazioviana e, particularmente, Pavonia schrankii (R.8, 98.380).

Na impossibilidade de determinação genérica mais apurada e na ausência de um

morfogênero para as Malvaceae adotou-se a inclusão apenas na familia em questão,

Como pode ser observado no Quadro 3, a Ordem Malvales encontra-se bem representada

na América Neotropical: A família Elaeocarpaceae registra L'allea prepuhescens Berry no

neógeno do Peru (Berry, 1925b), que além das diferenças na nervação, possui base cordada,

Tiliaceae encontra-se representada por ()rewiopsi.s horgesíi Duarte, 1987, para o Cretáceo

Superior da Selra de Paituna, PA, com forma sub-orbicular, base cordada e nervação

diferenciada; Luehea roxoi Dolianiti, 1950, do Plioceno da bacia de Fonseca; Luehea nervaperta

Duarte & Mandarim-de-Lacerda, 1989, do Eoceno de Tremembé, SP, que possui nervação

actinódroma, Luehe<t divaricatilornis Fittipaldi et al ,1989, do Eoceno de ltaquaquecetuba com

nervação actinódroma, Triuntfetta miocenica Berry, no Mioceno do Chile (Berry, I922a), que

difere do espécime NY-3 pelo seu tipo de dentes e por Apeibd pxrlchra Duarle, do Mioceno de

Pirabas, PA (Duarte, 1972), que se apresenta etíptica, ápice e base agudos e nervação

camptódroma. Sterculiaceae encontra-se representada por Guazuma fertidria Berry, no neógeno

do Peru (Berry, 1925); Stcrculia pategonia Berry do Mioceno da Patagônia (Berry, 1925c),

Melochia carrioni Berry, do Plioceno do sul do Equador (Berry, 1945a) e Theobroma tertiaria

Berry do Plioceno de Anzoategui, Venezuela (Berry, 1939c) todos apresentando diferenciações

na dentição de suas margens. Bombacaceae registra Bombax aramariensis Hollick & Berry,

1924, d,o Plioceno de Ouriçanguinhas, BA e Bombax prebarrigon Berry do Mioceno de Trinidad

(Berry, 1925a) Malvaceae apenas apresentav a Malvacarpus tertìdrius Berry, um fruto registrado

no Mioceno da Patagônia (Berry, 1925c). Em síntese, verifica-se que à exceção das Tiliaceae, a

ordem Malvales é tipicamente neógena na Área Neotropical.
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Quaternário

ldade

Plioceno

Elaeocarpaceae

Terc

L'allea prep r besce ns (9)

Mioceno

fìlioncen

Eoceno

Neo-cretáceo

Paleoceno

Tiliaceae

I -Serra de Paituna, PA (Duarte, 1987); 2Jtaquaquecetuba, SP (Fittipaldi et a\.,1989);3- Tremembé, SP (Duarte & Mandarim-de-Lacerda,

1989); 4-Chile (Berry,l922a),5-Trinidad (Berry, 1925a); 6-Patagônia (Berry- 1925c), 7-Pirabas, PA (Duarte, 1972),8-Ouriçanguinhas, BA

(Hollick & Berry, 1924);g-Loreto, Peru (Berry, 1925b); l0-Anzoategui, Venezuela (Berry, 1939c); l1-sul do Equador (Berry, 1945a) e 12-

Fonseca, MG (Dolianiti, 1950).

Quadro 3 - Distribuição estratigráfica da Ordem Malvales na Área Neotropical.

Luehea roxoi (12)

Apeiba pulchra (7)

'li 
iu nþ tta n ioce n ica (4)

Sterculiaceae

Luehea nervaperla (3)

L. d h,ar i c ctl for nt i s (2)

(i uantntct tertìLIr¡a (9)

Me lochia carr ionr (1'l)

'l'he o b roma te rti ar ia (10)

Grew iopsi s borge.síi (1)

Stera ia patagonia (6)

Bombacaceae

Rombax aramarielsl,s (8)

Bombcn prebarrigon (5)

Malvaceae

Parataxon

FNNY-

(Malvales). I

Malt acarpus

tertiarius (6)



Através de comunicação oral, Anzótegui (1997) informou sobre registro macroflorístico
foliar de Malvaceae na Formação San Jose, Mioceno Superior. na província de catamarca,
Argentina. A autora considera o espécie possivelmente afim ao gênero Basrardia. A espécie

difere da registrada em Nova Iorque por apresentar algumas nervuras externas no segundo par de
nervação secundária. Trata-se, portanto, de outra espécie de Malvaceae ainda não documentada
para a Á,rea Neotropical.

Ordem Eben¿les

aff. Família Ebenaceae Gürke, 1891

A família Ebenaceae encontra-se representada por plantas renhosas, arbóreas, pequenas e

apresentam folhas inteìras com estipulas de disposição alterna (Joly, l9g3). segundo Barroso
(1978), o gênero Dittspyros L. possui 35 espécies nativas do Brasil. Cavalcante (1963a) descreve

33 espécies para a Amazônia, posteriormente descreve mais duas, totalizando 35 (Cavalcante,

1966). Entretanto, Cavalcante (1963b) registra l7 espécies não amazônicas.

Folhas que representam o gênero Diospyros são encontradas desde o Cretáceo Superior e
também em depósitos mais recentes. o lenho é conhecido desde o oligoceno e os grãos de pólens

desde o Eoceno Inferior (Muller, 1981).

Parataxon FNNY-(Ebenal es).| cf, Diospyros sp,

Est. 4 - fig. l-2;Fig. \¡1.3 Ae A'

Espécime da coleção: NY-l (DGM-225)

Fisiono¡nia. compressão bem preservada, incompleta. apresentando apenas porção

mediana do semi-limbo direito e parte do esquerdo. Infere-se lorma elíptica a elíptica larga.

Espécime de margem inteira, com uma leve reentrância.

Biometria:

Espécime Lcm lcm hcm LA hlL oÁ ârea cm" ângulos de emergência p

NY-I 4,7 ?5 ?l 1.88 49 5.25 8m24"
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Descrição: o fragmento foliar, rerativamente pequeno, apresenta nerrnrra primária de
calibre moderado São visíveis apenas três neryuras secundárias no semi-limbo esquerdo e quatro
no semi-limbo direito, em padrão alterno. os ângulos de emergência das ne¡,uras secundárias

encontram-se semelhantes nesta porção mediana foliar (B,' = 24.). O arranjo é basítono quase

isótono, Indícios de uma nervação camptódroma-broquidódroma onde as nenuras secundá¡ias

concorreriam num ângulo de 80'. o padrão de nervação seria camptódromo-externódromo (pole,
l99l). As terciárias fazem ângulo de 70" a 85" com as secundárias e de 50" a76" coma neryura
primríria. Algumas terciárias são perconentes. O arranjo da nervação terciária é reticulado
randômico.

A \\ A'
Fig. vI.3 - Morfografias foliares dos espécimes do pararaxon FNNy-(Ebenale s).1 cf. Diospyros
sp. Al -Desenho em câmera clara do espécime Ny-l (DGM-22 s) A2 - Detalhe da nervação do
mesmo espécime.

Discussão: Incompleto e com padrão de nervação relativamente comum, o espécime foi
comparado com fitofosseis. Na Aréa Neotropical encontra-se Diospyros Sculpta Duarte (1972 -
Est 12, fig 12) Ebenaceae que diferencia-se do espécime NY-1 por apresenta forma lanceolada

com comprimento variando de 5,5 a 9cm e largura miíxima variand o de 4,4 a 5,ócm, possuindo

uma relação de delgadeza que varia de I,25 a 1,6. Apresenta nenura principal forte e reta com

sete pares de nenuras secundárias sub-opostas, em padrão broquidódromo e formando interáreas

regulares. o padrão de nervação encontra-se muito semelhante, embora a espécie de pirabas

possua uma nervação terciária lortemente percorrente de maneira mais regular que o espécime em

questão.
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Analisando o gênero através de material de herbário" o mesmo mostrou-se bastante similar

ao espécime NY-1. As espécies registradas na região amazônica apresentam folhas maiores, com

maior densidade de nervuras secundárias e ocorrência de intersecundárias. As espécies que foram

coletadas no cerrado possuem folhas menores que o espécime NY-l mas ainda com grande

densìdade de nervação. Os espécimes que apresentaram forma, densidade e ausência de nerrnrras

intersecundárias habitavam regiões florísticas diversas tendo em comum o fato de estarem em

tenenos de 625m a L030m de altitude, correspondendo a espécies não identificadas de Diospyros

e D. cf. D. his¡tida e l). sericeo.

O espécime de Nova Iorque é mais semelhantes às espécies afücanas do gênero

Diospyros, de acordo com as ilustrações de White (1957a), do que as espécies do mesmo que

loram transferidas ao gênero Maba (White, I 956).

A presença de um único gênero de Ebenaceae na Área Neotropical permite uma

determinação genérica confiável, entretanto a presença de um só espécime fragmentado não

permite uma determinação específi ca.

SuBcLAssE RosrDAE

Ordem Fabales Bromhead, 1 838

As leguminosas são plantas de hábito muito variado. árvores, arbustos, subarbustos, ervas

anuais ou perenes e muitas trepadeiras. Quase sempre apresentam folhas estipuladas compostas

com folíolos de disposição alterna pari ou imparipenada. As folhas podem se modificar em

gavinhas ou estarem reduzidas a dois ou um só folíolo. Folhas e folíolos de todas as ordens

possuem pulvinios na base, seja do pecíolo, seja dos peciolulos (Joly, 1983).

Possuem fruto variado, em geral tipo legume, seco, de deiscência valvar, com várias

sementes em fìleira; ou tipo lomento, seco e indeiscente. ou ainda tipo sâmaras e até drupas.

Apresentam sementes envoltas em mucilagem. polpa, arilo ou em testa durísssima (Joly, 1983).

Segundo a classificação de Cronquist (1988), as leguminosas são elevadas à categoria

taxonômica de ordem designadas Fabales e suas subfamílias à de famílias. Essa posição ainda é

muito discutida na Botânica. É adotada aqui por uma questão de coerência com o contexto.

Compreendem 650 gêneros e 18.000 espécies espalhadas por todo o mundo,

especialmente nas regiões tropicais e subtropicais (Cronquist. 1988).
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A maioria dos registros paleobotânicos se refere a uma única grande família, seguindo

autores como Herendeen & Dilcher (1990) e sistematas mais antigos.

O registro fossil é abundante desde o Neo-cretáceo e suas três subfamilias encontram-se

bem definidas no Eo-eoceno e sofrem extensa diversificação no Meso-eoceno (Herendeen &
Dilcher, 1990).

Segundo Crepet & Taylor (1985), a subfamília Caesalpinioideae encontra-se registrada

desde o Neocretáceo, enquanto Mimosoideae surge no intervalo Paleoceno-Eoceno, Para Muller
(1984), Papilinioideae apresenta registro polinico confiável apenas no plioceno.

O registro fóssil das Fabales na Área Neotropical é vasto e encontra-se sintetizado no

Quadro 4. Esses espécimes fosseis foram de grande importância nas comparações efetuadas.

Os espécimes de Nova Iorque foram comparados com material de herbário pertencente às

três (sub)familias: Acacia, Adenanthera, Affonsea, Ingø, pipîadenia, pithecolobium,

I'lathymenia e Pterocarpus (Mimosaceae); Apuleia, Brownea, caesalpinia, cassia,

Chamaecrista, crudia, Dialium, Dicorynia, [)imorphandra e schizolobium (caesalpinaceae) e

Abrus, Acosmium, Aeschynomene, Alexa, Andira, IJowdichia, ('amptosema, centrolobium,

Dalhergia, Dipterix, Machaerium e Sweetia (Fabaceae) no Folheário da IIERJ.

Foram ainda utilizados os trabalhos de Freire-de-carvalho (1967; 1970), Freire-de-

Carvalho & Valente (1973) e Herendeen & Dilcher (1990). Nesses trabalhos, espécies de Atbizia,

Archidendron- calliandra, Dinizia, Enterolobium, Mimosa, Newtonia, pentachera, piptadenia,

Pithecellohium, Plalymenia, serianthes e stryphnotlendron (Mimosoideae), Bauhinia,

caesalpinia, oassia, ()enosti¿¡ma, Dimorphanelra, Diptycharulra, Hymenaea, peltophorium,

sclerolobium e swartzia (caesalpinioidea e) e camptosenta, (,lentrosema, clitoria, Eriosema,

G¿ actia, Periqndra, Pha.seohs e ll.hyncosia (Faboideaea) puderam ser comparadas às formas

estudadas.

Parat¡xon FNfl-Y-(Fabates). I
Est.4-fig.3,4e5;

Fig VI.4 - A'' B e C; VL5.

Espécimes da coleção: NY-49 (DcM-216), NY-48 (DcM-216) e NY-68 (DcM-217)



Idadc

Quatcrirário

tulliautlru iauc<tcolana B. ( l8)

Mimosaccac

l¡,ø¿i¿ tt¡in¿n i/õlia E . lIi)
I ¿úù1¿iDto F, (li)
l , tlt'rt,lohl ¡trtt !trtitth/ol 0 \l\)
/lg¡r /r,/r¿rrls B. ( l{})
L atpclharLltt B. ( l0)
I kiigleri B (l+)
I ochscnttt:t E. (13)
I nv iørholitlia B (81

\lino:a o< rali/itlio E. ll3)
\linositcs cttgclhctzill B. ( l3)
l\ lhtt( olohiruù pdl.atlt Íl ('7)

I' prcsotuon B. (9: l())
l, ten il¿rlitu E (11\
I' ht irbtl¡dntu B. (13\

Pìroccncr

('assi a o¿n ¡t hrat a (2ll )

(' ellipric0 (19\
( parker¡í \19)

('osiiû a¿htD¡ht1¡ta. (15. i7l
( ¡/(¡i¿n /(rt(/.r B (())
( L on* ¡. tt¡ il 17)
( lors..útd \ll. lt')
< . liguslr¡ oíLlaaB \13)
(. n¡irenelae (17)
(.. pdlc la B. (7)
(' sirserlai¿, B. ( l:ì).

(' oe.sol pr ut tr gnoclt Iilr.ql E ( I l)
( . cch in alelot',t¡is (ll. 16)
( polu.\ídtß B. (lìl

Nhoccrri

lnç:a lconii B 15)
I lí!¡alcri B.13)
L!¡oceÌtcu B \5)
1 rc¡¡¡i E. (6)

I'ct hcct¡l oh t u n¡ tenu¡ litl t t tn¡ (i. (:)

.l' r'¡ar¡¡rrÌc¿.çis B. (5)

Cacsalpinaccac

C)1ipoL-cno

l-ltaqraquec

l9l9b)- 6-Ì\larquita, Verezuela (Pons, 1980). Tleste da Bolivra (Berry, 1922b), 8-Ourrçanguinhas, BA (Hollick & Berry, 1924'): 9-Lo¡eto, Peru (Berry, 1925b);

lO-Loja, Peru (Berry, 1929), I l-Fonseca, MG (Berry, 1935), l2-Alto Jun¡á, AC (Berry, t937): l3-Potosi, Bolívia (Berry, 1939a), l4-fuizoategut, Vettezuela

(Berry, 1939c); l5-Gandarela, MG (Duarte & Mello-Filha, 1980); l6-Fonseca, MG (Duarte, 1956); l7-Fonseca, MG (Oliveira-Silva, 1982); l8-Jancocata, Bolívia

(Berry, 1922c): l9-Vargem Grande do Sul, SP (Duarte & Rezende-lr{artins, 1983). 20-Vargem Grande do Sul, SP (Duarte & Rezende-Martins, 1985).

_Quadro 
4. Registro fóssil das espécies foliares das Leguminosae, na Área Neotropical. segundo a sistemática adotada nos trabalhos de Berry.

Eocc¡ro

('. .r//.)ersi.s B ( 18)
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( lcpto(orl)t¿(\ B \11)
('. t¡drdhiet¡o \8')
(.. obtusato/òhtr (8- 16)
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Fabaccac

. leschvtotlene holì\,i anut E. (li l

.lDti.¡¡t n,trqud Br¡lton ( l.ì)
l)(tlhcrct ù ¿ll!n{.\lt(arsc,l ([í )
l)ulht:rgto sp. (16\
Dr e pon ocørpu s fi'ou ck e i (L 3)
Leplolob¡utt con¡fens B. (8,
Lc>ttclt<¡corpus obtusilöli us E (13)
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,\I núllerí B. (13)
,\l preùt!ticut (12)
I'latvpod¡u t pokts¡arrun (l3l
l't crocarp u s puroroltri i ( I7 \
'l riptolene oe lertiario (ll. 16\
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Fisionomia: compressões foliorares de margens inteiras, ovadas assimétricas, de ápice
agudo e base arredondada. preservada no espécime Ny_49.

Biometria: Possui comprimento variando de l,g a 2.4cm; rargura máxima variando de 1,0
a l,3cm; numa altura entre 0,6 e l,5cm. A relação de dergadeza é de aproximadamente Ì,g.
Representam a classe nanófira grande (r,25cm2-r,75 cm2). o ângulo de emergência da nervação
secundriria para a porção proximal varia de 53' até 65", na porção mediana de 5 r. a 67., enquanto
que na porção distal varia de 53" a 94".

Descrição: Limbo foliolar fortemente assimétrico e em formato ovado a romboédrico
arredondado Nervura principal de calibre moderado, encurvada. persistente até o ápice e às vezes
levemente sinuosa. Nervação camptódroma-broquidódroma imperfeita e festonada. Nervação
secundiiria alterna e bem marcada. Intersecundárias compostas em áreas intercostais irregulares.

Nervuras terciárias em padrão reticulado ortogonal no dois terços inferiores do limbo e reticulado
randômico no terço superior. são perpendiculares em relaçâo às secundárias e oblíquas em
relação à principal.

0lmm
L_l

C
Fig. VI.4 - Morfografia foliar do parataxon FNNy-(Fabales). L A - Desenho em câmara clara do
espécime NY-49 (DGM-216); B- Desenho em câmera crara do espécime Ny-48 (DGM-2I6), c -
Desenho em câmara clara do espécime Ny-6B (DGM-217).

Espécime Lcm lcm hcm LA hlL% ârea cm" ângulos de emergência B
NY-49 1.8 t,0 0,6 1,80 33,0 1,50 ßm55"-67'
NY-48 2.4 1.3 1,5 1.84 62,5 1,7 5 pp53"-65" pms l"-67' ßds3"-94"
NY-68 1,8 t,0 1,0 1.80 55 5 1,25
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ESTAMPA 4

Flora Neógena Nova York

MAGNOLIOPSIDA

SUBCLi\SSE DILLENIIDAI]

Ordem Ebenales

aff. Familia Ebenaceae

Parataxon FNNY{Ebenales) | cf' Diospyros

Fig. I - Foto do espécime NY-l (DGM-225).

Fig. 2 - Foto em estereofotomicroscópio do espécime NY-1 (DGM-225)

SrÆCLASSE ROSIDAE

Ordem Fabales

Parataxon FNNY-(Fabales). I

Fig. 3 - Foto em estereofotomicroscópio do espécime NY-49 (DGM-216)

Fig. 4 - Foto do espécime NY-68 (DGM-217)

Fig. 5 - Foto em estereofotomicroscópio do espécime NY-48 (DGM-216)

Parataxon FNNY-(Fabales). ó

Fig. 6 - Foto do espécime NY-62 (DGM-231).
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ESTAMPA 4

Parataxon FNNY-(Ebenales). I cf. Diospyro,s sp.

FNNY-(Fabales).1o edni

Parataxon FNNY-(Fabales). 6



O espécime NY-49 (Est.4, fig. 3.

Fig.VL4 - A e Fig. VI.5) apresenta-se quase

completo, com margens visiveis, com leve

reentrância no bordo direito.

O espécime NY-68 (Est.4, fig. 5;

Fig.VI 6 - C) possui região distal e mediana

preservadas, faltandoJhe a base.

O espécime NY-48 (Est 4, fig. 4;

Fig.VL4 - B) mostra-se também incompleto

na porção basal.

Discussão: A grande convergência morfológica loliolar entre as Fabales torna a

determinação genérica pouco confiável, principalmente na ausência de caracteres cuticulares.

O caráter assimétrico do limbo é característica comumente presente nos folíolos da familia

Mimosaceae, embora não exclusiva.

Dessa família encontram-se descritos no registro macrofitofossilífero da América Tropical

Acacia, calliandra, Enterolohium, Inga, Mimosa, Mimosites, pipradenia e pithecolobium.

os espécimes, ora em estudo" guardam certa semelhança com duas espécies do Mioceno

de Matanzas, cuba: Inga leonii Berry (1939b - plate XV, frgj) e Inga miocenica Berry (1939b-

Plate XV, fig.8). Essas, entretanto, diferem na forma mais alongada, maior, com comprimento

aproximado de 4cm e largura máxima respectivamente 1,9 e l,5cm o que lhes confere uma

relação de delgadeza 2,1 e 2,6.

A afinidade à Caesalpinioideae mostra-se mais evidente ao assemelhar-se a Caesalpinia

bracleosa Tul., espécie atual observada em material do folheário da UERI seja na forma e

arquitetura de nervação.

Dentre as formas fósseis. o parataxon FNNy-(Fabates). 1 é mais proximamente

comparável à Caesalpinia jancoccrtdt d Berry Q922c - plate I, fig.5-5a) do plio-pleistoceno de

Jancocata, Bolívia, que possui forma oval-elíptica, assimétrica, diferindo no padrão de delgadeza

(L = 1,25cm; I = 0,8cm; L/I = '1,56), no ápice arredondado e na nervura mediana mais encurvada.

0 ìrnm

Fig. M.5 - Detalhe da nervação presente na
segunda interárea do espécime Ny-49
(DGM-216).
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Parataxon FNI[Y-(Fabales).2

Est. 5 - fig. 3; Fig. VI 6, A.

Espécime da coleção: Ny-46 (DcM_215)

Fisionomia: compressão foliorar completa com forma obronga assimétrica e margem
inteira com ápice agudo e base sugestivamente arredondada. Corresponde à classe nanófila
grande.

Descrição: Apresenta nerwra principal de calibre forte, levemente encurvada, afinando-se
a partir do terço distar. Nervaçâo camptódroma-externódroma (broquidódroma), originando
campos intercostais de áreas variadas. Nen¡rras secundárias e intersecund¡içias alte¡nas. Nervação
de hierarquia superior com padrão, predominantemente, ortogonal.

Discussão: A fisionomia apresentada é gerarmente atribuíver à Famíria Mimosaceae. o
caráter assimétrico e a presença de dois lados subparalelos sugerem o gênero pitheceltobium

(Herendeen & Dilcher. 1990). Entretanto, as espécies deste gênero observadas no Folheário da
{J'ERJ (P. qyaremotemo e p. campestre) mostram_se elípticas e simétricas.

comparando-se com as espécies fosseis, FNNy-(Fabales),2 assemelha-se a cassia rosreri
Fittipaldi, (1990 - Esr.2, fig.4) Eoceno de Itaquaquecetuba, Sp, e a mais nenhum outro descrito
para a América Tropical. Fittipaldi (1990) o descreve como " folíolo simétrico, ovadoJanceolado,
ápice agudo, base obtusa assimétrica, margem inteira". De faro, cassia rosreri éum pouco mais
simétrico que o presente espécime. Entretanto, conforme salienta Fittipardi (1990), o que
diferencia a sua espécie das outras espécies de Ca.ssia é o padrão de nervação, que por sua vez é
semelhante ao do espécime Ny-46 (DGM-215).

A ausência de caracteres cuticulares e o fato de se tratar de um só espécime torna a
determinação genérica pouco confiável, dada a grande convergência morfofoliar entre as Fabales,
já referida.

Biometria

ßm s1"-71" Êd 40"-63"
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Parataxon FNNY-(Fabales).3

Est. 5 - fig. I e 2; Fig. W.6, B e C.

Espécimes da coleção. NY-44 (DcM-215) e Ny-53 (DcM_216)

Fisionomia: Folíolos oblongos assimétricos de margem inteira e ápices rigeiramente

acuminados.

Biometria: o comprimento ê de 2,0cm; largura máxima está entre 0,g a l,Ocm numa altura
que varia de 0,5 a 0,7cm. A relação de delgadeza vari a de 2,0 a 2,5 e largura máxima corresponde

a entre 25o/o a 35vo do comprimento. Representa a classe nanófila grande (1,25 cm,-|,75 cmr¡. o
ângulo de emergência da nervação secundária, na porção proximal, varia de 53. até 70", na

porção mediana" de 49" a 66", enquanto que, na porção distal, varia de 55. a 70".

0 2¡rlÙ

A C

Fig vI 6 - Morfografias foliares dos pararaxa FNNy-(Fabates).2 e FNNy-(Fabales).3 . A -
Espécime NY-46 (DcM-215); B - Espécime Ny-44 (DcM-215); c - Espécime Ny-53(DcM-
zt6).

Espécime Lcm lcm hcm Ll wL% area cmt ângulos de emergência B
NY-44 2.0 1.0 0,5 '') 

^ 25 1,75 pp 53"-70'ßm 49'-54"

NY-53 2,0 0.8 0,7 )\ 35 t ô<
8p57"-63" pmsT'-66" pd55'-70"
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ESTAMPA 5

Flora Neógena Nova York

MAGNOLIOPSIDA

SuBcr-ASSri RostDAE

Ordem Fabales

Parataxon FNNY-(Fabales). 3

Fig 1 - Foto em estereofotomicroscópio do espécime NY-44 (DGM-215)

Fig. 2 - Foto em estereofotomicroscópio do espécime NY-53 (DGM-216)

Parataxon FNNY-(Fabales). 2

Fig. 3 - Foto em estereofotomicroscópio do espécime NY-46 (DGM-2,l5)

Parataxon FNNY-(Fabales). 5

Fig. 4 - Foto do espécime NY-24 (DGM-2,l9).



ESTAMPA 5

Parata¡ron FNNY-(Fabales). 2



Descrição. Nerrn¡ra principal de caribre forte, afinando-se a partir do terço médio para o
ápice Nervação camptódroma-broquidódroma imperfeita, definindo áreas marginais de diferentes
larguras e zonas intercostais de lados quase paraielos. Nervuras secundárias subopostas, sendo
que, no terço distal, tornam-se opostas às intersecundárias. Padrão possivelmente isótono.
Nervação terciária-quaternária reticulada a randômica. ocorre a presença de algumas nervÌ¡ras
terciárias percorrentes.

o espécime NY-44 (Est.5, fig. r, Fig,w6 - B) apresenta-se incompreto, faltandoJhe
apenas a porção mais apical.

o espécime lvY-53 (Est.5, fig. 2; Fig.vI 6 - c) também está incomplero, não apresentando
porção basal e parte do limbo lateral direito.

Discussão: Diferencia-se do parataxon FNNy-(Fabales). l por apresentar nervação
secundária sub-oposta e ápices ligeiramente acuminados. Novamente, característic¿s tais como
assimetria e nervação são típicas de folíolos de Mimosaceae, o que, entretanto, não lhe garante

necessariamente pertencer a esta família. Não foi encontrada espécie fossil semelhante a estes na
Iiteratura paleobotânica da América Tropical e nem forma atual nos herbários consultados.

Parataxon FNÀN-(Fabales).4

Est. 6 - fig. l, 2 e 3; Fig. W.7, d B e C,

Espécimes da coleção: Ny-45 (DcM-215), Ny-50 (DcM_216) e Ny_52 (DcM_216)

Fisionomia: compressões foriolares de forma simétrica, elíptica a eríptica larga, ápice
arredondado e margem inteira.

Biometria: Possui comprimento variando de 2,3 a 2,6; largura máxima entre r,3 e r,4cm;

numa altura de 1,1 a l,3cm. A relação de dergadeza vana de r,70 a 1,g6. São nanófilos grandes a

micrófilos pequenos (1,75 cmz -2,5o cm2). o ângulo de emergência da nervação secundária para a
porção proximal varia de 5o" até 64', na porção mediana de 46" a 73", enquanto que na porção

distal varia de 45' a 67' .

Espécime Lcm lcm hcm L/t wL% área cm' ângulos de emergência p

NY-45 r.3 1.1 1.85 46,0 2,00 Bp50'-64" pm7 o' -7 3' pd 67'

NY-52 ¿,J 1,4 1.3 1,70 56,5 I,75 Bm46'-67'ßd 45"- 57"

NY-50 ')Á t.4 t,3 I,86 50,0 t {n
Êm s5"-60" ßd 50"
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Descrição: Nerrrura principal de calibre forte. Nervação camptódroma-broquidódroma

festonada Nervação secundária, oposta a sub-oposta, intercalando-se com alternas, define cinco a
seis áreas intercostais que tendem a ser amplas e de forma e dimensões semelhantes no terço
médio da lâmina. o primeiro par de secundiirias emergem obríquamente em relação à principal; os

três pares seguintes emergem a ângulos mais abertos e, dado seu curso quase retilíneo, delimitam
¿íreas intercostais de aparência retangular. Intersecundárias ra¡as. Nenr¡ras terciiirias seguem o
padrão reticulado ortogonal.

o espécime NY-45 (Est.6, fig. r; Fig vI 7 - A) apresenta-se incompleto, faltandolhe as

extremidades.

o espécime NIY-52 (Est.6, fig. 3;Fig.VI.7 - B) também é incompleto, faltandoJhe a base

e pane do semi-limbo esquerdo.

o espécime NY-50 (Est.6, ñg. 2- Fig\r.1 - c) apresenta-se completo, com peciolo
preservado.

Fig. w.7 - Morfografias foliares do parataxon FNNy-(Fabales).4. A - Desenho do espécime Ny-
45 (DGM-215); B - Desenho do espécime Ny-52 (DGM-216) e c - Desenho em câmara crara do
espécime NY-50 ( DcM-2 I ó).

Discussão: o caráter simétrico dos folíolos corresponde a um padrão encontrado com

mais frequência na família Caesalpinacea. Em material atual depositado no folheário da LIERJ,

pode ser observadas lormas simétricas e com igual número de interáreas nas três f,amilias:

Adenanlhera pavonica L. e Plathymenia reticulata Benth (Mimosac ea), Abru.s pulchelles W alle.
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Aschynomene riedeliana Taub., Bowdichia virgtlioides H.B.K., sweetia brachystailya Benth, J.

machystdclw Benth (Fabaceae), Brownea longipedicellata Taub., cas.sja cdatenigde Harmes e
crudia dequali,s Ducke (caesalpinaceae), Todas essas espécies apresentaram uma nervação

terciária diferente daquela dos espécimes de Nova Iorque, além de diferentes ângulos de

emergência de suas nenuras secundárias.

A arquitetura de nervação mais semelhante foi encontrada em Schizolobium excelsum

vog. (caesalpinaceae). Esta espécie atual possui formas menores (aproximadamente l,5cm) e

proporcionalmente mais alongadas, possuindo uma relação de delgadeza entre2,33 e3,00.

Fittipaldi (1990 - Est.2, fig.3) refere-se schizolobium inequilaterum Fittipaldi et al., 1989

da Fm ltaquaquecetuba, como folíolo simétrico, de contorno oblongo, ápice obtuso, base sub-

cordada, assimétrica, margem inteira. As nervuras secundárias, diferentemente do pa¡ataxon

FNNY-(Fab) a, divergem em ângulos agudos largos a aproximadamente retos (6ó0-g5'), juntam-

se às sobrejacentes, próximo à margem, formando a¡cos.

Entre outras espécies fosseis da Área Neotropical assemelha-se no aspecto geral à

caesalpinites incertus Berry (1939b - plate xv, fig.1ó) do Mioceno de Matanzas, cuba, que se

apresenta com folíolos mais largos e sem detalhes de nervação; cassia coriaceae Berry e922b -

Plate vI, fig.5) do Plioceno do leste da Bolívia, que apresenta folíolos simét¡icos, de forma

elíptica, com relação de delgadeza 1,4 e quatro interáreas cuftas; cassia parkerii e c. eltiptica
Duarte & Rezende-Martins, (1983 - Est. I, fig,2 e fig.4), do pleistoceno de vargem Grande do

Sul' SP, ambas com folíolos semelhantes em forma, mas com nervuras secundiírias de menor

ângulo de emergência.

A espécie mais próxima é Legtminosites braziliensis Hollick & Beny, (1924 - plate IV,
fig.2). Definida para o Plioceno de ouriçanguinhas, Bd é considerada comparável aos gêneros

Andira, Dalbergia, swartzia (5. ftamingui Raddi), Leptolobiun (L. leiocarpum vog.) e cassra

(C. ot'alifolia Martius) dos quais não pode ser bem diferenciada. Essa espécie apresenta forma

semelhante (L =3,1; I =1,8; L/l =1,72), itpice arredondado, base ligeiramente inequilateral,

entretanto, sua nervação com cinco a seis interáreas possuem ângulo de emergência das

secundárias menor que as do espécime NY-45 mas próximo ao dos espécimes Ny-50 e Ny-52.
comparando-se estas formas com material de herbário do IB-usp (SpF) verificou-se

maior afinidade ao gênero Dalbergia (Fabaceae) principalmente com as espécies D. nigra Fr. Nl.
e D. miscolobium Benth. contudo, ainda são poucos os dados para sua determinação genérica.
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Parataxon Flilll-Y-(Fabales).S

Est. 5 - fig. 4; Fig, VL8

Espécime da coleção: NY-24 (DGM-219)

Fisionomia: Compressão folia¡/foliolar de forma elíptica, simétrica e de margem inteira.

Apresenta parte e contra-parte.Ápice tendendo a arredondado e base obtusa normal. Representa a

classe micrófila grande.

Biometria:

Espécime Lcm lcm hcm Llt hJI,% área cm' ângulos de emergência p

NY-24 6,2 3.0 ?5 2,07 56 16.2s Bp 46'-56" pm 50'-58"

Descrição: Nervura principal de

calibre moderado, afinando-se em direção ao

ápice e de curso reto, Nervuras secundiirias

alternas entre si e, aproximadamente,

opostas com intersecundárias. Nervação

camptódroma-broquidódroma multi-

festonada com pelo menos sete pares de

nervL¡ras, aproximadamente isótonas.

Intersecundárias simples atingem cerca da

metade da Í¡rea intercostal retangular.

Nervação terciária reticulada randômica.

O espécime NY-24a encontra-se

quase completo com ápice não preservado.

Sua contra-impressão NY-24b apresenta-se

fraturada numa pequena porção inferior do

semilimbo esquerdo e no ápice.

Fig. VI.8 - Morfografia foliar do Parataxon
FNNY-(Fabales),5 - Desenho do espécime
NY-24.

Discussão: Estes aspectos morfológicos são frequentes em caesalpinaceae. o espécime de

Nova lorque assemelha-se morlologicamente a Pithecolobium campestre Benth (Mimosaceae),

c¡adia qcceana Ducke (caesalpinaceae) e camptosema coridceum (Mees x Mart.) Benth

(Fabaceae) entre as espécies atuais depositadas no folheiírio da UERL
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Entre as espécies de caesalpinaceae de cerrado, descritas por Freire-de-carvalho (1967),
o especime assemelha-se a cenostigma gardnerionum distinguindo-se dela pela form4 tamanho e
nervação terciária e a Scletololium aureum, que apresenta forma e nervação bastante similar ao
espécime estudado' sendo apenas um pouco maior, caráter esse de pequena importância.

No registro fóssir cass¡a tongifotia Engerrhardt (Berry, r922a - plate V, frg.2-3\ é!

descrita para o Mioceno do chile, bem como para o Mioceno de Trinidad e para o prioceno de
Loja' Equador (Berry, 1925a;1929), mas apresenta uma forma mais estreita. Cassia singewaldi
Berry (Berry, 19394 - Plate v, fig.9-t 1) do plioceno de potosi, Bolívi4 é semelhante em forma e
tamanho, contudo há poucos detalhes de nervação para melhor an¿íLlise.

Entre as espécies de Fabaceae sophora yumuriensis Berry (Berry, r939b - plate XW,
fig 1) do Mioceno de Matanzas, cuba assemelha-se em forma mas não apresenta deta.rhes de
newação; Machaerium nervosum Duarte & Rezende-Martins (Duarte & Rezende-Martins, r9g3 _

Est.II' fig 3), do Pleistoceno de vargem Grande do Sul, distingue-se pela forma oblong4 com
ápíce levemente retuso e base obtusa e pero pequeno tamanho (L = 2,09cm;r= 0,7gcm; LA = 2,7);
canavalia miocenica Berry @erry, 1925a - prate w, fr,g.2) do Mioceno de Trinidad apresenra
comprimento de 7cm e largura miíxima de 3,2cm, tendo uma relação de dergaÅezade 2,1E, dados
bem mais próxìmos aos do espécime de Nova Iorque. Também apresenta nove pares de nervr.¡ras

secundá¡ias emergindo entre 70" e 75o mas possui interáreas mais espaçosas resultantes de uma
nervação menos densa.

Pårntâxon FNI\[Y-(Fabales).6 ot Leguminocørpon sp,

Est. 4 - fig. 6; Fig. \4.9.

Espécime da coleção: Ny-62 (DGM-231)

Fisionomia: compressão cárpica, incompleta, fragmentada na extremidade proximar.

'-'¿ ..--1 ¿
l'l t. ìr. \ \
['

\)f.\-6- - -'-ror; '- - -
Fig VI 9 - Morfogra-ûa cárpica do parataxon FNNy-(Fabales).6. , Desenho do espécime Ny-62
(DGM-231)
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Biometria: Apresenta comprimento preservado de 5,0cm e largura quase constante de

I,3cm. Possui 4,25cm2 de área preservada.

Descrição: Espécime fragmentado assemelha-se a um legume com invólucro pouco

preservado mas reconhecível. Apresenta cinco nerçuras visíveis sendo duas dicotômicas. O

espécime possui regiões circulares de coloração mais escura que poderiam corresponder a

sementes no seu interior. Pouco antes do local de sua fragmentação, sofre um estrangulamento,

aparentando retornar sua largura original.

Discussão: A caracteristica de possuir ápice arredondado o diferencia das formas mais

comuns. Entre as espécies fósseis, esta característica encontra-se presente em cf. Erytfuophleum

Afzel no Eoceno do sudeste norte-americano (Herend een, 1992). Essa espécie ainda se assemelha

ao espécime em estudo pelo número de sementes (5-8) arredondadas a elípticas e pela presença

de constricção na largura do fruto; diferencia-se, porém, por seu maior tamanho.

Entre as formas afins enconlra-se Dalbergia nigra Fr. All., espécie que apresenta folíolos

semelhantes a FNNY-(Fabales).4. A associação de frutos com folhas sem a devida comunicação

entre as partes é altamente duvidosa. Não houve determinação genérica para este legume, dado

seu caráter fragmentar.

Ordem Sapindales

aff, Família Meliaceae A. L. de Jussieu, 1789

A família Meliaceae possui 50 gêneros de distribuição, predominantemente, nos trópicos

de todo o mundo (Joly, 1983). O primeiro registro fossil da família na Á¡ea Neotropical ocorre

no Eoceno de Rio Negro, Argentina, enquanto na Á¡ea Indo-Malásica encontra-se registrada

desde o Paleógeno Inferior (Meyen, 1987). O registro polinico mais antigo para a família remota

ao Oligoceno (Muller, I 981).

Segundo Klein (1984), a família Meliaceae representa-se por árvores, arvoretos e

raramente arbustos com folhas ordinariamente pinadas com/sem folíolos terminais, fotíotos

geralmente inteiros, serreados, crenados ou espinhosos. Nervação normalmente eucamptódroma,

frequentemente broquidódroma e raramente craspedódroma.
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Paråtaxon Ff[NY-(Sapindales).1 cl Cedrela sp.l

Est. 6 - fig. 4 e 5; Fig. Vl10, A eB,

Espécimes da coleção: NY-674 (DcM-236) e NY-I3 (DcM-241)

Fisionomia: Compressões foliolares de forma elíptica e margem inteira. Ápice acuminado.

Base obtusa-normal e pecíolo com um pequeno pulvínio,

Biometria: O comprimento varia de 4,6 a 7,l6cm; a largura máxima se situa entre 2,0 e

3,0cm e a relação de delgadeza varia de 2,3 a 2,38. São micrófilas médias (6,25 cmr-10,25 cmr¡.

o ângulo de emergência da nervação secundária, para a porção mediana, varia de 49" a 64',

enquanto que, na porção distal, varia de 39' a 50',

Descrição: Newação primária de f¡aco calibre e curso levemente encurvado. Padrão de

nervação camptódroma não definid4 mas sem indícios de comportamento na áLr"ea marginal. A
rede terciária-quatemária apresenta-se pouco densa.

O espécime NY-674 (Est.6, fig. 4; Fig.VLlO - A) apresenta-se completo e o espécime

NY-13 (Est.6, fig. 5; Fig.VLl0 - B) encontra-se fraturado na base.

,n/'i \

/'/\ltl
/''., I i\t)
\t'^

\, .-o,..:2'-t
i _-[--.,-:^

Fig \T. 10 - Morfografias foliares do
Parataxon FNNY-(Sapindales). 1 cl Cedrela
sp.l, A - Desenho em câmera clara do
espécime NY-674 (DGM-236) e B -

B Desenho em câmera clara do espécime NY-
i3 (DGM-241)

Espécime Lcm lcm hcm L/t htL% área cm' ângulos de emergência p

NY-67A 4,6 2,0 2,t 2,30 45 6.25 pm 49'-64" pd 39"-50"

NY-I3 7,16 3,0 2,8 2,38 39 10,25 pm 55"
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Discussão: com base na morforogia assimétrica do limbo, forma elípticE ápice acuminado
e arquitetura da nervação (densidade e ângulo de emergência de nervuras secundárias), os

espécimes apresentam-se semelhantes a Guafteria ackermannii Duarte (Dua¡te, 1972 - Est.3-fig
l-5), Annonaceae do Mioceno de pirabas, pA, a Trichilia hirtaformis Berry @erry, 1925a - plate

XIV, fig.1-2 e Berry, r939b - prate xvl, fig.g), Meliaceae respectivamente do Mioceno de

Trinidad e do Mioceno de Matanzas, cuba e cedreta arcuata Duufe & Rezende-Martins

(Duarte & Rezende-Martins, 1983 - Est. Meliaceae do euaternário de vargem Grande do sul,
SP. Destas, apenas as espécies de Meriaceae preservam um padrão geral de nervação

broquidódromo festonado, impedindo a correta diferenciação das formas.

Comparações com material do herb¿irio SPF permitiram distinguir o paratâxon em questão

das Annonaceae devido a presença de textura coriácea, nervura mediana de curso retilíneo e

calibre forte e nervação terciiiria percorrente. Entre as Meliaceae, as espécies de Trichilia
diferenciam-se por serem maiores, mais alongadas, muitas vezes obovadas e por possuirem

nervação em relevo, o que não acontece com os espécimes de Nova Iorque.

Considerando-se tamanho, forma eliptica assimétrica com nervura mediana de c¿libre

mode¡ado, de curso encurvado e sem relevo, densidade e ângulo de emergência das secundárias e

padrão ortogonal regulares das nervuras terciárias, esse parataxon identifica-se com o gênero

Cedrela A espécie C' fissrlis Vel[. apresentou-se a mais próxima dada forma eliptica assimétrica,

ápice acuminado e base obtusa.

segundo smith Jr. (1960), a nervação dos folíolos nas espécies mais amplamente

encontradas, C. odorata e c. angusti/otia, tende a ser irregular, com nervuras secundárias

amplamente espaçadas. Em c. Lilloi, c. f ssilis e em alguma extensão em c. montana e c.
oøacensis, as nervuras secundárias são próximas e muito regularmente paralelas entre si. São de

9 a 14 pares de secundárias por folíolo, sendo que a variação em o número de pares depende do

tamanho do folíolo, não possuindo significado taxonômico.

Dada a grande similaridade morfológica e de arquitetura de nervação, é possível a

determinação genéi,ca. contudo, considera-se que há poucos dados para uma determinação

específica, uma vez que características morfológicas tais como a relação de delgadeza (L/l) não

conseguem separar estatisticamente as espécies de Cedrela. Essa dificuldade de distinção vai mais

além, uma vez que a anatomia das folhas assim como os grãos de pólens são tão semelhantes

entre as espécies, que são de pouco valor taxonômico (Smith Jr., 1960),



ocorrem mais duas espécies desse gênero na Á-rea Neotropical. cefuela preodarata Berry
(Berry, 1925a - Plate XI, ftg. 7-s) no Mioceno de Trindad e no plioceno de Anzoategui,

venezuela e c. campheli Berry (Berry, 1935 - plate v" fig. l) no plioceno de Fonseca, MG.

Ambas diferenciam-se dos espécimes de Nova Iorque por serem maiores (-lOcm) e por

apresentaÍem forma foliar oval.

Parataxon FNll-Y-(Sapind ates).Z cf. Cedrela sp.2

Est.6-fig.7,8,9e10;

Fig. W.l l, d A', B e C.

Espécimes da coleção: NY-16 (DcM-210), Ny-60 (DGM-230), Ny-368 (DGM_2 5), e

NY-71 (DGM-247)

Fisionomia: Compressões foliolares de forma lanceolada a elíptica-estreita e margem

inteira. Apice agudo a levemente acuminado.

Fig vl.l I - Morfografas foliares do Parataxon FNNy-(sapindales).2 cf. cetlrela sp.2. A -
Desenho do espécime NY-60 (DGM-230). Ao se projetar o negativo da ioto torna-se visível a
nervação secundária preservada como impressão; Ã' a c - Desenhos em câmara clara. A, -
Espécime NY-60 (DcM-230); B - Espécime Ny-71 (DGM-247) e c - Espécime Ny-368
(DGM-245)
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Biometria: o comprimento varia de 4,6cm a 7,9cm e a largura máxima varia de r,7cm a

2'2cm, de modo que a relação de delgadeza é variável de 3,33 a 3,59. são micrófilas médias a

grandes (3,25 cmt-10,50 cm2). o ângulo de emergência da nervação secundária, na porção

proximal, vana de 44' até 71" na porção mediana, de 40' a 75", enquanto que, na porção distal,

de 30' a 45".

Descrição: Nervura mediana de calibre moderado a fraco e de curso retilíneo a levemente

encurvado. A nervação secundária apresenta-se densa e sub-oposta, em padrão camptódromo-

broquidódromo.

Todos os espécimes apresentam-se fragmentados . no espécime Ny_60 (Est.ó, fig. 7;

Fig.vl,ll - A e A') falta base e parre do semiJimbo direito; no espécime Ny-7l(Est 6, fig. 8;

Fig.vl.ll - B) também falta a base; no espécime Ny-16 (Est,6, fig. l0) extremidades e margens

estão mal preservadas, e no espécime NY-368 (Est.6, fig. 9; Fig.w.1l - c) faltamJhe sua porção

distal e região proximal direita.

Discussão: com base na morfologia lanceolada, ápice agudo e arquitetura de nervação, os

espécimes estudados mostraram semelhanças com cedrela (?) tertiaria Berry (Berry, 1925a -

Plate V, fig 4) Meliaceae do Mioceno de Trinidad.

Comparações com material do herbário SPF permitiram estabelecer afinidade com o

gênero cedrela (Meliaceae) tendo por base critérios anteriomente descritos para FNNy-
(sapindales). L Em decorrência do tamanho, forma lanceolada a elíptica, limbo praticamente

simétrico, ápice predominantemente agudo e arquitetura de nervação, a espécie c. odarata L.

coletada em llhéus, BA (SPF 3l.458) apresentou-se a mais próxima.

Distingue-se do parataxon anterior (FNNy-sapindales, I ) devido a forma foliar menos

obesa, presença de ápice agudo, nenn¡ra mediana de maior calibre e nervação mais densa.

Espécime Lcm lcm hcm Llt wL% área cm' ângulos de emergência p

NY-60 6,0 1,9 1t J,JJ 53 6,00 þp a4'-71' 8m 48"-75"

NY-71 6,3 1.7 2,6 3,36 41 8,25

NY-368 4.6 t.3 )(r 3,54 43 ? ?ç þm47"-66" ßd 30"-45"

NY-I6 7.9 ')) )1 ì5q 28 10,50 9m 40'-63'



ESTAMPA 6

Flora Neógena Nova York

MAGNOLIOPSIDA

SuBcLAssE RostDAE

Ordem Fabales

Parataxon FNNY-(Fabales). 4

Fig. I - Foto em estereofotomicroscópio do espécime NY-45 (DGM-215).

Fig. 2 - Foto do espécime NY-52 (DGM-216).

Fig. 3 - Foto em estereofotomicroscópio do espécime NY-50 (DGM-216)

Ordem Sapindales

aff. Familia Meliaceae

Parataxon FNNY-(Sapindales), 1 cl Cedrela sp I

Fig. 4 - Foto do espécime NY-674 (DGM-236).

Fig. 5 - Foto do espécime NY-13 (DGM-241). A falta de contraste é tanta que não houve a

utilização de software s.

Parataxon FNNY-(Sapindales).2 cf Cedrela sp 2

Fig. 7 - Foto do espécime NY-60 (DGM-230)

Fig. 8 - Foto do espécime NY-71 (DGM-247).

Fig. 9 - Foto do espécime NY-368 (DGM-245). A rocha muita orgânica difrculta o contraste, que

sofreu reforço através da utilizaçdo de softwares.

Fig. 10 - Foto do espécime NY-16 (DGM-210). A presença de pequenos cristais de sulfatos

obliteram esse espécime.

Parataxon FNNY-(Indet) 1

Fig. 6 - Foto em estereofotomicroscópio do espécime NY-2 (DGM-225). Cada intervalo entre os

traços na escala representa lmm.



ESTAMPA 6

Parataxon FNNY-(Fabales). 4

Parataxon FNNY-(Sapindales). I cf. Cedrela sp.l,' .:,. r-1 .O 
ZCfni *4þa l*r

Parataxon FNNY-(IndeÐ. I

l0
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VI.2 . MAGNoI-IoPHYI^ - LI,IOPSIDA

LILIOPSIDA

SuecL,Asse LTLTIDAE

Ordem Liliales

Família Smilacâceâe Ventenat, I 799

Conl'orme Mouton ( 1 976b), a família Smilacaceae, retirada das Liliaceae, encontra-se

melhor representada nos trópicos que na zona temperada. Compreende quatro gêneros e 375

espécies, S'izilrx corresponde ao único gênero representado na América do Sul. Os outro três

encontram-se no sudeste asiático (Formosa, Indonésia e Malásia) e Austrália.

O gênero Smilu é representado por lianas herbáceas ou lenhosas, caracterizadas por

folhas simples com nervação acródroma com gavinhas caducas ligadas ao pecíolo.

O registro polínico mais antigo da família ocorre no Neo-mioceno segundo Muller (1981),

Até o nromento, não houve registro <le forma f'óssil de Smilacaceae na Área Neotropical.

Parataxon FNNY-(Lilialesl,l cf, Smiløx sp.

Est. 7 - fig. l; Fig. VI I2. A-4"

Espécime da coleção NY-9 (DcM-227).

Fisionomia: Compressão foliar de margem inteira e com padrão geral oblongo. Encontra-

se lraturada na por-ção basal. Ápice agudo, com ângulo de 85".

Biometria: O espécime possui 3,3cm de comprimento preservado e largura máxima de

l,0cm. Possui 2,25cm2 de área preserva da, caracterizando-se como micrófila pequena.

Descrição; Nervação possivelmente acródroma indefinida pela ausência da porção basal.

São visíveis três neruuras subparalelas de mesmo calibre e um par de menor calibre bem próximo

às margens. Nenr¡ras emergem da nervura mediana, no terço médio, a ângulos de 22' a 52". Apos

um breve curso oblíquo, ao se unir com sua correspondente imediatamente inferior, segue um

curso vertical subparalelo às primárias até unir-se à sua correspondente imediatamente superior,

que por sua vez também retifica seu curso após essa união. Padrões anastomosantes dessas
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Fig vL12 - MorfograÍas foliares do Parataxon FNNY-(Liliales).l. A - Desenho do espécime
NY-9 (DGM-227); A' - Detalhe da nervação do espécime NY-9 (DGM-227) em uma porção
entre a nerwra mediana e uma convergente na região média-distal; A' - Detalhe da nervação do
mesmo espécime entre duas nervuras convergentes na região média-proximal.
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ESTAMPA 7

Flora Neógena Nova York

LLIOPSIDA

SUBCLASSE LILLIDAE

Ordem Liliales

aff. Família Smilacaceae

Parataxon FNNY-(Liliales). 1

Fig. I - Foto em estereofotomicroscópio do espécime NY-9 (DGl¡Jl-22'7). Tanto o contraste como

a luminosidade foram reforçados através da utilização de soflwares

MAGNOLIOPSIDA (Indct)

Parataxon FNNY-(Indet). 16

Fig. 2 - Foto do espécime NY-35 (DGM-24ó).

Fig. 3 - Detalhe do ápice do espécime NY-35 (DGM-246) em estereofotomicroscópio.

Parataxon FNNY-(Indet) 2

Fig. 4 - Foto em estereofotomicroscópio do espécime NY-63B (DGM-232)

Parataxon FNNY-(Indet). 3

Fig. 5 - Foto do espécime NY-l18 (DGM-232).
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nervuras, com aquelas que emergem das convergentes são observáveis ao longo de todo o limbo,

Nerwras terciárias possuem um padrão ramificado admedial, mas tambénr constituem retículos de

ângulos variados, No interior dos reticulos, é visível venação de ordem superior.

Discussão: Como já salientado, todas as espécies de Smilax são acródromas. Segundo

Barradas & Figueredo (1974), S. cissoides, S. itonala e S. spinosct apresentam nerwras de maior

calibre em relação às demais espécies e os dois pares de convergentes principais possuem

praticamente a mesma espessura da mediana. S. ,fluminensis, S. oblongfolia e S. undulala

possuem o segundo par de convergentes principais mais próxima a borda de menor espessura e

apresentam nitido paralelismo nas nervuras axiais e laterais.

Na maioria das espécies, nota-se a presença de uma nervura marginal, bastante próxima à

margem foliar, à qual se une, formando um bordo espessado. No caso de S. oblongifolia e S.

totdulala, apresenta-se paralela à margem e um pouco afastada (Barradas & Figueredo, 1974).

Mandarim-de-Lacerda & Andreata (1995) reconhecem que S. cognata apresenta o espessamento

marginal, mas que S. compestris não o apresenta.

S. campe:stri.s apresenta um arranjo arquitetural onde as distâncias entre as nervuras

primárias são gradativamente decrescentes a partir da mediana para a margem (Mandarim-de-

Lacerda &. Andreata, 1995). Esse padrão é relativamente comum para o gênero e está presente no

espécime de Nova Iorque.

Para comparar esse espécime com espécies atuais utilizou-se o Herbário do Jardim

Botânico do Rio de Janeiro que possui ampla amostragem deste gênero.

Entre as formas atuais que apresentam calibre das marginais mais espesso e que portanto

são menos similares ao espécime de Nova Iorque encontram-se. .! cogndÍct, S. larvato, S.

Iaarifolia, S, muco.sa e S. rcmonÍinervis. As espécies S. brasilicnsis, S. coriifolia, S. goyazana, S,

oblingifolia e S. ntJÞnces apresentam sete nen'uras primárias, embora nem sempre o segundo par

de convergente adicional seja bem distinguido da margem, Estas formas apresentam, portanto, um

par de convergentes a mais que o espécime em questão.

As espécies S. campeslris e S. hilariana apresentam nervação secundária e terciária

similares às do espécime de Nova lorque, sendo S. campestri.s a espécie com arquitetura de

nervação mais afrm.
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Entretanto, segundo realça Doghlian (1981), os representantes das famílias

Smilacaceae/Dioscoriaceae são os elementos mais confiáveis do registro fóssil das Liliidae. Folhas

atribuídas a Snilax ou l)ìoscorea são conhecidas em sedimentos cretáceos e terciarios, contudo

nem todo registro delas é seguro.

A determinação genérica do espécime fóssil foi estabeiecida devrdo a boa literatura para

esse gênero no Brasil, onde são encontrados parâmetros importantes seja para a análise

morfométrica ou de arquitetura de nervação,

Vl.3 - M.,\cNol-ropHyl.,\ INDETERMTNADA s

I - Padrão de nervação acrôdromo

Parâtâxon FNNY-(Indet). I

Est. ó - fig, 6; Fig, VL l3, A.

Espécime da coleção: NY-2 (DGM-225).

Fisionomia: Compressão foliar, incompleta, faltandolhe ápice e base e apresentando

margens mal defrnidas.

Biometria. O espécime possui comprimento preservado de 2,7cm e possui 2,5cm2 de área

preservada, sendo provavelmente micrófila pequena.

Descrição: Apresenta três nervuras primárias constituindo nervação acródroma indefinida

pela ausência de base. Nervuras secundárias quase perpendiculares em relação à nervura mediana

Nenr¡ras terciárias não preservadas.

Discussão: Alguns grupos vegetais apresentam padrão de nervação acródromo, mas o

padrão de neñuras secundárias quase perpendicular às nenuras primárias é peculiar às em

Melastomataceae. Esse caráter, entretanto, não é suficiente para diferencíaJa de algumas outras

famílias,
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No registro fóssil sul-americano aparecem espécies que apresentam cinco nerwras

primárias tais como Meloslomites sp. do Plio-pleistoceno de Jacocata. Bolívia @erry, 1922c);

Miconia ettingshauseni Hollick & Berry, 1924 e M. prealbicarz¡s Hollick & Berry, 1924 do

Plioceno de ouriçanguinhas, BA e Merianq deficiens Duarte. lg72 do Mioceno de pirabas, pA

que ainda se apresenta oval e com base cordiforme.

Portanto, pode-se tratar da primeira ocorrência de forma melastomatácea com três

nervuras primárias na América Neotropical.

Parataxon FNl\-Y-(Indet).2

Est 7 - fig 4; Fig. VI.13, B.

Espécime da coleção: NY-638 (DGM-232).

Fisionomia: Compressão foliar, incompleta, apresentando apenas porção da base.

Biometria: o espécime possui comprimento preservado de l,9cm e largura máxima de

2,8cm, calculada a partir do sem.ilimbo esquerdo. possui 2,5cm2 de área presewada.

Descrição. Padrão não-pinado pela presença de três nenuras de maior calibre, isto é, uma

nervura mediana e um par de convergentes principais, com ângulos entre elas de 39o e 34,5".

Pequeno desenvolvimento de externas. Nervação de maior hierarquia densa e de calibre

semelhante, tendo as terci¿i¡ias uma tendência a serem percorrentes. Formam um padrão

reticulado com formas de areolação variada e com vênulas, geralmente, ramificadas uma vez.

Discussão: A presença apenas da porção basal dificulta a determinação de seu padrão de

nervação assim como sua forma foliar, comprometendo qualquer afinidade taxonômica.

II - Padrão de nervação camptódromo

Parataxon FNNY-(Indet).3

Est. 7 - fig, 5; Fig VI.13, C.

Espécime da coleção: NY-11B que se encontra na amostra DGM-232, no verso da

supérficie contendo o espécime NY-1lA



Fisionomia. Trata-se de uma impressão foliar ou foliolar fragmentada em sua base e sem

preservação de parte do semi-limbo direito e do ápice. Devido ao seu caráter fortemente

assimétrico l'oi considerado como pertencente a um grupo isolado e provavelmente foliolo.

Biometria: O espécime possui comprimento preservado de 4,7cm e largura máxima de

2,7cm. Com esses dados obtem-se uma relação de delgadeza de 1,74 caracterizando uma lorma

ovada-larga. Possui 6,25cm2 de área, sendo definido como micrófilo médio

Descrição: Nerwra principal de calibre forte e de curso encurvado. Secundárias bem

marcadas, São poucas as nervuras preservadas, mas inferem-se pelas existentes, ângulos de

divergência de nenuras secundárias variando, no terço basal, de 48' a 52", de 30" a 45', no terço

rnédio, e cerca de 50", no terço distal.

Discussão. .A presewação de má qualidade não permite detectar caracteres diagnósticos.

Parâtâxon FNNY-(lndet).4

Est,8-fig. 1,2,3,4e5.

Fig. VI 13, D, E, F, G e H

Espécimes da coleção: NY-27 (DGM-207), NY-28 (DGM-208)' NY-22 (DGM-218)'

NY-20 (DGM'226) e NY-23 (DGM-234)

Fisionomia: Compressões foliares elípticasJargas e de margem inteira, quase todos sem

apice e base preservados

Biometria. Apresenta comprimento máximo preservado variando de 3,4 a 7,5cm; largura 
l

m¿ixima de 2,2 a 5,1cm, numa altura que varia de 1,6 a 3,7cm. A relação de delgadeza encontra- 
:

se entre 1,28 a 1,54. São micrófilas grandes ou mesóftlas pequenas (5,50 cm'z-20,00 cm2) O

ângulo de emergência da nervação secundária para a porção proximal varia de 45" até 56",

enquanto que na porção mediana, de 37" a73' I

Espécime Lcm lcm hcm Lll wL% área cm ângulos de emergência g

NY-23 3,85 1,7 1,28 44 rr t< ßm 53"-70"

NY-27 7,50 5,1 3,7 1,47 49 20,00 Bm 53"-73"

NY-22 6, l0 4.t 2,6 1,48 16.00 Bp 45"-s6"

NY-28 5,80 i.8 ì0 1.52 52 t0.25 þm37'-59"

NY-20 3,4 ) t"6 t,54 17 5.50 pm 52"-70"
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MAGNOLIOPSIDA

Parataxon FNNY-(lndet). I

Fig. A - Morfografia foliar em câmara clara do espécime NY-2 (DGM-225) mostrando nervação

acródoma.

Parataxon FNNY-(Indet).2

Fig. B - Morfografia fbliar do espécime NY-638 (DGM-232)

Parataxon FNNY-(Indet). 3

Fig, C - Morfografia foliar em câmara clara do espécime NY-l lB (DGM-232)'

Parataxon FNNY-(Indet). 4

Fig, D - Morfogralìa foliar em câmara clara do espécime NY-23 (DGM-234)

F-ig. E - Morfografia foliar do espécime NY-22 (DGM-218)

Fig. F - Morfografia foliar em câmara clara do espécime NY-20 (DGM-226)'

Fig, G - Morfografia foliar em câmara clara do espécime NY-28 (DGM-208)

Fig. I{ - Moribgrafia f'oliar em câmara clara do espécime NY-27 (DGM-207)



I Parataxon FNNY-(Indet).2 Parataxon FNI.IY-(Indet). 3

,/)

71
/,.\/
,/t)| (.

Parataxon FNNY-(Indet).4

/\
/ 

',"\

I.\
( ,l - \.c:l

¡ f ..'\ia,l

,,'. ..-l_' I
, \--- .', I\ 'r"' /\- \t' '/'\ ì.: .

o ronjjì' .' 
D

)

0 5mrn
E

,''."ï t' / ii 
"

.,.';") . ,t ..'" I \_(, . , /t \\ct' , '..,',, , i .,

.,tí, \., "" 'l i' \ \.',4r: . .'i:r,, \ .ì
ttr,,'':l 

,i \
' ì o ¡o'rñ

¡i G
Fig VI 13 - Morfograñas foliares dos parataxa FNNY-(Indet).1, FIINY-(
(Indet).3 e FNNY-(Indet).4

:{/t-l ,/, ,

\Y- -',)"Y":,
r-______3

Indet).2, FNNY

76



ESTAMPA 8

Flora Neógena Nova York

MAGNOLIOPSIDA (Indet)

Parataxon FNNY-(Indet).4

Fig. I - Foto do espécime NY-23 (DGM-234).

Fig. 2 - Foto do espécime NY-27 (DGI|rf-zO'l),

Fíg. 3 - Foto do espécime NY-22 (DGM-218). A luminosidade foi reforçada através da utilização

de softwares.

Fig..4 - Foto do espécime NY-28 (DGM-208).

Fig. 5 -Foto em estereofotomicroscópio do espécime NY-20 (DGM-226). O fitofóssil encontfa-se

tauterizado como demonstrado por sua região basal. Esse aspecto' auxiliado por seu

pequeno tamanho, prejudica a fotografia convencional

Parataxon FNNY{Indet),5

Fig. 6 - Foto do espécime NY-I4A (DGM-221)

Fig 7 - Foto do espécime NY-8 (DGM-249).

Fig, 8 - Foto em estereofotomicroscópio do espécime NY-18 (DGM-250)
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Parataxon FNNY-(Indet).4
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Descrição: As nerwras secundárias desse grupo não aparentam ter um ângulo de

emergência dentro de limites estreitos, No terço proximal de Ny-22, por exemplo, B varia de 45"

a 56", embora haja alguns, de 60", 70" e até 125'. No terço distal, as nervuras aparentam maior

regularidade, com ângulos B de 50" a 60'. As nervuras secundárias poderiam ser consideradas de

padrão isótono.

o espécime NY-23 (Est.8, fig. r; Fig.vl 13 - D) encontra-se incompleto, faltando pequena

porção da margem do semiJimbo esquerdo e parte da base.

o especime NY-27 (Est.8, fig. 2; Fig.vl.13 - Fr) possui apenas porção mediana do limbo

preservada, não apresentando ápice nem base.

o espécime NY-224 (Est.8, fig. 3; Fig.VI.13 - F), incompleto, possui base arredondada e

margem do semi-limbo direito visível e encontra-se fragmentada em sua porção superior.

o espécime NY-28 (Est,8, fìg. 4, Fig.vL13 'G), incompleto, encontrando-se fraturado no

ápice e no semiJimbo direito; margem esquerda pouco visível.

o espécime NY-20 (Est.8, fig. 5; Fig.vl.l3 - E) exibe pouco contraste e encontra-se

deteriorado. Não preserva sua porção marginal esquerda, possui ápice, base e peciolo

fragmentado .

Discussão: o caritter fragmentário dos espécimes, a não preservação das nervuras

secundárias na região marginal impossibilitando a determinação do padrão geral de nervação e a

falta de outras feições diagnósticas, não permitem identificação da afinidade botânica.

Parataxon FNll"Y-(Indet).5

Est. 8 - fig. 6, 7 e 8. Esr. 9 - ñg. 1,2,3 e4

Fig. VL14 - 4 B, C, D, E, F e G

Espécimes da coleção. NY-33 (DcM-211), Ny-54 (DGM-217), Ny-l4A (DcM_221),

NY-l lA (DcM-232), NY-21 (DGM-243), NY-8 (DGM-249), e Ny-18 (DcM-250).

Fisionomia: Não representa um parataxon específico, reunindo compressões folia¡es com

características da ordem Myrtales mais afins à Familia Myrtaceae sem que se possa estabelecer

uma relação filética.

Biometria:
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Espécime Lcm lcm hcm Llt hlL% area cm ângulos de emergência B

NY-I8 1.5 t.l 0,7 t,36 46 1,00 pm sl"-63" Bd 36"

NY-2I a. 1 1,0 2,6 I,43 60 7 7a pm 37'-51"

NY.33 50 j.0 )1 l,o6 54 o tq pm 40"-45" pd 43"-58'

NY-54 {, te ,)q
1,86 55 7 q50

NY-I4A 50 3,0 2,1 I,66 42 6,50 Bp s0"-60'

NY-I1A 4.3 1.0 2,6 z,t5 60 4,00 þp s7"-62" Bm 44'-55'

O espécime NY-144 (Est. I, fìg. 6; Fig,VL 14 - A), de forma elípticaJarga a elíptica e

margem inteira, incompleta, estando lraturada no ápice e semiJimbo superior direito. Apresenta

pecíolo (0,7cm de comprimento e 0,2cm de espessura). Base obtusa-normal com ângulo de 94".

Representa a classe micrófrla média, Nervação secundár'ia sub-oposta.

O espécinre NY-8 (Est.8, fig, 7; Fig.VI. 14 - B), de forma estreita e alongada, apresenta-se

incompleta, não possui base nem ápice. Suas margens são por.¡co visíveis. Possui 4cm2 de área

preservada.

O espécime NY-l1A (Est.9, fig. 4; Fig,VI 14 - C) de fbrma obovada-estreita e margem

inteira, apresenta-se incompleto, tendo a margem direita fiaturada e porção do ápice liagmentado.

Base aguda-normal.

Nervura principal de calibre forte e curso retilíneo, tornando-se levemente encurvada no

terço distal. Nervação camptódroma-broquidódroma. Nervação secundária alterna e bem

marcada. Newação terciária não preservada.

O espécime NY-18 (Est.8, fig. 8; Fig.VI 14 - D) apresenta impressão e contra-impressão,

possui forma elíptica larga a suborbiculada e margem inteira. A impressão está nítida e em relevo.

Apresenta-se fraturada na porção do semiJimbo inferior direito de modo a incluir a base e parte

do outro semi-limbo. A impressão sugere possuir ápice retuso, mas a contra-impressão demonstra

ápice arredondado. Representa a classe nanófila média.

Os espécimes NY-33 (Est.9, fig. l;Fig.Vl.14 - G), NY-21 (Est.9, fig. 3; Fig.VLl4 - F) e

NY-54 (Est.9, tìg 2; Fig.VL la - E) são compressões foliares de forma eliptica-larga a elíptica-

estreita, com rnargem f'oliar inteira, que podem ser associados. Incompletos, os espécimes não

apressntanì bases totalmente preservadas. O espécime NY-33 apresenta ápice acuminado. O

comprimento foliar varia de 4,3 a 5,2cm, com largura máxima de 2,8 a 3,0cm, numa altura
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variando de 2,6 a 2,9cm. A relação de delgadeza situa-se entre 1,43 e 1,86. São micrófilas

médias.

Baseando no espécime NY-33, melhor preservado, a nervr¡ra principal possui calibre forte

e curso reto e as secundárias são bem marcadas. Padrão de nervação camptódromo-

broquidódromo festonado, Nenuras secundárias opostas. Padrão mesópeto ou basítono,

Presença de intersecundárias, Algumas terciárias são percorrentes,

Discussão: Dentro da Ordem Myrtales esse parataxon apresenta maior afinidade com a

lamília Myrtaceae.

A família Myrtaceae possui folhas com margens inteiras, caracteristicamente com

pontuações translúcidas, que correspondem a glândulas produtoras de óleos essenciais aromáticos

(Joly, 1983). Segundo Barroso (1984), tais lolhas também são peninérvias geralmente com

nervura marginal.

Entretanto, além dos espécimes deste parataxon não apresentarem todas essas

características, eles preservam um padrão de arquitetura de nervação que pode ser encontrado em

outras famílias, não possibilitando estabelecer-se afrnidades mais estreitas com as Myrtaceae.

Parataxon FNNY-(Indet).6

Est, 9 - fig. 5;Fig. VL14 - H

Espécime da coleção. NY-39 (DGM-207).

Fisionomia: Compressão foliar ovada e peciolada que possui base arredondada e encontra-

se incompleta. laltando-lhe o ápice.

Biometria: O espécime possui um comprimento preservado de 4,7cm, sendo estimado em

5,5cm; uma largura máxima de 3,6cm a uma altura de 2,1cm. I)esse modo, a relação de delgadeza

poderia ser 1,53 e a largura máxima estaria a 38o/o do comprimento foliar a partir da base. O

pecíolo tem um comprimento preservado de 1,0cm e espessura de 0,2cm. Pertence a classe

micrófìla grande apresentando 10,75cmz de área presewada.
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MAGNOLIOPSIDA (Indet)

Parataxon FNNY-(Indet). 5

Fig. A - Morfografia foliar em câmara clara do espécime NY-144 (DGM-221)

Fig, B - Morfografia foliar em câmara clara do espécime NY-8 (DGM-249).

Fig. C - Morlografia foliar em câmara clara do espécime NY-l14 (DGM-240),

Fig, D - Morfografia foliar em câmara clara do espécime NY-I8 (DGM-250),

Fig. E - Morlografia foliar em câmara clara do espécime NY-54 (DGM-217).

Fig. F - Morfografia foliar em câmara clara do espécime NY-21 (DGM-243).

Fig. G - Morfografia foliar em câmara clara do espécime NY-33 (DGM-211),

Parataxon FNNY-(Indet).6

Fig. H - Morfografia foliar em câmara clara do espécime NY-39 (DGM-207).

o Parataxon FNNY-(Indet).7

Fig. I - Morf'ografia foliar do especime NY-31 (DGM-221).
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Descrição. Nervura mediana de calibre moderado e curso retilíneo. As nervuras

secundárias subopostas apresentam um padrão de distribuição de dificil reconhecimento, O ângulo

de emergência das nerwras secundárias, no terço proximal, varia de 50" a 58" e, no terço médio,

de 52" a 70", predominando em ambas as regiões os ângulos menores.

Discussão: Dada sua forma foliar peculiar, distinta dos demais espécimes da coleção,

optou-se por mantê-lo num parataxon separado. A nervação secundária pouco distinta e a não

preservação da terciària impossibilitam o estabelecimento de afinidades genéricas ou mesmo em

nivel de làmília.

Parataxon FNNY-(Indet).7

Est 9-lìg.6.7e8.

Fig. VL 14 - L Fig.VL 15 - A, A' e B 
l

Espécimes da coleção: NY-15 (DGM-208), NY-55 (DGM-220) e NY-31 (DGM-221)

Fisionomia: Compressões foliares mal preservadas com lorma loliar oblonga a eliptica e

margem inteira.

Biometria: O comprimento varia de 6,2 a 8,2cm; largura máxima apresenta-se entre 2,7 e l

3,8cm. A relação de delgadeza varia de 1,72 a 2,15. São micrófilas grandes a mesófila pequena

( l5,O0cm: - 22,25cnt2). O ângulo de emergência da nervação secundária na região proximal do

limbo varia de 48" ate 7 l"

Espécime Lcm lcm hcm LA blL o/o área cm- ângulos de emergência p

NY.55 8.2 3.8 3,5 a

4,7

,l< 42,7 a

57.3

11 1< þp 67"-74"

NY-I5 7.2 3.4 3.3 2.12 46 t{ 7<

NY-3 I (\) 3.6 2,7 e

3,7

t1a 43,5 e

59

t 5,00 Bp 48"-5 I
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Descrição: Nervura mediana de caribre moderado a forte e de curso retiríneo. Nervação
secundária oposta a sub-oposta de calibre bem menor que o da mediana, estreita¡do-se mais ainda
distalmente, quando se encurva. padrão marginar pouco visível. No espécime Ny-55 é possível a
observação da nervação terciária. A mesma apresenta a.lgumas nervuras percorrentes e muitas
partindo diretamente da nerwra mediana. No aspecto geral, formam um retículo amplo, com
padrão ao acaso, onde são visíveis newação quaternária de calibre semelhante e nervação
quintenária mais fina. Essas duas úrtimas também formariâm retícuros ao acaso.

O espécime Ny-55 (Est.9, frg.6; Fig.VI.t5_ A e A,), incompleto, possui base parcialmente
preservada Uma pequena porção preserva película carbonosa e o restante está preservado como
impressão. Encontra-se fraturado no ápice e em parte do semilimbo esquerdo.

O espécime Ny-15 (Esr.9, fig 7, Fig,VI.l5 _ B), incompleto, enconrra-se Íiaturado
próximo ao ápice, na porção mediana e basaj do semiJimbo esquerdo.

O espécime NY-3 t (Est.9, fig. 8; Fig.VI.14 _ I), incompleto, rem base e margens pouco
nítidas e encontra-se fragmentado próximo ao ápice, seu tipo de carbonização mais parece uma
impressão. Possui base obtusa-normal com ângulo de I 10".

Discussão: A farta de um padrão geral de nervação bem definido dificurta a identificação
taxonômica. o padrão de nervação observado no espécime Ny-55A pode ser falho, uma vez que
se encontfa mal preservado, não sendo possivel a exata determinação da hierarquia.

r, 0 2mm
L-!

\:. '\

,A'
Fig. w.15 - Morfografias foliares do parataxon FNNy-(Indet).7. A - Desenho do espécime Ny-
55 (DGM-220); A'- Detalhe de nervação do espécime Ny-55 (DGM-220) e B - besenho do
espécime NY-I5 (DcM-208)
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ESTAMPA 9

Flora Neógena Nova York

MAGNOLIOPSIDA (Indet)

Parataxon FNNY-(Indet). 5

Fig. I - Foto do espécime NY-33 (DGM-211).

Fig. 2 - Foto do espécime NY-54 (DGM-217).

Fig, 3 - Foto do espécime NY-21 (DGM-243), O reforço do contranste e da luminosidade através

da utllização de so/twares, não foi suficiente para uma boa visualização do espécime

Fig. 4 - Foto do espécìme NY-l1,4 (DGM-240).

Parataxon FNNY-(Indet).6

Fig. 5 - Foto do espécime NY-39 (DGM-207).

Parataxon FNNY-(Indet).7

Fig. 6 - Foto do espécime NY-55 (DGM-220), apresentando mais contraste na porção preservada

como compressão. O restante trata-se de uma impressão.

Fig. 7 - Foto do espécime NY-l5 (DGM-221),

Fig. 8 - Foto do espécime NY-31 (DGM-208).
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Parâtâxon FNNY-(Indet).8

Est. 10 - frg. 1,2 e3.

Fig VI16-A,A',BeC.

Espécimes da coleção: NY-6 (DGM-217), NY-388 (DGM-229) e NY-634 (DGM-232).

Fisionomia: Compressões foliares de forma elíptica Iarga a elíptica, margem inteira e ápice

possivelmente arredondado, São micrófilos medios (5,50 cmt-6,75 cmt¡.

Biomettia. Possui aproximadamente 4cm de comprimento; largura máxima variando de

2,0 a 2,5cm, numa altura ao redor de 1,7 a 2,ocm. A relação de delgadeza varia de 1,75 a 1,82.

Descrição: A nenura primária é de calibre forte e de cu¡so retilíneo, estreitando-se

distalmente. As nervuras secundárias dispõem-se, predominantemente, de forma sub-oposta.

Aquelas próximas à base possuem curso sinuoso e emergem com um ângulo situado entre 40 e

55". No terço médio são levemente encurvadas e emergem com ângulo que varia entre 50" e 63'.

Não ocorrem intersecundrá¡ias. O padrão terciário é indeterminado.

Fig. VL16 - Morfografias foliares do Parataxon FNNY-(Indet).8. A - Desenho do espécime NY-
6 (DGM-217); A' - Desenlo em câmera clara da porção basal do espécime NY-6 (DGM-217)
mostrando a nervação. B - Desenho do espécime NY-388 (DGM-229) e C - Desenho em câmera
clara do espécime NY-634 (DGM-232).

t:,/
'..¡l' z'':;i
:'. ,z' t /.1,1. /,../

\ "' --,lfil

\ :.'r\ \ -. \--,'\ '\'2)

\1.. .

A'

Espécime Lcm lcm hcm Llt TIL% âreâ cm ângulos de emergência p

NY-634 4.o ')\ 1.82 6,00 pm 41163"

NY-6 4,1 ¿,5 2,0 1,78 49 6,75 9p aO"-ss'Bm 50'-63"

I\ry-388 4,0 2,0 t,7 t 
"75

48 s,50

A
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O espécime NY-6 (Est.l0, fig. l;Fig,VL16 - A eA'), quase completamente perdido, na

tentativa de extrair-lhe a cutícula, apresentava-se incompleto, faltando-lhe porção do semilimbo

superior esquerdo e parte da margem direita. Possuia base aguda-normal, com ângulo de 75".

O espécime NY-3 88 (Est. 10, frg. 2; Fig. VL l 6 - B) não apresenta base e o ápice não está

totalmente preservado.

O espécime NY-634 (Est. 10, fig. 3; Fig.VL l6 - C) possui porção basal não preservada,

Discussão: As poucas feições diagnósticas dificultam a comparação desses espécimes,

Os espécimes aparentam semelhança morfográfica com Fagara mioccnica Berry (Berry,

1925a - Plate V, fig. I e Berry, 1939b - Plate XVI, fig.5) Rutaceae do Mioceno de Trinidad e de

Mataruas, Cuba, respectivamente, entretanto, nestes também são poucas as feições preservadas.

Parataxon FNNY-(Indet).9

Est. L0 - Fig, 4.5,6, 7, 8,9 e 10.

Fig. VLlT - A, B. C, D, E, F e G.

Espécimes da coleção: NY-40 (DGM-209), NY-25 (DGIVI-213), NY-19 (DGM-213),

NY-43 (DGM-213), NY-5 (DGM-213), NY-73 (DGM-214), NY-32 (DGM-224) e NY-72

(DGM-2sl)

Fisionomia. Compressões e impressões foliares, de forma ovada-estreita ou elíptica e

margem inteira, ápice de fbrma variada.

Biometria:

Espécime Lcm lcm hcm t-tl lilL Y'o area cm ângulos de emergência B

NY-25 4,9 t? 2,1 1,90 46,6 7.50 Bp sl"-6s"Bm 43%65"

NY-40 >5,4 3.2 l,9.1 50 8.50

NY-I9 >4,0 ts 1,96 7,00

NY-72 5.3 ?5 10 2,08 tð 9.00

NY.73 \) 2.8 2.8 2.l0 47 9.7 5

NY-32 5.5 2.6 ?q 2.lt 45 8.00

NY.43 5,8 2,7 2,7 2,15 .+6.5 c) 75

NY.O5 5.7 --J 2,19 40 8.50 pp 4s'-60"



ESTAMPA 10

Flora Neógena Nova York

MAGNOLIOPSIDA (Indet)

Parataxon FNNY-(lndet).8

Fig. I - Foto do espécime NY-6 (DGM-217). A não utilização de vaselina liquida resultou em

pequeno contraste. Devido a tentativa de extrairJhe a cutícula, a documentação gráfica não

foi refeita.

Fig. 2 - Foto do espécime NY-388 (DGM-229).

Fig, 3 - Foto do espécime NY-634 (DGM-232).

Parataxon FNNY-(Indet).9

Fig. 4 - Foto do espécíme NY-25 (DGM-213).

Fig, 5 - Foto do espécime NY-72 (DGM-251).

Fig, 6 - Foto do espécime NY-73 (DGM-214).

Fig. 7 - Foto do espécime NY-32 (DGM-224).

Fig. 8 - Foto do espécime NY-19 (DGM-213). O contraste e a luminosidade foram reforçados

através da utiliza çùo de softwares.

Fig, 9 - Foto do espécime NY-43 (DGM-213).

Fig. l0 - Foto do espécime NY-5 (DGM-213)
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O comprimento varia de 4,9 a 5,8cm; a largura máxima entre 2,3 e 3,2cm, situada em

altura que varia de 2,0 a 2,7cm. São micrófilas médias (7,00cmt - 9,75cm1¡. O ângulo de

emergência da nervação secundária, na porção proximal, varia de 45" até ó5', enquanto que varia

43" a 65" , na porção mediana.

Descrição: Nervura mediana de calibre moderado e de curso retilíneo. Nervação

secundária alterna-se entre si e é oposta com intersecundária, densa e bem marcada, com padrão

camptódromo-broquidódromo, Quando preservada, as nen uras terciá'rias e quaternárias possuem

o mesmo calibre fbrmando uma densa rede que tende ao padrão ortogonal.

O espécime NY-25 (Est. 10, frg 4; Fig.VI.17 - A) apresenta-se incompleto faltandolhe

porção distal. Possui base aguda-normal com ângulo de 77' O padrão de distribuição das

neryuras secundárias seria acrópeto ou mesópeto, dependendo do seu comportamento no terço

distal, não observável.

O espécime NY-40 (Fig.VI l7 - C) encontra-se incompleto, faltandolhe base, semilimbo

esquerdo e ápice. A nervação é quase indistinguível.

O espécime NY-19 (Est. 10, fig. 8; Fig.VLlT - F) encontra-se fraturado em sua porção

distal atingindo principalmente o semi-limbo direito.

O espécime NY-72 (Est.10, frg. 5; Fig.VI.l7 - B) corresponde a uma impressão foliar .

quase completa, com ápice ligeiramente acuminado e base aguda-normal (ângulo de 77')

parcialmente preseruada.

O espécìme NY-73 (Est. 10, fig. 6, Fig. VI '17 - D) trata-se de compressão incompleta,

faltandolhe região distat e parte do semi-limbo esquerdo. Possui base obtusa-normal com ângulo

de 100".

O espécime NY-32 (Est. 10, frg. 7. Fig. VI. 17 - E) apresenta-se incompleto, faltando-lhe 
,

porção do semí-limbo direito, Possui ápice arredondado. 
l

O espécime NY-43 (Est.10, fìg. 9) encontra-se incompleto, faltandoJhe região basal .
pequenas porções do limbo. Apresenta ápice agudo com ângulo de 84"

O espécime NY-5 (Est. 10, fig. l0; Fig.VI.l7 - G) encontra-se fragmentado na porção

distal do semi-limbo direito preservando, porém, a base e parcialmente o ápice.

Discussão: No registro fóssil da ,{mérica Neotropical, três espécies apresentaram

similaridades rnorfográfica e morfométrica com os espécimes deste parataxon, tomando-se por
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base a forma elíptica, relação de delgadeza (entre 1,9 a 2,2), nerwra mediana reta e de calibre

moderado e padrão camptódromo-broquidódromo. Pisonia pliocenica Berry @erry, 1939a -

Plate VIII, fig.l; Nyctaginaceae), Pilocarpus ltolivianus Berry @erry, 1939a - Plate VI, ñg.9-10;

Rutaceae) ambas do Plioceno de Potosi, Bolívia e Simarouba glaucoformis Berry @erry, 1939b -

Plate XW, fig.4) Simaroubaceae do Mioceno de Matanza, Cuba. Entretanto, Pisonia pliocenica

Berry e Pilocarpus bolivianus Berry diferenciam-se devido à nervação mais dens4 observada

principalmente no espécime NY-25. A ausência de detalhes e feições diagnósticas não permite

uma comparação adequada com Simarouba glaucaformis Berry que possui seis pares de nervuras

secundáriascomp=45".

A presença de margem inteira, forma ovada-estreita a elíptica, nen'r¡ra mediana retilínea e

newação camptódroma'broquidódroma são características muito comuns entre as Magnoliopsida,

não permitindo um posicionamento taxonômico mesmo com a presença da densa rede de venação

ortogonal observável principalmente no espécime NY-25.

Segundo Hickey & Wolfe (197a), esse padrão encontra-se em Asteridae: Gentianales,

Polemoniales, Rubiales, Campanulales e Asterales; nas Magnoliidae como um todo, mas

principalmente nas Magnoliales e Laurales; em Rosidae. Burseraceae e Polygales e em Dilleniidae:

Ebenales, Celastrales, Primulales e em Dichapetalaceae. Entretanto, o trabalho em herbário foi

dificultado pela ausência do caráter dente além de outros caracteres mais diagnósticos,

Parataxon FNNY-(Indet). l0

Est. I 1 - fig. 5; Fig. \'1 18 - A.

Espécime da coleção: NY-70 (DGM-242).

Fisionomia: Impressão foliar ovada-estreita, margem inteira e peciolada. Corresponde à

classe micrófila grande.

Biometria:

Descrição: O espécime NY-70 apresenta-se completo embora o ápice esteja pouco visível.

O pecíolo possui 0,lcm de diâmetro e um comprimento preservado de 0,45cm. Sua nervação

secund¿iria é bem marcada, não apresentando, porém, outras hierarquias.

Espécime Lcm lcm hcm LA hllyo ârea cm' ângulos de emergência B

NY-70 6,6 1¿ t,5 t,94 )t1 t2,00



Discussão: Diferencia-se do parataxon FNNY-(Indet).9 pelo seu tamanho ligeiramente

maior, forma mais ovada e nervação actinódroma ou com desenvolvimento de externas (Pole,

1991) no primeiro par de neñuras secundárias.

Parataxon FNNY-(Indet). I I

Est ll -fìg. 1.2.3e4

Fig,VI,17-H, IeJ.

Espécimes da coleção: NY-42 (DGM-213), NY-4 (DGM-217) e NY-10 (DGM-226)

Fisionomia: Compressões foliares de formas elipticas a lanceoladas e de margem inteira,

com ápice acuminado e base cuneada.

Biometria: Comprimento f'oliar varia de 3,4 a 6,3cm; a largura máxima entre 1,6 e 2,5cm,

em altura que se situa entre 1,4 a 2,5cm, de modo que a relação de delgadeza varia de 2,12 a

3,00. São micrófilas pequenas a médias (3,75 cm2-9,50 cmt¡. O ângulo de emergência da

nervação secundária, na porção proximal, é de 47" até 57", na porção mediana, de 50" a 67',

enquanto que, na porção distal, varia de 49" a 55".

Descrição: Nervura mediana de calibre forte e curso levemente sinuoso Nervação

camptódroma-broquidódroma festonada" ocorrendo arcos de segunda e terceira ordens, sem

sugestão de vênulas que os liguem à margem, Nervuras secundárias alternas no terço basal,

tendendo a sub-opostas distalmente, Nervação intersecundária simples e opostas em relação às

nervuras secundárias no terço basal, tornando-se opostas entre si distalmente. As nervuras

terciárias não seguem um padrão definido, podendo apresentar-se como RO, OO ou AO (Hickey,

1973).

O espécime NY-4 (Est.I l, fìg. l; Fig.VL lT - H) compressão incompleta, não preservada

na porção da região central direita e nas extremidades O ápice, no entanto, aparenta ser

acuminado. .å, porção basal apresenta-se parcialmente preservada como impressão

Espécime Lcm lcm hcm L/t hll o/o area cm ângulos de emergência B

NY-O4 5,3 ')< 2.t2 38 7,00 pm 59"-67'

NY-IO 3,4 I,6 1.1 2.t2 1.75 pp47"-s7"pm50"-s3"Pd 49"-ss"

NY.42 6,3 z.l ì ôr) 40 q50
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MAGNOLIOPSIDA (lndet)

Parataxon FNNY-(Indet). 9

Fig. A - Morfografia foliar do espécime NY-25 (DGM-213).

Fig. B - Morlogralia foliar do espécime NY-72 (DGM-251),

Fig, C - Morfografra foliar em câmara clara do espécime NY-40 (DGM-209). A presença de

muitos cristais de sulfatos não permite uma fotografia razoâvel,

Fig. D - Morfografra foliar do espécime NY-73 (DGM-214).

Fig. E - Morlografia foliar em câmara clara do espécime NY-32 (DGM-224). Parte do espécime

se preserva como impressão, difrcultando a visualização na câmara clara.

Fig, F - Morfografia foliar do espécime NY-19 (DGM-213)

Fig. G - Morlografia foliar do espécime NY-5 (DGM-213).

Parataxon FNNY-(Indet). 1 I

Fig, H - Morfografia foliar em câmara clara do espécime NY-4 (DGM-217),

Fig. I - Morfografia foliar em câmara clara do espécime NY-10 (DGM-223).

Fig. J - Morlografia foliar em câmara clara do espécime NY-42 (DGM-213).
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O espécime NY-10 (Est. ll, frg. 3-4; Fig.VLl7 - i) está quase completo, Possui base

cuneada de 90" e pecíolo preservado.

O espécime NY-42 (Est. I l, ftg. 2; Fig.YL lT - J) é incompleto. FaltamJhe porções no

ápice, base e centro. São visíveis as margens inteiras e parte da nervação, esta última, por

impressão, em áreas que não preseruaram a película carbonosa. Possui ápice provavelmente

acuminado.

Discussâo: A presença de margem inteira, forma elíptica a lanceolada, nervação

camptódroma-broquidódroma e presença de intersecundár'ias simples são características muito

comuns entre as Magnoliopsida, não permitindo um posicionamento taxonômico.

Segundo Hickey & Wolfe (1975), esse tipo de padrão pode ser encontrado em Asteridae:

Gentianales, Polemoniales, Rubiales, Campanulales e Asterales; nas Magnoliidae como um todo,

mas principalmente nas Magnoliales e Laurales; em Rosidae: Burseraceae e Polygales e em

Dilleniidae: Ebenales, Celastrales, Primulales e em Dichapetalaceae. Entretanto, o trabalho em

herbá,rio foi di{icultado pela ausência de caracteres mais diagnósticos.

Parâtaxon FNNY-(Indet). 12

Est. I 1 - fig, 7; Fig. VL l8 - B.

Espécime da coleção; NY-58 (DGM-224).

Fisionomia: Compressão foliar elíptica e de margem inteira, sem ápice e com sugestiva

base obtusa-normal. Corresponde a classe micrófrla grande.

Biometria:

Descrição. Espécime incompleto, de má preservação, faltandoJhe extremidade distal e

porção do semi-limbo direito. Nenr¡ra mediana de calibre moderado e de curso retilíneo. Não

apresenta padrão de nervação determinável, sendo observáveis apenas algumas emergências de

nervuras secundárias.

Espécime Lcm lcm hcm L,/T l1,I-%
^Íeil 

cm ângulos de emergência B

NY-58 5.8 ')Á 11 7 71 46.5 't1 i< Bp 53"-s9" Bm 40"-51
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Discussão: O espécime se aproxima de Rheedia pliocerica Hollick & Berry (Hollick &

Berry 1924 - Plate X, fig. l-3) Guttiferae do Plioceno de Ouriçanguinhas, Bd no que se refere a

sua fisionomia e morfometna (L - 5,5cm; | = 2,5cm; LA = 2,2). Esta espécie possui nervuras

secundárias muito numerosas, com 13 entre 75 e 85", o que poderia diferenciaJos. Não hri

entretanto, caracteristicas de arquitetura de nervação que permitam comparação com espécies

atuais.

Parataxon FNNY-(Indet), l3

Est I I - fig. 6; Fig. VI l8 - C.

Espécime da coleção: NY-7 (DGM-209),

Fisionomia. Compressão foliar de forma indefinida devido a sua natureza fragmentária

Descrição. Trata-se de folha larga, sem preservação de base ou ápice. Nervura mediana de

calibre moderado. Padrão de nervação camptódromo-broquidódromo festonado definido pela

presença de arcos secundários. Segundo Pole (1991), o padrão é caracterizado como

externódromo, vista a nitida dicotomia da nenura secundária (desenvolvimento de externa) na

porção mais distal do limbo. Presença de nervação intersecundária simples. A nervação tercütfla

possui padrão reticulado amplo e ortogonal .

Discussão: A presença de nervação secundária com nítida dicotomia diferencia-o dos

demais parataxa. Entretanto, a falta de contorno foliar e de outras feições diagnósticas tais como

ápice e base dificultam o estabelecimento de afinidades taxonômicas.

Parataxon FNNY-(Indet).14

Est. l2 - fig, 1,2,3,4,5 e 6 (p.100).

Fig.VL lS- D,E,F,G,H, IeI'

Espécimes da coleção. NY-l48 (DGM-221)" NY-61 (DGM-230), NY-66 (DGM-236),

NY-3 7 (DGM-23 8), NY-68 (DGM-239), NY- l2 (DGM-240) e NY- 1 7 (DcM-244),

Espécime Lcm lcm hcm L/t h/I-% area cm' ângulos de emergência p

NY-o7 >8-2 i5 2,48 1 3.00 Bm 50'-55" pd s0'-63"



ESTAMPA Iì

Flora Neógena Nova York

MAGNOLIOPSIDA (Indet)

Parat¿rxon FNNY-(Indet). I I

Fig, I - Foto do espécime NY-4 (DGM-217).

Fig. 2 - Foto do espécime NY-42 (DGM-213).

Fig. 3 - Foto do espécime NY-10 (DGM-223). O contraste e a luminosidade foram reforçados

através da utilização de soflv'ores.

Fig, 4 - Foto em estereofotomicroscópio da base do espécime NY-10 (DGM-223)

Parataxon FNNY-(Indet). I 0

Fig. 5 - Foto do espécime NY-70 (DGM-242). O contraste e a luminosidade foram reforçados

através da utilização de softuares.

rataxon FNNY-(Indet). I3

Fig, 6 - Foto do espécime NY-7 (DGM-209).

Parataxon FNNY-(lndet). I 2

Fig. 7 - Foto do espécime NY-58 (DGM-224).

Parataxon FNNY-(Indet). I 5

Fig. 8 - Foto do espécime NY-69 (DGM-239)
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Fisionomia: Compressões foliares pecioladas de forma eiíptica a elíptica-estreita, de

margem inteira e de ápice agudo a arredondado.

Biometría: O comprimento varia de 1,9 a 5,8cm. a largura máxima, entre 0,7 e 2,lcm, a

uma altura de 0,68 a 2,2cm, de modo que a relação de delgadeza oscila de 2,60 a 2,80. São

nanófilas grandes a micrófìlas médias (1,00 cm'-8,00 cm2). O ângulo de emergência da nervaçào

secundária na porção proximal varia de 33'até 58", na porção mediana, de 35' a 68', enquanto

que na porção distal varia de 50' a 55o.

Descrição: Nervura mediana de calibre moderado a fraco e de curso retilíneo a levemente

sinuoso. As nenuras secundárias subopostas preservadas não permitem estabelecer o padrão

geral de nervação, embora aparente ser câmptódroma-broquidódroma a julgar pelo espécime NY-

148. A nervação terciária, quando presente, constitui-se num reticulado ortogonal.

O espécime NY-17 (Est. 12, fig. 4) apresenta margens pouco preservadas,

O espécime NY-37 (Fig.VL 18 - D) encontra-se completo e peciolado. O peciolo possui

0,4cm de comprimento e espessura de 0,lcm, de modo a apresentar 21o/o do comprimento do

limbo. Sua nervação secundária é de distribuição suboposta.

O espécime NY-68 (Est. l2, frg.3; Fig.VLlS - E) encontra-se contorcido. Ápice pouco

visível e parte do semi-limbo direito não preservado. Base aguda-normal com ângulo de 80".

O espécime NY-66 (Est. 12, fig, l; Fig,VLl8 - F) encontra-se tauterizado, possui ápice

agudo com ângulo de 46" e semi-limbo esquerdo um pouco fraturado. O pecíolo é relativamente

longo. A base é obtusa-normal com um ângulo de 108". A nervação secundária é suboposta.

O espécime NY-61 (Est. I2, fig. 2. Fig.VI I8 - H), incompleto, tem seus limites do limbo

esquerdo pouco preservados O ápice é atenuado com ângulo final de 20" Base não preservada.

Espécime Lcm lcm hcm Lit h/r-% área cm' ângulos de emergência p

NY-I2 3_9 1.5 1.7 2,60 43,6 3,00 pp 33'-37'Pm 35'

NY- I7 4.5 I'l 2,3 2,65 5l 2,00

NY-37 l9 0,7 oc) 47 1,00 pm 53'-68"

NY-68 4t l5 J1) 3,7 5 ßm 40'-60" pd 50'-55'

NY-6ó 58 2,1 ?,'76 38 8,00 Bp 46'-48' Bm 41'

NY-6I 5.6 2,0 )1 2,80 48 6,50 Bp 43"-s8'

NY-I48 1.4 0,85 0.68 2,80 28,3 t,75 pp 35"-4s"
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MAGNOLIOPSIDA (lndet)

Parataxon FNNY-(Indet). I 0

Fig. A - Morfografra foliar do espécime NY-70 (DGM-242).

Parataxon FNNY-(Indet). l2

Fig. B - Ivforfografia loliar em câmara clara do espécime NY-58 (DGM-224)

Parataxon FNNY-(Indet). I 3

Fig. C - Morfografia foliar em câmara clara do espécime NY'7 (DGM-209).

Parataxon FNNY-(Indet). 14

Fig. D - Morfografia foliar do espécime NY-37 (DGM-238).

Fig, E - Morfografia foliar em câmara clara do espécime NY-68 (DGM-239)

Fig. F - Morfografra foliar em câmara clara do espécime NY-66 (DGM-236).

Fig. G - Morfografia folia¡ em câmara clara do espécime NY-148 (DGM-221)

Fig. H - Morfografia foliar do espécime NY-61 (DGM-230).

Fig. I - Morfografia foliar em câmara clara do espécime NY-l2a (DGM-240).

Fig. I' - Morfbgra{ia foliar em câmara clara do espécime NY-l2b (DGM-240).
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O espécime NY-l48 (Fig.VI,l8 - G) possui forma lanceolada e encontra-se incompleto,

faltando-lhe porção apical e quase toda a porção média. Apresenta base cuneada

O espécime NY-12 (Fig.VI. l8 - I e I") apresenta-se com parte e contra-parte, Encontrâ-se

quase completo faltandolhe pequenas porções da base e ápice.

Discussão: Os espécimes lembram morfograficarnente Neclandra paragonica Betry

(Berry, 1925c - Plate VIII, fig, I ), Lauraceae do Mioceno da Patagônia, e Spondias mirifica

Hollick & Berry (Hollick & Berry, 1924 - PlaTe VII, fig,9), Anacardiaceae do Plioceno de

Ouriçanguinhas, BA. A má preservação dos espécimes de Nova lorque, no entanto, não perm.ite

uma comparação adequada.

Parataxon FNNY-(Indet). l5

Est. I I - frg. 8; Fig. VI 19 - H.

Espécime da coleção: NY-69 (DGM-239)

Fisionomia: Compressão foliar de forma eliptica-estreita, ápice agudo e margem inteira

Pertence à classe micrófila pequena.

Biometria:

Descrição: Nervura principal de calibre moderado e de curso retilíneo Nervação

secundária oposta e pouco densa, que segue um curso quase paralelo à nerwra primária.

Nervação terciária mal preservada, de modo a não ter um padrão distinguivel.

O espécime NY-69 apresenta-se quase completo, faltando-lhe apenas pequena porção da

margem esquerda.

Discussão: A ausência do comportamento marginal das nervt¡ras secundárias assim como

a ausência de nervação terciária impossibilita a identifrcação taxonômica

Restos foliares irreconhecíveis

Est 12 - fig 5,6,7. 8.9 e l0

Þ-ig. VI 19 - A, B, C, D, E, F e G

Espécime [, cm lcm hcm L/T hlL% afea cm ângulos de emergência P

NY-69 4,8 I.l 4\6 17 5 ì 75



Espécimes da coleção: NY-41 (DGM-212), NY-51 (DGM-2i6), NY-47 (DGM-216),

(DGM-228), NY-5e (DGM-22s), NY-63C (DGM-232), NY-64 (DGM-233), NY-6s (DGM-

23s), NY-678 (DGM-236)

Fisionomia: Compressões e impressões l'oliares mal preservadas de modo que não

apreseftam alguma forma definida.

Biometria:

Descrição: Apresentam-se normalmente sem margens mas com nervura mediana nítida.

Essa nenura mediana, por sua degradação, exibe seu traçado em baixo relevo São espécimes

sem conceituação especifrca, genérica ou mesmo em nível taxonômico elevado.

O espécime NY-678 (Fig.VL19 - A), compressão, encontra-se fraturado em pequena

porção do semilimbo esquerdo.

O espécime NY-51 (Est.l2, fig. 5;Fig,VL19 - B), compressão, não preserva base, ápice e

margens. Nanófilo grande. Nervura mediana de calibre moderado. Secundárias opostas, Padrão

de nervação secundária aparentemente basítono.

O espécime NY-47 (Est. 12. frg. 6; Fig.VL19 - G), impressão com partes carbonizadas,

não apresenta base, ápice e margens. Micrófilo pequeno. Nervura mediana de calibre moderado e

de curso retilíneo. Nerwras secundárias opostas a sub-opostas.

O espécime NY-65 (Est. 12. fig. 7; Fig.VL lg - D), impressão. faltandoJhe ápice e

pequenas porções de suas margens. Encontra-se peciolada e possui base aguda-cuneada com

ângulo de 72".

O espécime NY-63C, pouco visivel. apresenta-se como impressão com nervação bem

ma¡cada.

Espécime Lcm lcm hcm Ll hlL% ârea cm" ângulos de emergência B

NY.67 1,5 3.2 6,2s

NY-5I 2,0 I,25 pp40'-68" Bm3 0"-75'pd43"-56"

NY-47 :) 5 ì50 þp42" $m48'-67'

NY-65 4,1 ') ') I.86 4,50 Bm 50'-53"

NY-63C 3.7 ¿.o 1.42 1 '7<

NY.59 4,5 8,00

NY-4I > 4,8 2.1 7 _50

NY-64 > 8,7 > 5.1 4"15



O espécime NY-59 (Est.l2, fig. 10; Fig.VL l9 - E), compressão, encontra-se parcialmente

preservada e fraturado numa das extremidades. Foi destruído por crescimento de cristais durante

estudo. Micrófilo médio.

O espécime NY-41 (Est.l2, fig. 8; Fig.VI.l9 - F), compressão, está fraturado na base e

possui limites poucos visíveis. Sua película carbonosa é tênue e está recoberta, parcialmente, por

melanterita. Ápice agudo com ângulo de 60'. Micrófilo médio.

O espécime NY-64 (Est. 12, fig. 6; Fig.VI.l9 - C), impressão, foi preservado sem limites

definidos. Possui 4,75cm2 de área preservada, sendo micrófilo médio.

Parataxon FNNY-(Indet).16

Est. 7 - fig. 2 e 3; Fig. \'I.19 - I.

Espécime da coleção: NY-35 (DGM-246).

Fisionomia: Estrutura em forma de provável vagem, alongada e de margens lisas,

Biometria: Possui 5,5cm de comprimento e uma largura constante de 0,9cm. Possui

4,5cm2 de área preservada.

Descrição. Incompleto, o espécime encontra-se fraturado em sua porção proximal.

Região distal aguda em ângulo de 30'. Apresenta-se preservado como comptessão apenas na

região marginal. A região central em baixo relevo possui ranhuras paralelinérvias que podem

constituir-se em impressões de sua nervaçào.

Discussão. Possivelmente representa um estrutura reprodutora, o tipo de preservação,

entretanto, não permite a sua determinação.

Parataxon FNNY-(Indet).17

Fig. VI.19 - J

Espécime da coleção: NY-l lC (DGM-232).

Descrição: Compressão aparentemente esférica, apresentando contorno quase circular

com 1,3 por l,lcm de diâmetro.

Discussão. Sua aparência esferica sugere uma estrutura reprodutora. A ausência de

detalhes preservados impossibilita sua determinação.
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MAGNOLIOPSIDA (lndet)

Pa¡ataxon FNNY-(Indet). 14

Fig. I - Foto do espécime NY-6ó (DGM-236).

Fig. 2 - Foto do espécime NY-61 (DGM-230)

Fig. 3 - Foto do espécime NY-68 (DGM-239).

Fig. 4 - Foto do espécime NY-17 (DGM-244).

Espécimes foliares irreconheciveis

Fig, 5 - Foto do espécime NY-51 (DGM-216).

Fig. 6 - Foto do espécime NY-64 (DGM-233).

Fig, 7 - Foto do espécime NY-65 (DGM-235).

Fig. 8 - Foto do espécime NY-41 (DGM-212)

Fig. 9 - Foto do espécime NY-47 (DGM-216). O contraste foi reforçado através da utilização de

soflv'ares.

Fig. l0 - Foto do espécime NY-59 (DGM-228). Foto obtida nos fins de 1994, O espécime

atualmente encontra-se coberto por sulfatos.
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MAGNOLIOPSIDA (lndet)

Espécimes foliares irreconhecíveis

Fig. A - Morfografia foliar do espécime NY-678 (DGM-236).

Fig, B - Morfografia foliar em cãmara clara do espécime NY-51 (DGM-216).

Fig. C - Morfografia foliar do espécime NY-64 (DGM-233)

Fig. D - Morfografia foliar do espécime NY-65 (DGM-235).

Fig. E - Morfografia foliar do espécime NY-59 (DGM-228).

Fig. F - Morfografia foliar do espécime NY-41 (DGM-212).

Fig. G - Morfografia foliar em câmara clara do espécime NY-47 (DGM-216).

Parataxon FNIIY-(Indet). I 5

Fig. H - Morfografia foliar do espécime NY-69 (DGM-239),

Parataxon FNNY-(Indet). 1 6

Fig. I - Morfografia foliar do espécime NY-35 (DGM-246).

Parataxon FNNY-(Ind). 1 7

Fig. J - Morfografia foliar do espécime NY-llC (DGM-232).
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VII - INTERPRETAÇÕES PALEOCLIMÁTICAS

1. A metodologia paleobotânica nas interpretações paleoclimáticas

Observando-se os dados geológicos e paleontológicos sob a óptica do uniformitarismo,

verifica-se que eles evidenciam mudanças climáticas no decorrer do tempo geológico, às quais os

organismos podem se adaptar com modificações ou escapar empreendendo migrações. Nesses

termos, as extinções parecem mais ser conseqüências de barreiras migratórias do que de

mudanças climáticas (Dorf, 1964).

A Paleobotânica provê, atfavés de extinções e aparecimentos de taxa e linhagens, um

controle temporal e geográfico, evidenciando taxa que ocuparam regiões onde há muito não

crescem (Martin, 1983).

Assim, por exemplo, a morlologia comparativa e a anatomia vegetais indicam que as

espécies temperadas provavelmente derivaram de espécies e gêneros tropicais. Segundo Van

Steenis (1962 apud W oIfe, t971), não há razões para assumir que as exigências térmicas da

maioria dos gêneros tropicais atuais tenham mudado signiñcativamente durante o Terciário, mas

teoricamente, aquelas das linhagens hoje temperadas devem ter mudado. Assim, seria possível que

uma família, atualmente de clima temperado, fosse tropical durante o Eoceno ou, pelo menos,

possuísse uns membros tropicais e outros temperados? Aparentemente, essa resposta é afirmativa.

Emprega-se duas metodologias distintas para a, realiza:çáo de intefpfetações

paleoclimáticas atfavés de tafofloras, Dolph & Dilcher (1979) sugerem a utilização das duas

sempre que possível.

A primeira metodologia refere-se a análise de comportamento climático do taxon vivente

mais afim, quando todos os taxa fosseis são identificados com gêneros modernos Envolve o

tratamento estatistico na identificação e delimitação dos taxa ocorrentes; o uso de conhecimentos

sobre preferências ecológicas e sociológicas (tolerância) dos taxa atuais em situações pretéritas e

identificação e estabelecimento de afinidades do espectro polínico. Baseando-se nos habitats

preferenciais do conjunto, estimam-se a temperatura média anual e a sua amplitude Finalmente, a

temperatura efetiva e a equabilidade do clima são inferidos. Esse primeiro método corresponderia

ao utilizado por Axerold & Bailey (1969).
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O segundo método, desenvolvido principalmente por Wolfe & Hopkins (1967)' emprega a

fisionomia foliar. Oito caracteres são assumidos como correlacionados com o clima: tamanho

(Raunkiaer, 1934); tipo de margem (Bailey & Sinnott, 1915; 1916); ápices acuminados (drip-lips,

Wolfe, 1971); organização foliar composta x simples (Bailey & Sinnott, 1916); padrão

fundamental de venação (Bailey & sinnotr, 1916); densidade de venação (\{olfe, 1971); textura

(Wolfe, 1971); forma do ápice e da base (Howard, 1969).

Há, entretanto, outras linhas de evidências paleoclimáticas fornecidas por considerações

fitogeográficas e ontogenéticas (ritmos de crescimento), Em todas as metodologias utilizam-se

dados complementares e independentes fornecidos pela sedimentologia: ambientes deposicionais e

história geológica da região, de modo a determinar a causa e o efeito.

Fittipaldi & Rôsler (1987) analisam o uso dos vegetais fósseis em interpretações

paleoclimáticas pela combinação de métodos indiretos: comparação com taxa atuais, an:i'lise da

homogeneidade x heterogeneidade florística, análise de feições anatômicas e morfológicas,

Conforme Fittipaldi (1990) as feições foliares das angiospermas, em especial, são muito afetadas

pelas condições clímáticas

Wolfe (1971) considera que, além da composição floristica, um trabalho paleobotânico

deve tentar determinar que tipo de vegetação a tafoflora representa. Para esse autor (Wolfe,

1985) uma vegetação baseia-se na fisionomia, enquanto que a flora diz respeito a composição

florística, de modo que as florestas da Amazônia e da Malásia, a despeito das diferenças

taxinômicas, são ambas representantes da denominada Floresta de Clima Tropical Chuvoso -

Tropical Rain Forest

As temperaturas anuais, evidenciadas pelas assembléias paleógenas e neógenas, são

sujeitas a consideráveis variações interpretativas quando obtidas por análise florística, isto é, por

aná'lise qualitativa. Entretanto, numa anáIise de ñsionomia foliar, a percentagem de margens

foliares inteira e não-inteira está zujeita a poucas variações quando se trabalha com pequeno

número de espécies (< 30)

A partir dos trabalhos de Wolfe (1971, 1978, 1979, 1980, 1985, 1990, '\993, 1994) a

aniilise paleoclimática utilizando fisionomia foliar torna-se viável. Seus trabalhos estabelecem

relações entre as vegetações e suas inferências paleoclimáticas além de métodos estatísticos

apropriados para uma correta interpretação de dados.
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O método utilizado para tratar de paleofloras, independentemente de estudos taxinômicos,

é essencialmente quantitativo e a composição florística é utilizada apenas para complementar e

conoborar os parâmetros inferidos.

Na interpretação paleoclimática da tafoflora em estudo, analisar-se-ão os dados obtidos

através das afìnidades taxinômicas estabelecidas com formas atuais, considerando-se suas

preferências climáticas atuais (análise da composição florística), ainda que não sejam muitas as

formas conferidas e também através do ponto de vista da fisionomia foliar, ou seja, das

características vegetacionais (Wolfe, 1978; 1980, 1993), que sugere ser o mais acurado

2. Interpretações paleoclimáticas segundo a composição florística

A composição florística da taf'oflora das camadas Nova Iorque do ponto de vista

macroflorístico encerra as seguintes ordens e mais prováveis familias: Laurales/Lauraceae,

Malvales,4Vfalvaceae, EbenalesÆbenaceae, Fabales, Sapindales/Meliaceae e Liliales/Smilacaceae,

Fabales, Malvaceae, Meliaceae e Smilacaceae apresentam distribuição mundial, sendo, no

entanto, bem representadas nos trópicos. Lauraceae possui 3l gêneros com distribuição

marcadamente tropical e subtropical em todo mundo, especialmente nas florestas centro e sul-

americanas conforme Joly (1983). A família Ebenaceae, segundo Cronquist (1981), possui apenas

cinco gêneros distribuídos nas regiões subtropicais e tropicais do Velho e do Novo Mundo, com

poucas espécies em regiões temperadas.

Quanto à família Lauraceae, o gênero Aiouea Aublet corresponde a árvores e arbustos e

possui 30 espécies na América Tropical; o gênero Aniba Aublet constitui-se de árvores grandes

ou arbustos presentes na América Tropical do Sul e Central, com 40 espécies, e o gênero

Cryptocarya R. Br. está representado por árvores e arbustos presente nos trópicos dos dois

hemisférios, com cerca de 200 a 250 espécies (Vattimo, 1979).

A família Malvaceae, dado o seu hábito predominantemente herbáceo, distribui-se por

todas as regiões, exceto nas frias. É bastante comum na América do Sul, sendo o caso de Pavonia

e Peltae.

Grande parte da família Ebenaceae pertence ao gênero Diospyros com aproximadamente

400 espécies.As espécies amazônicas são pouco conhecidas, mas são encontradas nas florestas de

platô, em baixios e campinas. D. bullata, D. manausensis, D. duckei e D. guianensis são árvores
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de sub-bosques enquanto D. pseuùxylopia, D. praetermissa e D. melinonii ocofÎem como

á,rvores de dossel (Sothers, 1996). São descritas ainda mais 31 espécies na região amazônica, e

17, para regiões não amazônicas do Brasil (Hiern, 1873; Cavalcante, 1963a; 1963b; 1966) Nas

regiões não amazônicas, o gênero encontra-se bem representado em mata ciliar.

A espécie D. inhacaensis é apenas conhecida ao sul de Mozambique, onde ocorre em

floresta costal de dunas. D. quiloensis é, principalmente, encontrada em vales quentes a 900

metros de altitude e com precipitação anual menor que 750mrn. Ocorre em vegetações lenhosas

abertas sob escarpas rochosas secas, mas também está presente nas margens de rios e riachos. ,lJ.

abyssinica é uma árvore de floresta sempre-verde, sendo amplamente distribuida nas florestas

montanas e submontanas no leste da Áfüca e também ocofre no grande cinturão da savana

lenhosa (Whíte, 1957b). Nota-se, portanto, a grande variedade de ecótipos deste gênero

Entre os gêneros de Fabales afins a espécimes de Nova Iorque, o gèneto caesalpinia L.

apresenta de 100 a 150 espécies, em regiões tropicais e subtropicais dos dois hemisférios, em sua

maioria habitando matas secas. Entre os centros de dispersão deste gênero tem-se o norte da

Argentina, centro e nordeste brasileiro. Não há registro de espécie na mata pluvial equatorial

(Ducke, 195 3 ).

Cassia L. encontra-se distribuído nos trópicos dos dois hemisférios e também se distribui

em zonas temperadas da América, Seu maior centro de dispersão encontra-se no Brasil central.

As espécies nordestinas são, na grande maioria, árvores pequenas, a¡bustos ou ervas (Ducke,

1e53)

Segundo Lima (1986), o gênero Dalbergta Linn. apresenta-se pantropical, com cerca de

I00 espécies nos mais diversos tipos de formações vegetais (florestas, savanas, estepes ou formas

pioneiras em ambientes marinho, lacustre ou ripário).

Dalbergia miscolobùm Benth encontra-se representada no cerrado, caatinga e vegetação

lenhosa banhada por rios enquanto D. nigra (Vell.) Allen. ex Benth. ocorre em plantações de

cacau e campos (Lewis, 1987). As prováveis presenças de Caesalpinia e Dalbergia senam

indicadoras de umidade não muito alta.

Segundo Klein (1984), a família Meliaceae representa-se por árvores, arvoretos e

râramente arbustos. O gênero Cedrela Brown, corresponde a árvores de 60 metros de altura.

Distribui-se, na América Tropical, do México à Argentina incluindo as Índias Ocidentais. São

restritas, quase exclusivamente, a habitats bem drenados e podem ocortet em florestas decíduas

ou em florestas chuvosas de planície ou de montanha (Srnith Jr., 1960)
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Segundo Klein (1984), a espécie C. fissilis Vellozo representa-se por árvores decíduas de

25 a 30 metros. Espécie heliófila ou de luz difusa e seletiva higrófiIa, desenvolve-se no interior de

florestas primárias, em solos ùmidos e encostas suaves. Encontra-se do norte da Argentina a

Costa Rica, em florestas desde tenas baixas até 800 metros de altitude.

A espécie C. odoraø L. é representada por árvores altas e deciduais. Espécie heliófila ou

de luz difusa e seletiva higrófita. Distribui-se desde o México, terras baixas da América Central e

América do Sul até o norte da Argentina, ocorrendo na maioria das ilhas do Caribe (Klein, 1984).

Do ponto de vista microflorístico, Lima (no prelo) registra para as camadas Nova Iorque,

a presença das seguintes famílias: Arecaceae, Poaceae, Juglandaceae, Onagraceae, Alismataceae?,

Euphorbiaceae, Aquifoliaceae, Compositae, Lithaceae e Malpighiaceae.

A associação é largamente dominada por grãos de pólen, especialmente os representativos

das familias Compositae, Poaceae e Onagraceae. A relativa abundância de gramíneas e compostas

seria indicativa da existência de vegetação rasteira, tipo campo, sob condições climáticas quentes

e possivelmente secas.

A tafoflora das camadas Nova Iorque, com base em sua composição florística estaria

submetida a um clima tropical seco. A presença do gênero Smilax, ao qual se atribui o espécime

de Smilacaceae presente, tratando-se de uma liana, também conoboraria com esse quadro.

No entanto, a associação macroflorística, quando analisada isoladamente, sugere a

presença de floresta pouco fechada, próxima de um corpo aquoso e provavelmente a uma altitude

que não ultrapassaria os 800 metros,

3. lnterpretações paleoclimáticas segundo as variações fisionômicas da vegetação.

A forma da folha está relacionada com o fenômeno de evaporação e transpiração. Esse

fenômeno, por sua vez, está ligado à temperatura e umidade atmosféricas (Bailey & Sinnott,

l e16),

Assim como a temperatura decresce tanto com aumento de latitude como com acréscimo

de altitude, a percentagem de espécies vegetais com folhas de margens inteiras também

decresce com esses parâmetros. Exceção ocorre em áreas fisiologicamente secas, como desertos,

onde a percentagem de folhas inteiras é sempre alta. Em vegetações tipicamente tropicais, a

percentagem de folhas com margens inteíras diminui quando a temperatura diminui @ailey &

Sinnott, l9l6),



A análise de Bailey & sinnott (1916) revela que, entre as plantas arborescentes e

arbustivas, folhas e folíolos com margens inteiras são bastante predominantes nos ambientes

tropicais e subtropicais. O contraste entre a quantidade de folhas de margens inteiras e não-

inteiras torna-se menos acentuado entre plantas herbáceas de regiões tropicais e temperadas

Os vegetais arborescentes, em virtude do seu grande tamanho e caules aéreos persistentes,

são mais diretamente expostos às influências climáticas predominantes que os arbustos menores e

os herbáceos.

Em consideração a percentagem de folhas de margens não-inteiras nas floras tropicais,

esses autores salientam que o serrilhado, dentições e outras feições semelhantes das folhas não-

inteiras, particularmente de árvores e arbustos, são freqùentemente vestigiais ou rudimentares.

As correlações entre tipo de margem e o ambiente seriam muito mais notáveis se também

se estudasse a vegetação das zonas tropicais e temperadas ao invés de apenas suas floras

Dolph & Dílcher (1979) observam que a variação no tipo de margem é mais irregular que

a variação de temperatura.

Contudo, a taloflora das camadas Nova Iorque predominantemente de margem inteira

(g8,8%), com um único espécime de margem não-inteira, possivelmente uma liana, apresentando

crenação rudimentar, sugere no seu conjunto, uma vegetação tropical,

O tamanho foliâr aparenta ser mais relacionado com a umidade que a margem foliar com

a temperaturâ.

Florestas temperadas, no hemisfério sul, possuem alta percentagem de espécies com folhas

de margens inteiras e tamanho micrófiIo. Tais florestas basicamente não possuem ríT vores de

hábito decíduo. No henusfério norte, as poucas notófilas ou mesófilas pertencem a vegetais

primariamente decíduos, ao contrá,rio dos vegetais sempre-verdes que possuem nanófilas ou

micrófilas, Portanto, a análise dos dados de margem foliar em termos de decíduas x sempfe-

verdes pode ser útil na interpretação de uma assembléia.

O tamanho foliar constitui um importante critério, mas sua aplicação torna-se mais

problemática porque, além de ser influenciado pela temperatura, é um caráter afetado também

pela precipitação, intensidade luminosa e tipo de solo (Wolfe, 1978)

Na tafoflora das camadas Nova Iorque, predominam folhas da classe micrófila média e sua

conotação foi discutida juntamente com a análise tafonômica, análise esta que não deve ser

desconsiderada nas interpretações paleobotànicas.
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Outras feições, igualmente, devem ser consideradas como a presença,/ausência de ápices

ac¡rminados (dripaips) Esse caráter também está associado com elevada umidade. É encontrado

numa frequência de l,2o/o na tafoflora das camadas Nova lorque, o que já garanate indicios de

certa umidade no clima ao qual estaria sujeita a vegetação original.

A temperatura média anual constitui-se num dado relativamente simples de ser

determinado através da anólise fisionômica. A amplitude da temperatura média anual possui

inferência mais complexa, sendo melhor interpretada ao considerar-se uma sucessão florística

através da observação de mudanças na equabilidade (Wolfe, 1978) A amplitude térmica não pode

ser determinada para a tafoflora das camadas Nova Iorque por não se ter o controle dos níveis

fossilíferos de coleta.

Como já foi mencionado, características fisicas das vegetações que ocupam climas

similares, em regiões separadas, são altamente semelhantes embora possam apresentar poucos

taxa em comum. Vegetações vizinhas submetidas a climas dissimilares possuem características

fisicas diferentes, embora possam ter muitos taxa em comum. Assim, áreas de altas temperatura

média anual e precipitação possuem folhas de margem inteira, largas, coriáceas, com alta

percentagem de ápice acuminado (dripaips) e um número moderado de bases cordadas

associadas à venação palmada e pulvínio (Wolfe, 1978).

Modelos vegetacionais são passíveis de se estabelecem pelas análises fisionômicas foliares

que, segundo Webb (1959), correspondem a uma das principais características na classificação de

uma vegetação.

Como ressalta Greenwood (1992), as anáLlises fisionômicas nas macrofloras do

Neocretáceo e Terciário têm sido usadas para interpretações climáticas (Wolfe, 1971, 1985,

1990; Dolph & Dilcher, 1980; Christophel & Greenwood, 1989). Assume-se que a assinatura

climática presente na frsionomia foliar pode ser detectada nas populações fósseis com mínima

distorção (Wolfe, 1979; Christophel & Greenwood, 1989; Burnham, 1989).

Entretanto, na análise fisionômica de uma assembléia fitofossilífera deve se ter em mente a

ação de alguns fatores causadores de possíveis distorções no registro.

Assim, examinando assembléias atuais, verifica-se que o comportamento sedimentar das

folhas e seu relacionamento com a vegetação sugerem distorções significativas causadas por

processos tafonômicos (Ferguson, 1985; Spicer, i981, 1989; Burnham, 1989; Gastaldo el c/.,

1989; Greenwood, 1991).



As assembléias são geralmente dominadas por folhas da vegetação imediatamente

adjacente ao sitio de deposição (Burnham, 1989; Gastaldo et til,, 1989, Spicer, 1989)' e,

primariamente, poderiam representar vegetação e clima locais.

Burnham, 1989, afirma que em certos subambientes fluviais pode estar refletida a

vegetação local com alto grau de acurácia, embora, frequentemente, não sejam recuperados restos

herbáceos. A flora regional, no entanto, nunca é refletida em mais de 50% de sua composição

floristica original.

Por outro lado, a assembléia de um lago pode conter uma mistura de espécies trazidas de

longas e curtas distâncias, principalmente se o relevo for acentuado, Comunidades específicas de

certas altitudes ou aspectos podem ocorrer dentro de outra de pequena distância e entrar na

composição da assembléia de folhas dos rios que as percorrem (Spicer & Wolfe, 1987; Spicer,

1989). Entretanto, as comunidades não serão igualmente representadas (Spicer, 1989), mesmo

porque a presença de um pântano, por exemplo, pode ser suficiente para barrar restos lenhosos,

outros fatores determinantes dessas distorções do registro são lembradas aqui.

Provavelmente, devido a sua excessiva heterogeneidade, a diversidade de uma floresta tropical é

pobremente refletida no folhedo, Burnham (1993) sugere para amostragens isoladas, na

reconstrução da flora regional, um fator multiplioativo da ordem de 8,3 com uma margem de erro

de aproximadam ente 30o/o .

Também, a dominância do leaf-/all no dossel das árvores e a composição taxonômica

local controlam o caráter fisionômico da assembléia resultante. As correlações entre a fisionomia

foliar e o clima usadas para predizer a paleotemperatura têm sido criticadas pela assunção de que

as assembléias foliares preservariam a assinatura ñsionômica da comunidade original. Essas

criticas estão calcadas, principalmente, na presença de folhas menores que o esperado no folhedo.

Entretanto, Burnham (1989) observa que a fisionomia foliar (tamanho e margem) da maioria dos

subambientes fluviais reflete a assinatura climática regional. Outros estudos corroboram o anterior

entre eles Greenwood, 1987 e Christophel & Greenwood' 1989.

Por tudo isso, a análise que será feita a seguir é bastante relevante apesar dos poucos

dados adquiridos pela análise florística da tafoflora das camadas Nova Iorque

Wolfe (1993) analisa vinte e nove variáveis foliares de diversas regiões geográficas atuais,

incluindo amostragem na região do Caribe (Panamá e Porto Rico), do leste dos Estados Unidos
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(Flórida,Georgia,CarolinadoSul,CarolinadoNorte,Maryland,Pensilvania,WisconsineNova

York)edooeste(Arizona,NovoMéxico,Colorado,Utah,Califórni4OregoneWashington)'

Alaska e Japão, e relaciona-as com dados climáticos de estações meteorológicas'

o método utilizado mostra-se váLlido- e cada variável teve sua correlação climática

comprovada.

Realiza-se, então, uma Análise de Correspondência, isto é' uma analise multivariada de

dados qualitativos.

A Análise de Correspondência foi proposta nos anos 60 por J P Benezécri' para os

estudos de tabelas de contingência, isto é, uma tabela com N indivíduos aos quais coffesponde um

conjuntodeMcaracteres.Correspondeaummétodofatorial,poisareduçãodonúmerode

variáveisnãoserealizaporumasimpleseliminaçãodealgumasdelas,maspelaconstruçãode

novas variáveis sintéticas obtidas pela combinação das variáveis iniciais por meio de fatores

(Mardiaetal',1979)'0métodoé,usualmente,consideradocomoummétodoexploratórioao

invés de preditivo. No presente caso, os N indivíduos são quatorze tafofloras e os M caracteres,

vinte e nove variáveis morlológicas influenciadas por parâmetros climáticos

A metodologia estatística por Aná'lise de Correspondência para interpretações

paleoclimáticas, estabelecida por wolfe (1993), é aqui aplicada à qvatofte tafofloras neógenas e

quaternárias já estudadas na Á¡ea Neotropical, verificando o compoftamento da tafoflora das

camadas Nova Iorque em relação às mesmas

Foramcoletadosdadosmorfográficosemorfométricos,extraindo-se,decadatafofloraas

vinte e nove variáveis por espécie, não apenas descrita mas graficamente documentada, já que

muitas das variáveis loram mensuradas na própria figura do espécime descrito. A frequência de

cada variável é fomecida em percentagem na Tabela 1, que representa o conjunto de dados

utilizados na Análise de Correspondência'

Na Tabela '1, nota-se um comportamento discrepante, em relação ao conjunto de

tafofloras, dos dados morfofoliares (variáveis) da tafoflora quatemá'fia do Morro do chapéu (BA)

estudada por Duarte & Nogueira (1985) principalmente no que conceme à distribuição por

classes de tamanho e relação de delgadeza. Por isso, para melhores interpretações realizou-se uma

outra Análise de Correspondência excluindo-se a tafoflora do Morro do Chapéu (BA)
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Analisando-setabelasegráficos(TabelalaTeGráficoVlI. I a VIL13) perceber-se que

existe uma relação direta entre as tafofloras e as variáveis. O problema é então analisar a estrutura

dessa relação e ressaltar suas características principais

A Tabela 2 apresenta o percentual de representatividade dos fatores elaborados pela

primeira análise a partir das 29 variáveis, isto é, apresenta o quanto cada fator explica a

variabilidade dos dados. Observa-se que o primeiro fator explica 32,16% da variação dos dados

(autovalor 0,1423) e o segundo fator explica 23,92%o (autovalor 0,1039), num total de 56,69V:o.

Na interpretação desses dados serão considerados os cinco primeiros fatores, que

acumulam 84,O5%o da vanação dos dados (terceiro, 12,38o/o; quarto, 9,38% e quinto, 5,61%)'

A Tabela 3 e a Tabela 4 apresentam, respectivamente, as coordenadas e as contribuições

das variáveis e das tafofloras nos cinco principais eixos da Análise de Correspondência.

Os gráficos de variáveis estão plotados apenas para os dois primeiros eixos de cada

A¡álise de Correspondência r ealizada.

O Gráfico VII-I permite a visualização das variáveis nos dois primeiros eixos. Destacam

se apenas oito variáveis que se localizam na parte positiva do Eixo 1

Para uma interpretação coneta de gráficos do tipo do Gráfico VII-I' é preciso levar em

conta, de um lado, a proximidade entre pontos e planos principais e de outro, o papel

desempenhado pelo ponto na determinação do eixo. Para tanto utilizam-se as contribuições

O Eixo I é construído, essencialmente, pela variável 13 (Meso I) e também pela variável :

22 (L..1 <1:1). Pelos dados da Tabela 4, nota-se que a tafoflora 3 (Morro do chapéu-BA), 
i

representa 90,770 deste Eixo.

O Eixo 2 está representado mais fortemente pelas variáveis 3,4,5,6 e 26 (regularidade e 
l

proximidade entre dentes, dentes agudos e L l > 4:1). Pelos dados da Tabela 4 tem-se a tafoflora l

11 (Patâgônia) fomecendo 55%o da variação apresenta pelos dados neste eixo Pela Tabela I :

observa-se que a tafoflora 1l possui um padrão diferenciado segundo essas características. Essa )

tafoflora ajuda a localizar nos gráficos o quadrante referente a climas mais frios e secos, mais )

especificamente o caráter decíduo. 
:

De maneira análoga pode-se analisar as contribuições para os Eixos 3,4 e 5 através da 
,

Tabela 4.
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Fatores Autovalor do fator Porcentaoem da vatiacâo 7o acumulada

1 0.1423 J¿.IO
2 0,1039 5tt. ti9
3 1 ô9.07
4 o o4lJ / 9.38 78.45
5 o.0243 5, ô1

6 o ã)17 a9 06
140 1 s2.27

I 127 92 95,19
I 0.0076 1.74 96,94
10 0.0057
11 0,0051 1.1 99 43
1? oo14
13 oo10 a4 100.00

Tabela2 - Autovalores e percentagens dos fatores elaborados na primeira análise multiva¡iada

Tabela 3 - Coordenadas das vinte e nove variáveis e suas respectivas contribuições na lbrmação
dos eixos na primeira aniilise multivariada.

r 13



Tafofloras

Coordenâdas

3 4 2 4 5

-0.'1 0,30 0.41 0,6 o,t 't5,6 ¡16.0

2 -0,1 0,31 07 4 U,J 12.5 0,8 6,C

3 1,31 o,o2 -0,04 o: -o. o'1 so.7 o,2 0,2 0

4 0 31 -o,17 14 o 0.1 6.7 3.€ 3.2
5 -0,1 -0,3 0,01 0.8 6,5 4,1 35.1

t) -0 I 0,37 -0 40 0, -o 0/ 0.7 ôo 22.4 23.4 1,5

o 11 -0 2.1 0,3 1.6 4,6 0,5
o2E o.o¡ 0.3

-o.1t -0.34 -o.oi 0,06 1 1,9 ç 1,C

10 14 -o 21 -o t]'5 0.1t '1.C o

12 22 -0.1ô -0,09 o,1 55,0 4
12 -o o.7 4,5 14.4 15.6
13 1 0,1 2,4 o,2 21.9 3,€
't4 -o 0 4.1 4Ã o,1

Tabela 4 - Coordenadas das quatorzes tafofloras e suas respectivas contribuições em

percentagens na formação dos eixos na primeira análise multivariada.

Fâtôrês ALrtovâlôr aiô fãtor Porcentaoem da variacåo Yo acumulada

1 0.1083 34.17 34 17

2 0.0579 43
3 442
4 t 9t)
5 7.67 82.92
6 )15/ 87

0,0133 4 1 92

I 0,0085 2 94,/6
c 194
10 1.7 4 98.49
11 0.0034 1.07
12 0.0014 44 100

Tabela 5 - Autovalores e porcentagens dos fatores elaborados na segunda análise multivariada

l14



Variávêis

COORDFNADAS CONTRIBUICÒES

2 3 4 1 3 4 5

-0 0,9c o 1t
-o o -( 0.e t|.1

3 1,42 c -t 17.3 1.t 0

4 ,1 )a 0,31 -0 o o'1 T 13.2 1.5 0.1 0 2

5 0,34 -D,24 0, o1 -o 01 1.É 1.1 0

1,44 o,12 -0,04 0,0: 0 17 o.2 U

1 ,81 'l,61 -0, 0
_ñ 19 11 19 1.1 1

-0, 81 0,2c -o.1{l 1.1 t8.: .1 a o.J 0.(
-0,01 o27 o28 14 0 4.i 0.1

11 -o.14 0 ( 1,3 0,1 1.2 0.4
12 0.0e 47 U. U! -0.07 0,3 15.: o,t 0,8 0,t

0.20 4U o.48 0.01 0.2 14.0
14 -o.a: -u 4c o48 -o u.61 1,3 0.7 8.4
15 -0.3€ 0.50 0. /'l -o.27 I,8 5,I 't5.Í ol 4.1
'16 -0.1f 0.4b o 3ti -0 03 0.7 11.Í 10.( U,J 0.i
1/ .o 01 -o -0 0,1 0,18 0,5 0.t 5.2 t3.f
1a o -0,12 -o,24 -o,23 -0,54 1 0. 4.(

0,51 o,76 -0,42 -0 6¡ o,23 11,
20 -0,04 0.25 .0.'t2 0.11 -o tl 1 6

-0,05 -0,28 o1t -0,0t o,o1 2.t
1 -o 3t -0,93 1 11

-o o -o1 -o 04 1 5.1 0 0.

24 -o o -o -o o05 0 0.1 0.t 2.2 0.i
25 0.10 -0.14 0.47 0.1( 0.08 0.2 o.1 9.f 0,7 0.t
26 1.12 -o.4'1 o44 -0.o9 I1.0 2.t 1,5 0,Í
27 -o 0,1 0,5c o1t 0.7 u.i 8.t 15.,1 1.t
2A -o1 -o -o 1 19 o. 0.

o37 -o -o1 o 16 3.7 0

Tâfoflores

COORDENADAS CONTRIBUIÇOES

1 2 3 4 5 2

0.06 -0.19 .0.29 -o.24 -0,35 0,t 4,€ 14,8 18.1 37.3

-0,1€ -o1 0,1 0,0€ 1, 1 2 âc

4 0,31 0,1c o,14 -0 1 0,14 6,t J,.t ó.Þ 10.2 6,i
-0.30 0 -0,16 0,13 4,t ¿I,'l 4,I

6 0,36 -0,34 -0,1 o,2c 9,t 26.1 20.G ¿.o 12.!

7 0.06 -0,10 0.11 0.01 0,¡ 14 2,2 4,4

6 -{J,23 -o,2t -0,08 -0,01 0,04 9,4 1,1 1,6

I -0,16 0,3€ 0,05 0,11 -0,19 2,{ 17,9 u,4 12,2

10 -o,2'l 008 -0,17 -0,0r .0.08 o,t 0.7 4,€ I
'11 0,88 -o,24 o,14 -0, 1c 56,1 7,e 3.4 l3 3.5

12 -o.24 0.33 0.1 -0.17 3,ç 1't,7 18,5 2A 8,!

1 -0,18 -0,0r o,31 -o,2¿ 0,09 1.1 23-8 15.8 2.6

14 -0.24 -0,19 0.01 -0.0e 0.10 4,4 4,ç 2,1 2,9

Tabela 6 - Coordenadas das 29 variáveis e suas respectivas contribuições na segunda análise

Tabela T - Coordenadas das quatorze tafofloras e suas respectivas contribuições na segunda aniilise.
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Gráfioo VII.I - Visualização das variáveis nos Eixos
I e 2 da primeira anilise multivariada
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Gr¿ídioo VII.3 - Visualização das tafofloras nos Eixos
I e 3 da primeira análise multivariada.

C'rrífioo VII.2 - Visuslização das tafoflora¡ nos Eixos
1 e 2 da primeira anilise multivariadå.

C¡ráfico VIL4 - Visualização das tafbfloras nos Ëixos
2 e 3 da primeira análise multivs¡iada.
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Gráfioo VIL 5 - Visualizsgão das tafofloras nos Eixos
I e 4 da primeira análise multivariada.

GrÉfioo VII.6 -Vissalizagão das tafofloras nos Eixos
2 e 4 da primeira anólisc multiv¿riada
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VII.8 -Visualização das tafofloras no¡ Eixos
2 e 5 da primeira onáli¡e multiva¡iada.

Gráfioo VILT - Visualização das tafofloras nos Eixos
I e 5 da primeira análisc multiva¡iada.



o Gráfico vII-2 permite visualizar agrupamentos de tafofloras segundo os Eixos I e 2.

A tafoflora do Morro do Chapéu-BA (tafoflora 3) destaca-se na parte positiva dos eixos I

e 2, isolada das outras tafofloras e também a tafoflora da Patagônia (tafoflora l1) isolada na parte

negativa do Eixo 1 e positiva do Eixo 2. contrastando, na parte positiva do Eixo 2 e negativa do

Eixo l, ocorrem dois agrupamentos: a) tafofloras 6 e 4 (tafofloras de LÐreto, peru e do sul do

Equador) e b) tafofloras 7 e I (tafofloras do Equador e Pirabas-PA, respectivamente). As demais

tafofloras encontram-se agrupadas na parte negativa do Eixo 1 (exceção para a tafoflora 13 -

Ouriçanguinhas-BA) e parte negativa do Eixo 2.

No c'râfico YN-2, não é possível afirmar que a parte positiva do Eixo r represente

condições quentes e úmidas, porque se encontra representado apenas pela variável 13, Essa por

sua vez, apresenta valor muito diferenciado na tafoflora do Morro do chapéu-BA (tafoflora 3), o
Eixo 2 pode fomecer distribuição das tafofloras quanto ao parâmetro temperatura com a

Patagônia (tafoflora 1l) no setor mais ameno. A tafoflora da patagônia tem sua temperatura

média anual estimada em t 8e pelo método de wolfe (197g), que realiza uma coryelação direta

entre a percentagem de margem inteira e a temperatura média anual correspondente,

utilizando esse método, a tafoflora de Loreto, peru (tafoflora 6) indicaria uma

temperatura média anual de 20!c e a do sul do Equador (tafoflora 4), lgt ; enquanto que a

tafoflora do Equador (tafoflora 7) indicaria 24T. e a de pirabas-pA (tafoflora l) 25ac. As demais

tafofloras, excluindo a do Morro do chapéu-BA (tafoflora 3) encontram-se associadas na parte

negativa, tendo Vargem Grande-SP (tafoflora 9) uma temperatura média anual estimada em 267
e as de cuba (tafoflora 12) e ouriçanguinhas-BA (tafoflora l3) estimada em 2lec. As tafofloras

restantes apresentariam uma temperatura média anual minima de 28eC. Essa temperatura é

considerada mínima porque a partir dela todas as plantas lenhosas possuem folhas com margens

inteiras.

O Eixo 2, portanto, não representa diretamente a temperatura, mas a temperatura média

anual distribui-se relativamente bem segundo esse eixo.

No Gráfico wI-3, o Eixo 3 é representado 22,4Yio pelo leste do peru (tafoflora 6) e 169%

por Vargem Grande-SP (tafoflora 9), 14,4% por Cuba (tafoflora 12), lZ,5% por Alto Juruá-AC

(tafoflora 2) e l0,3vo pela Venezuela (tafoflora 8). euanto as variáveis, 17,g%o desse eixo é
representado pela classe de tamanho lepto II (variável 9), que expressa baixa precipitaçã o; 15,6%o



pela classe de tamanho micro III (variável 12), que expressa condições moderadas de temperatura

e umidade; l3%;o pela presença de ápice arredondado (variável 16), que expressa. zonas mega e

mesotermais de clima ligeiramente mais seco; e 1o,7%o pela presença de base aguda (variável 21),

que expressa zonas mega e mesotermais úmidas a moderadas. Salientando que as variáveis 12 e

2l determinam a parte positiva do eixo, enquanto que as variáveis 9 e 16 a parte negativa desse

terceiro eixo.

No Gráfico VII-3, as tafofloras 1l e I mostram-se bastante afins e I afasta-se de 7 do

mesmo modo que 6 de 4. Tanto o Griífico WI-3 quanto o C¡ráfico VII-4 evidenciam um relativo

isolamento de 10.

O Gráfico VII-4 (Eixo 2 x Eixo 3) pode ser melhor interpretado e equiparar-se-á ao

Gráfico VII-10. Acompanhando a interpretação das variáveis contribuintes do Eixo 2, sua porção

positiva representa a deciduocidade de uma vegetação com caracteristicas estenófilas. O Eixo 3 é

representado em sua porção positiva por condições moderadas de temperatura e umidade em uma

tafoflora mesotermal com contraposição de sua porção negativa representada por clima de baixa

precipitação (a positividade e negatividade encontram-se invertidas para o Eixo 2 do Gr¿ifico \rII-
10)

Desse modo, dentre as quatorze tafofloras, as tafofloras de Loreto, Peru (6), Vargem

Grande-SP (9) e de Cuba (12) registram condições climáticas mais secas, seguidas posteriormente

pela tafoflora do sul do Equador (4).

A tafoflora das camadas Nova Iorque (10) estaria sugerindo possuir uma maior

equabilidade de suas condições climáticas juntamente com as tafofloras do leste da Colômbia e da

Bahia (5 e l3), sendo essas duas últimas com condições climáticas mais úmidas.

Dado o comportamento das tafofloras de Loreto, Peru (6) e do sul do Equador (4) frente

ao Eixo 2, conclui-se que apresentam um caráter mais frio / decíduo que as outras onze tafofloras.

Quanto ao Eixo 4 dessa primeira análise, ele é representado em 23,4Vo pelo leste do Peru

(tafoflora 6) e 21,9o/o por Ouriçanguinhas-BA (tafoflora 13), 15,6% por Pirabas-PA (tafoflora 1)

e 15,60/0 por Cuba (tafoflora 12), Quanto as variáveis, 14,7o/o é representado pela presença de

ápice emarginado, que conesponde a zona megatermal subúmida e 11,9%0 pela relação de

delgadeza 3-4: L Os agrupamentos resultantes das tafofloras são expressos pelos griá.ficos VII-5

(Eixol x Eixo 4) e \4I-6 (Eixo 2 x Eixo 4).



o Gráfico vll-5 novamente agrupa r0 e 5;2 e g e 1l e 7, mas realiza três agrupamentos

diferentes: 6e1;12e13e7, rl e4. A interpretação de agrupamento não é nitida.

o Gráfico \¡lI-6 (Eixo 2 x Eixo 4) apresenta resultado semelhante ao do Gráfico vII-l l
relativo aos Eixo I e Eixo 3 da segunda análise efetuada.

A tafoflora r I novamente aparece isolada, As tafofloras 7 e 4 mantêm entre si uma

distância razoâvel perante o Eixo 2 assim como I e 6. Ao observar todo o conjunto de dados

dessas quatro tafofloras, as tafofloras I e 6 não possuem ápice emarginado, sendo assim, as

tafofloras 7 e 4 seriam menos úmidas em relação as anteriores. Esse griá.fico ainda revela uma
proximidade entre 14 e 9. O Gnífico \{II-6 mantem obscuras as inferências climáticas que

poderiam ser fomecidas através do Eixo 4.

o Eixo 5 é representado 48%o por pirabas-pA (tafoflora r) e 35,1%o pero leste da

colômbia (tafoflora 5). Esse Eixo é representado em 4o,g%o pela presença de ápice atenuado

(variável l8) que expressa altas precipitações e em sua porção negativa por 16,g%o devido a

variável 17 (ápice agudo) e 14,1%o devido a vanilel 14 (meso II). os agrupamentos estão

expressos pelos gráficos VII-7 (Eixo I x Eixo 5) e VII-8 (Eixo 2 x Eixo 5).

No Grií.fico YII-7, a tafoflora do leste da Colômbia (5) distancia-se bastante da tafoflora

das camadas Nova Iorque (10) devido a classe cle tamanho meso II, uma variável que evidencia

ausência de luz solar direta, comum em florestas multiestratificadas e de dossel fechado. Outros

agrupamentos não foram passíveis de interpretações. o Gráfico wl-g aparenta representar

melhor a associação das tafofloras influenciadas pelo Eixo 5.

o Gráfico VtI-8 reforça a proximidade climática de 6 e 4. Evidenciam-se as altas

precipitações inferidas para a tafoflora de pirabas-pA (1). ocorre uma aproximação entre 3 e 7,

um pouco evidenciacla no Gráfico vII-4, quando 7 estava próximo de 3 de acordo com o Eixo 2.

o Eixo 5 evidencia peculiaridades na tafoflora do Alto Juruá-AC (2), mas mantêm associados 12,

13, 10 e 9 e I e 14 como no Gráfico WI-2.

Dado o Eixo I representar apenas uma tafoflora, as associações das tafofloras tornam-se

mais visíveis na segunda análise. Nessa nova análise, de uma certa maneira o Eixo 2 torna-se o

Eixo 1, sendo c¡ue na primeira análise o primeiro eixo explica apenas 23,92%o da variabilidade,

enqua¡to que na segunda análise explica 34,17yo.

t20



Conforme comentado, o resultado dessa segunda análise pode ser em parte reproduzido

ao locar-se os eixos 2 e 3 (Grrífico \¡lI-4), que agrupam as tafofloras de modo semelhante aos

eixos 1 e 2 (Grafico VII-10) da segunda análise, da mesma maneira que traçando-se os eixos 2 e 4

(Gráfico \¡II-6) obtem-se a mesma associação do Gráfico VII-I1 (Eixos I e 3).

Para a segunda análise, a Tabela 5 representa os autovalores e a percentagem dos fatores,

enquanto que as Tabela 6 e 7 apresentam respectivamente, as coordenadas e contribuições das

variáveis e das tafolloras nos cinco principais eixos.

Na an¿í'lise 2, o Eixo 1 é representado 56,10/o pela Patagônia (tafoflora 11). O caráter

decíduo é expresso pela presença e tipo de dentes. 17,60/0 pela variável 6, 17,3yo pela variável 3 e

l3,2Vo pela vanáwel 4. A relação de delgadeza > 4: I que corresponde a folhas estenófilas

representa esse eixo em l1%o.

O Eixo 2 é representado 26,1Yo pelo leste do Peru (tafoflora 6) e 17 
"9%o, 

por Vargem

Grande-SP (tafoflora 9); ll,7%, por Cuba (tafoflora l2); 1l,l%, pelo Alto Juruá-AC (tafoflora

2) e9,4%, pela Venezuela (tafoflora 8). Quanto as variáveis, são expressos 16,3%o pela classe de

tama¡ho lepto II e 15,3o/o pela classe de tamanho micro III; 12,2Vo pela presença de base aguda,

1l,8%o pela presença de ápice arredondado e 11,2%o pela presença de base cordada. Esses dois

principais eixos estão colocados em gráficos tanto no que diz respeito às variáveis (Grrífico VII-9)

quanto pelas tafofloras (Gráfico VII-10)

No Gráfico VII-9, demonstra-se a distribuição das variáveis em relação aos eixos 1 e2 da

segunda análise, do mesmo modo que o Gráfico \¡II- 1 em relação à primeira análise.

Através do Gráfico VII-10 pode-se estabelecer grandes associações: 11,1e7;4e6,essas

duas primeiras grandes associações formam um grupo maior determinado pelo Gráfico YII-2; 9 e

12, 10 e 5; 13 e 14, I e 2 também agn¡pados pelo Gráfico VII-2.

O Eixo 3 encontra-se representado 23,8%o por Ouriçanguinhas-BA (tafoflora 13) e 20,6%

pelo leste do Peru (tafoflora 6); l8,5Vo por Cuba (tafoflora 12) e 14,8%o por Pirabas-PA (tafoflora

1), Quanto as variáveis, 15,5% deste eixo representa a presença de ápice emarginado, que

representa zona megatermat subúmida; 10o/o pela presença de ápice arredondado e 9,9Yo pela

relação de delgadeza 3-4: L As tafofloras estão locadas no Gráfico VII-1 l.

O Eixo 4 é representado 27,1%o pelo leste da Colômbia (tafoflora 5) e 18,1%o por Pirabas-

PA, 15,8% por Ouriçanguinhas-BA (tafoflora l3), 13,7o/o pela Patagônia (tafoflora 11) e 10,2%



pelo sul do Equador (tafoflora 4). Em relação às variáveis é representado l6,9Yo pela presença de

base cordata indicativa de zona climática microtermal, 15,7o/o por folhas obovadas e L4Vo pela

classe de tamanho meso I, indicativa de zona megatermal e úmida (Gráfico \4I-12).

O Gráfico VII-12 não produz interpretação paleoclimática porque o Eixo 4 demonstra

caracteres com inferências climáticas antagônicas tanto em sua porção negativa (maior

contribuição), quanto em sua porção positiva.

O Eixo 5 encontra-se representado 37,3Yo por Pirabas-PA, 12,5%o pelo leste do Peru e

12,2%o por Vargem Grande-sP; 44,4Yo pelz presença de ápice atenuado indicativo de altas

precipitações e 13%o pela presença de ápice agudo. Esse eixo está traçado no Gráfico vII-13.

O Gráfico MI-l3 apenas reforça associações estabelecidas e demonstra um afastamento

da tafoflora das camadas Nova Iorque (10) do grande bloco constituído por 8 e 2, 13 e 14 e seu

associado preferencial, a tafoflora do leste da Colômbia (5).

Desse modo, a tafoflora das camadas Nova Iorque representa a existência de clima

tropical e uma vegetação de caráter sempre-verde, dossel parcialmente fechado e presença de, no

miáximo, dois estratos vegetacionais. Diversos elementos indicam" ao contrário do inicialmente

suposto, que essa tafoflora não estaria zujeita a um clima seco. A presença esmagadora de

mârgens inteiras e de ápices acuminados corresponde a alguns desses indícios
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VIII - CONSIDERAÇOES PALEOFITOGEOGRÁFICAS

A dispersão das espécies vegetais e animais é controlada pelos deslocamentos de bareiras

ecológicas. Os centros de dispersão constituem casos especiais de refrrgios, pois são centros de

conservação de biomas (Bigarella et al., 1975).

Durante o Cenozóico da América do Sul, verificam-se movimentos tectônicos importantes

representados por levantamentos epirogênicos bastante generalizados. A Chapada do Araripe foi

elevada 900 metros, remanesgentes ou velhas superficies de erosão foram colocadas em altitudes

va¡iadas desde algumas centenas de metros até 2000 metros de altitude. Com a elwação do

continente, foram acentuados os processos de erosõo (Bigarella et a|.,1975).

O estudo do Quatern¿irio, em particular, serve de base para a compreénsão de alguns dos

processos envolvidos no deslocamento de biomas, esclarecendo a presente distribuição

vegetacional. Durante as fases climáticas mais secas do Quaternário, as formações vegetais mais

abertas (campo, cerrado ou caatinga) penetraram na região amazônica na forma de grandes

extensões ou corredores ligando o Brasil Central às Guianas e Venezuela. Os dois tipos de

vegetação: hiléia e caatinga ou cerrado constituem contrastes extremos e barreiras efetivas ao

movimento dos animais da floresta (Vanzolini, 1970). Durante os intervalos mais úmidos a

floresta expandiu-se, deixando os campos transformados em "ilhas" (Bigarellaet al.,1975).

A dispersão das espécies só teria sido possível através de uma fäxa de vegetação higrófiIa,

unindo o espaço amazônico com o espaço nordestino e ainda toda a faixa costeira que se continua

para o sul. Em decorrência disso, muitas são as espécies que, nos dias de hoje, participam da flora

do espaço amazônico e da flora do espaço Nordeste e Leste brasileiros (Bigarella et a1.,1975).

No decorrer do Terciário, conforme Menendez (1971) o registro fitofossilífero na zona

equatorial sul-americana demonstra que prevaleceu uma flora tropical nesta região. Meyen (1987)

ressalta que, em termos paleoflorísticos, a área Neotropical estende-se por toda América do Sul

excetuando-se a Terra do Fogo durante o Neógeno.

Para melhor compreensão do significado paleobotânico da tafoflora das camadas Nova

Iorque faz-se, inicialmente, uma anáLlise florística baseada nas macrofloras do Mioceno, Plioceno e

Quatemário da América Neotropical. Após cada análise, esses dados são confrontados com os

resultados obtidos através da análise paleoclimática. Esse tipo de análise não inclui os dados

palinológicos devido a falta de caracteres diretamente relacionados ao clima-



América do Sul Am. Nofe Africa Eurásia Austriiliâ Tropical Sübtrop. Temp

Macrollorâ

Lauraceae ++ + + + + +

Aioued + + +

.4nibd + +

Chtyptocarya + + +. + +

Malvaceae + + + + +

Ebenaceae + + + + +

Caesalpinaceae + + + + + +

Caesalpinia + + + + + +

Mimosace¿e + + + + + +

Cqssia + + + + +

Fabaceae + + -f + + + +

Dalbergia + + + + +
Meliaceae + + + + +

Oedrela + + +

Smilacaceae + sudestc + + + +
Microflora

Junglandaceae + + +
Onagraceae + + Capeme I.'uchfl a +
Euphorbiaceåc + + + + +
Aqui foliaceae + + + +

Compositae + + + + + + +

Lfhraceåe + + +

Mâlpighiaceae + + + + +

Alismalaceae + + + 1- +

Afecaceae

Poâceâe + + + .{- +

Quadro 5 - Distribuição geográfica e climática atual das famílias afins aos vegetais presentes na

tafoflora de Nova lorque, com alguns gêneros mais proximamente relacionados.

Observando as distribuições geográfica e climática atuais das famílias afins aos vegetais

presentes na tafoflora de Nova Iorque, conforme Quadro 5, verifica-se que as famílias registradas

possuem distribuição mundial e que o registro macrofitofossilífero indica a ocorrência em clima

tropical, sendo que apenas duas famílias representadas na microflora não ocorrem nos trópicos.

Considerando-se a distribuição dos gêneros mais p¡oximamente relacionados a certas

formas de Nova lorque. a delimitação à área tropical toma-se mais claramente delineada

t26



Entre as tafofloras miocenas existentes na América Tropical encontram-se estudadas a de

Trinidad, a de Matanzas, em Cub4 as venezuelanas de Betijogue, La Salvadora, Mesa Pablo e de

Mariquita, a de Santa Ana, Colômbia, a de Zorritos, no noroeste do Peru, a de Pirabas, no Pariá, a

da Patagônia, na Argentina e a do Chile.

A tafoflora miocena de Trinidad, registrada por Berry (925a), não apresenta alguns

elementos reconhecidos por Hollick (1924) como Inga pseudonobilis, Myrcia pseudorostrata,

Geissantlrus hriltoni, Cameraria? incerta e Crescentid? cucurbilinoides. Berry (1925a) registra 5

gêneros em 4 famílias de monocotiledôneas e 33 gêneros em 19 familias e 12 ordens de

dicotiledôneas. A relativa abundância das leguminosas, com 12 espécies, pode ser a mesma que

no presente, demonstrando que apenas pequenas mudanças ocon'em nas floras equatoriais desde

o Terci¿irio. Segundo Berry (1925a), as 5l espécies registradas representariam SVo da flora

tropical úmida total que ocorreria no Terciário Superior.

Berry (1939b) registra na tafoflora miocena de Matanzas, Cuba. I espécie de feto, 2 de

monocotiledôneas e 36 de dicotiledôneas, em 30 gêneros,20 familias e 12 ordens. Corresponde a

uma tafoflora pobre se comparada com a flora das Antilhas, região de migrações florísticas

acentuadas. O elemento mais abundante é Calophyllum calabaJormis. Registra-se a presença de

uma espécie de LaEynaria, definindo associação de mangue.

As tafofloras miocenas de Betijogue, La Salvadora e Mesa Pablo, na Venezuela,

apresentam caráter tropical com a presença de Entada, Ficus, Simaruha, Heliconia, Cutssopoa,

Annona entre outros (Berry, 1936b).

Pons (1980) registra tafofloras próximas à cidade de Mariquita na Venezuela (Fm. Mesa),

com a presença de Aroideae, Gramineae e Heliconiaceae entre as liliopsidas e 20 famílias entre as

magnoliopsidas conforme indica o Quadro 6, A autora sugere a presença de floresta tropical

úmida na encosta oriental da cordilheira central.

A tafoflora de Santa Ana, na Colômbi4 possui elementos correspondentes a clima tropical

úmido como na zona amazônica superior atual, com a presença de Acrodiclidium, Bamhusium,

Buelflreria, Condaminea, Goepperlia, Gtntiarn, Mosquillea, Salvinia, Slyrax entre outros (Berry,

1936a). A tafoflora de Valle Magdalena apresenta gêneros tropicais (Berry, 1936a)



Em Zorritos, noroeste do Peru, a tafoflora miocena demonstra a existência de uma floresta

tropical composta por Annona, Bamhusium, Banisteria, ['-ictts, Persea, Trigonia, Styrax e

Tapirira. Em zonas mais favoráveis da costa peruana ocorre uma flora fossil equivalente à

vegelação atual @erry. l919).

A tafoflora de Pirabas, PA (Duarte, 1972), registra a presença de 18 familias de

Magnoliopsida conforme o Quadro 6. Em seu trabalho, Duarte realiza considerações

paleoclimáticas com base em critérios morfográfcos (89o/o de margem inteira e 70% de ápices

acuminados), mas enfatiza a distribuição atual dos gêneros descritos, sugerindo tratar-se de selvas

tropicais na presença de umidade constante ou campos no caso de ocorrência de chuvas

periódicas. Ao analisar que 58% dos gêneros eram de distribuição exclusivamente neotropical,

21% de distribuição neo e paleotropical, 16%o paatropical e 5% hileiano endêmico, considera que

a Hiléia Amazônica já estaria estabelecida desde o Mioceno com as suas características atuais. A

Hiléia teria sofrido apenas avanços e recuos geográficos. Considera que tal fato explicaria a

existência de uma flora peculiar no sul da Bahia. Considera portanto, que a tafoflora de Pirabas

(Capanema, PA) consistia em uma floresta tropical de planície sujeita a um clima úmido.

A tafoflora miocena da Patagônia (Berry, i925c) apresenta 36 espécies em 24 gêneros, 2l

famílias e 16 ordens de angiospermas. Uma feição marcante corresponde à ausência das

leguminosas exceto por uma só espécie. As familias Leguminosae, Lutraceae, Rubiaceae,

Myrtaceae, Flacourtiaceae, Anacardiaceae e Dilleniaceae são muito esparsamente representadas

ao serem comparadas com o norte da Argentin4 Paraguai e Brasil ou mesmo Chile. Não há

traços, porém, de elementos australianos ou afücanos, de onde possivelmente os mamiferos

Edentata e Ungulata se originam, Mais de 50% dos gêneros são exclusivamente americanos.

My'ica ocorre no norte da Argentina, Bolívia e Peru, assim como no Plioceno de Potosi, Bolívia.

Relacionamento similar ocorre na tafoflora miocena do Chile (Berry, 1922a), que registra

cinco filicíneas, uma Cycadaceae, Gnetaceae e uma Coniferae. São cerca de 100 espécies em 65

gêneros,39 famílias e 24 ordens, Apresenta elementos do leste dos Andes moderno, com caráter

tropical. As duas tafofloras, esta e da Patagônia, devem ser vistas formando parte de uma

extensão ao sul de florestas mesoftticas (Berry, 1925c). A flora da Argentina fora considerada

miocena por comparação à tafoflora do Chile. Mostram, entretanto. afinidades com formas

pliocenas do Brasil e Bolivia.
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Em resumo, as tafofloras miocenas de Trinidad (Forest Clay e Mud Plant) e em Matanzas,

Cuba registram zona tropical costeira (Berry ,i937). As tafofloras da Colômbia (Valle Magdalena

e Santa Ana), Venezuela (Betijoque, La Salvadora e Mesa Pablo) e Peru (Zorritos) indicam

caráter tropical (Berry, 1919; 1936a; 1936b). As tafofloras miocenas de Mariquita, na Colômbia

(Pons, 1980) e a de Pirabas, no Pará (Duarte, 1972) indicam clima tropical úmido, sendo a última

com flora comparável a da Amazônia. As tafofloras da Patagônia e do Chile parecem indicar

extensões ao sul de florestas mesofiticas (Berry, 1922U 1925c).

Os dados apresentados são suficientes para inferir a existência de florestas tropicais no

norte da América do Sul durante o Mioceno. Para se obter uma reconstituição paleoflorístic4

faltam informações sobre a possível extensão da Floresta Amazônica cuactenzada por Duarte

( 1972) Fica dificil, também, reconhecer que florestas ma¡cariam a extensão sul representada pelas

florestas da Patagônia e Chile. A reconstituição paleofitogeográfica encontra-se na Fig. VlI. 1.

Ao ser comparada com as tafofloras miocenas através do Quadro 6, a tafoflora de Nova

Iorque registra a presença em comum de Fabales, Meliaceae e Lauraceae, familias amplamente

documentadas no registro ibssilífero. A família Malvaceae documentada na Patagôni4 Argentina

corresponde a um espécie cá,rpica. Conforme já comentado, a espécie de Ebenaceae encontrada

em Pirabas apresenta-se semelhante ao espécime de Nova Iorque, mas com forma e arquitetura de

nervação características da Floresta Amazônica, enquanto o espécime de Nova Iorque possui

semelhanças com as espécies presente em matas de galeria,

A tafoflora neógena do leste da Colômbia registra a presença de Mimosaceae,

Caesalpinaceae, Papilionaceae, Hernandiaceae, Lauraceae, Moraceae, Bignoniaceae e Guttiferae

caracterizando clima tropical (Berry, 1945b).

Entre as tafofloras pliocenas da América Tropical encontra-se a tafoflora de Anzoategui,

na Venezuela, a do Vale de Guasca" na Colômbia, a de Loja, no Equador, a do Alto Juruá, no

Acre, a de Loreto, no Peru, a de Potosi e do leste da Bolívia, a de Nova lorque, no Maranhão, a

de Ouriçanguinhas, na Bahia, a de Fonseca e Gandarela, em Minas Gerais, e a de

Pindamonhangaba, em São Paulo.



Fig. VIILl - Reconstituição paleofitogeográfica do Mioceno com base em dados
florísticos de tafofloras documentadas.



A tafoflora de Anzoategui, Venezuel4 está constituída por gêneros que são atualmente

comuns nas floras tropicais do norte da América do Sul, especialmente no delta do Orinoco como

Mafienus, Theobroma, Rheedia, Styrr*, Chysophyllum entre outros e não apresenta elementos

costeiros. Registra a presença de 16 familias, conforme o Quadro 7, e pertencem a mesma

subprovíncia floral de Trinidad (Berry, 1939c).

A tafoflora do Vale de Guasca na Cordilheira Oriental da Colômbia (Wtjninga & Kuhry,

1993) é dominada por folhas da classe micrófiI4 sendo 84oZ delas de margem inteira. Registra a

presença de Cecropiaceae e Podocarpaceae além da presença incerta de Lauraceae e de Moraceae

ou Rutaceae. Foi considerada pelos autofes como representante de uma floresta seca e encontra-

se datada palinologicamente.

A tafoflora proveniente da bacia de Loja, Equador (Berry, 1929) encontra-se representada

pelas pteridófitas (ìoniopteris e Elaphoglossum, pelas monocotiledôneas Poaceae e Cyperaceae e

por 26 familias em 17 ordens de dicotiledôneas. Possui caracteristicas florísticas de regiões

brasileiras, em clima tropical úmido das terras baixas do Alto Amazonas. Nenhum dos gêneros da

tafoflora encontra-se hoje representado na região de Loja. Foi considerada de idade pliocena por

possuir Goniopteris cochabambensjs tão abundante aí quanto na tafoflora do leste da Bolívia.

A tafoflora eústente no sul do Equador (Berry, 1945a) registra 8l espécies em 66

gêneros, 43 famílias e 28 ordens, sendo destas 64 espécies de dicotiledôneas lenhosas. Em certas

tocalidades, os fetos de Goniopteris são muito mais abundantes que qualquer outro elemento. O

gênero Coussøpoa (Moraceae) corresponde ao mais abundante entre as dicotiledôneas. Seguem-

se como elementos mais comuns os que pertencem as Piperaceae, Myristiaceae, Malpighiaceae,

Tiliaceae e Styracaceae. As monocotiledôneas são esparsamente representadas, ocorrendo

fragmentos de gramíneas e palmas. Estas apresentam afinidades com a flora amazônica atual além

de possuir elementos das Antilhas e Caribe. Foi considerada como sujeita a clima tropical úmido

de caráter neotropical e que não poderia ocorrer sob presentes condições topográficas. A idade

pliocena foi inferida por sua grande semelhança com a flora amazônica atual.

Maury (1937) e Berry (1937) identificam angiospermas do Plioceno no AIto Juruá, Acre.

São folhas de textura coriácea em matriz de granulometria grossa. Registram a presença de

Malpighiaceae, Caesalpinaceae, Papilionaceae, Rubiaceae, Mespilodaphneaceae, Vochysiaceae,



Bignoniaceae, Sapindaceae e Lauraceae. Todos os gêneros preservados são encontrados

atualmente na região de modo que se infere uma típica vegetação amazônica para a associação.

Durante o Neógeno, as variações nas floras são evidenciadas em áreas de incidência da

orogenia andina, principalmente Peru e Bolívia, de forma que florestas tropicais são substituídas

por vegetação pobre de antiplanicie auxiliadas por ação de correntes marinhas dessecantes.

A anrílise florística de apenas 12 espécies identificadas em Loreto, Peru, não permitiram

que Berry (1925b) tirasse conclusões mais precisas sobre a idade e ambiente. São l0 gêneros em

8 famíiias e 6 ordens, não ocorrendo Moraceae ou Lauraceae. A presença de folhas coriáceas e a

representatividade de árvores e lianas indicariam uma tafoflora sujeita a clima tropical úmido.

A tafoflora de Potosi, na Bolívia apresenta filicíneas da família Poþodiaceae e coníferas

da família das Taxaceae, segundo Berry (1939a). Além do registro de 26 famílias de angiospermas

(Quadro 7), o autor não realiza quaisquer considerações sobre a vegetação e o clima que a

tafoflora representaria, embora a presença de coniferas pareça ser sugestiva de clima

relativamente frio. A idade pliocena para os depósitos não é justificada.

A tafoflora do leste da Bolívia (8erry,1922b) encontra-se representada por 20 espécies

distribuídas por 8 ordens. São individualmente mais abundantes: Goniopteris (f*o), Coussapoa

(Moraceae) e frutos de Saccoglobus. Devido a caracteristicas das folhas, Berry (1922b) sugeriu

que a tafoflora estava zujeita a um clima úmido.

A tafoflora das camadas Nova Iorque, Maranhão registra a presença de Lauraoeae,

Malvaceae, Ebenaceae, Fabales, Meliaceae e Smilacaceae, além de 16 parataxa de Magnoliopsida

não identificados. Infere-se clima tropical mais úmido que o atualmente presente na região devido

a alta percentagem de folhas com margens inteiras, podendo representar domínio de Floresta

Atlântica.

O Quadro 7 demostra que as famílias Malvaceae, Ebenaceae e Smilacaceae só aparecem

em registros pliocenos de Nova Iorque, Md enquanto que as outras cinco famílias presentes são

comuns com as de Ouriçanguinhas, Fonseca e Gandarela. Apenas Caesalpinaceae, Papilionaceae e

Lauraceae são comuns com as presente em Alto Juruián que são exatamente as de tendência mais

cosmopolita, de modo que Nova Iorque guarda mais semelhanças com as tafofloras ':e clima

tropical como Potosi, leste da Bolívia, sul do Equador, leste da Colômbia e Anzoategui.
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Hollick & Beny (1924) descrevem diversas espécies da flora pliocena de Ouriçanguinhas,

Bahia. É considerado o primeiro trabalho com tratamento sistemático acurado sobre o cenozóico

brasileiro, segundo Dolianiti (1948), Além do registro de um fungo e um feto, são 56 espécies de

dicotiledôneas em 43 gêneros, 28 familias e 13 ordens.

Embora as Lauraceae sejam abundantes nos trópicos sul-americanos atuais e já se

encontrem representadas nas tafofloras do Terciá,rio Inferior, em Ouriçanguinhas, BA, é relevante

sua pequena representâção, com apenas um espécime, embora Bonnet (1905 apud Hollick &

Berry, 1924) tivesse descrito Persea e Ocotea. Conforme observam esses autores, essa tafoflora

não apresenta elementos africanos, nem mesmo entre os numerosos tipos costeiros que possui.

Essa tafoflora, no dizer de seus pesquisadores, indica clima tropical, mesmo possuindo

gêneros que ultrapassam os limites ao norte da Flórida. Prevalescem os tipos costeiros, e

características como porcentagem de margens inteiras, tamanho folia¡ e tipo coriáceo indicam

clima úmido mas com vegetais evitando transpiração excessiva. Não há elementos de caatinga.

Na bacia de Fonseca (MG), Berry (1935) considera a tafoflora muito semelhante à flora

hoje existente na região" com exceção do gênero Homalanlårrs (Euphorbiaceae). Duas form¿s são

bem parecidas às encontradas na Bahia, o que faz o autor considerar também Fonseca como de

idade pliocena. O pequeno número de espécies não lhe permite interpretações ecológicas,

entretanto, considera que todas são de caráter tropical e a maioria, sujeita a clima tropical úmido.

São encontradas espécies de Caesalpinaceae, Papilionaceae, Meliaceae, Malpighiaceae, Rutaceae,

Sapindaceae, Monimiaceae, Combretaceae, Myrsinaceae, Sapotaceae e Bignoniaceae.

O conhecimento da tafoflora de Fonseca (MG) é ampliado com as contribuições de

Dolianiti (9a9; 1950) e Dua¡te (1956; 1958) que detectam a presença de Menispermaoeae,

Tiliaceae, Lauraceaô, Melastomataceae, Annonaceae, Leguminosae e Myrtaceae.

Oliveira-Silva (1982) complementa o estudo de Fonseca descrevendo uma nova espécie de

Myrtaceae, Fabaceae (Caesalpinioideae e Faboideae), Polypodiaceae, Arnonaceae, Bombacaceae,

Menispermaceae, Melastomataceae, Combretaceae, Bignoniaceae e Gramineae. Este último

trabalho considera a tafoflora muito similar à flora atr.¡al e posiciona a assembléia no Pleistoceno.

Estudos polinicos efetuados em Fonseca e Gandarela conferem uma idade eocena (Lima &

Cheboldeff, i981) para amostras de afloramentos e Neoeocena a Eomiocena para amostras de

testemunhos (Regali, 1990). A análise polinica, portanto, fornece dados discrepa.ntes entre si e em

relação a assembléia macroflorística.
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Duarte & Mello-Filha (1980) descrevem para a tafoflora de Gandarela: Blechnaceae,

Cþsobalanaceae, Leguminosae, Rutaceae. Vochysiaceae, Sapindaceae e Myrtaceae. Não fazem

considerações ecológicas e apenas a relacionam com a tafoflora de Fonseca.

Quanto ao Neógeno da bacia de Taubaté (Fm. Pindamonhangaba), a tafoflora tem sido

estudada por Mandarim-de-Lacerda et al (1994) e Rabelo-Leite et al. (1996). Este último

trabalho infere que a tafoflora estava sujeita ao clima tropical úmido devido a expressiva

variedade de formas do limbos, tipos de margens e padrões de arquitetura de nervação.

As floras pliocenas da Argentina são praticamente desconhecidas, em parte, devido ao

predomínio de clima árido, principalmente, na Patâgônia extrandina (Menendez, 1977).

Em resumo, a tafoflora do Neoplioceno do Vale de Guasca indica a presença de uma

floresta sujeita a clima seco na Cordilheira Oriental da Colômbia (Wijninga & Kuþ, 1993);

enquanto a tafoflora pliocena de Anzoategui, Venezuela, e a tafoflora neógena do leste da

Colômbia sugerem clima tropical (Berry, 1936b, 1945b), por outro lado as de Loreto, no Peru,

leste da Bolívia e aquelas da Bahia e Gandarela e Fonseca (MG), no Brasil, são sugestivas de um

clima um pouco mais úmido que o atualmente existente nessas regiões (Hollick & Berry, 1924;

Berry, 1922b,1925b; Duarte, 1956). As tafofloras do Equador e Loreto, Peru evidenciam a

existência de clima tropical úmido com floras semelhantes à flora amazônica (Beny, 1925b, 1929,

1945a), A tafoflora de Pindamonhangaba, São Paulo é indicativa de clima tropical úmido (Rabelo-

Leite et al., 1996).

Na tentativa de estabelecer uma reconstrução paleofitogeográfica durante o Plioceno,

observa-se na Fig. VIII.2, que a floresta amazônica se estenderia até o litoral do Equador e do

Peru, considerando-se válida as informações supra-citadas. Pode-se notar também, que grande

parte do Brasil apresentaria clima mais úmido que o atual.

No que se refere às informações paleoclimáticas obtidas com base na a¡á,lise vegetacional,

observar-se, contrariamente, que as tafofloras do sul do Equador e Loreto, no Peru, estariam em

condições mais frias (média anual de l8e a 20e) e mais secas. Desse modo, não seriam

identificadas com a floresta amazôntca, mas sim com uma floresta tropical. A tafoflora de

Arøoategui também indica a eústência de uma floresta tropical, mas de composição diferente da

anterior, estando sujeita a um clima mais quente e úmido. O Brasil continuaria tendo clima mais

úmido que o atual em diversas regiões, podendo sustentar exuberante floresta atlântica (Fig.

vrrr.3).
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As interpretações paleoclimáticas durante o Plioceno tem sido alvo de grandes projetos

como o PRISM (Pliocene Researcb Interpretation and Synoptic Mapping). O Mesoplioceno

corresponde à última extensa época onde o clima terrestre foi tão quente como se houvessemos o

dobro do COz atmosférico que hoje (Cronim & Dowsett, 1993).

A última grande mudança na circulação oceânica ocorreu entre 3,2 e 3,0 milhões de anos

atrás com o fechamento do Istmo do Panamá. Foi, aproximadamente, na mesma época que

ocorreu um pico no aquecimento global (Hecht, 1990). Entre algumas das condições reinantes a

três milhões de anos atrás, o PRISM registra o nível do ma¡ como sendo cerca de 25 a 35 metros

mais alto que os niveis atuais e a camada de gelo na Antrirtica um terço menor que atualmente.

O CLIMAP (Climate Long Range Investigation and Mapping), progr¡rm¿ de pesquisa

paleoclimática dos anos setenta, obtem fortes evidências paleontológicas que confirmam a teoria

de Milankovitch O PRISM, usando microfósseis como ferramenta básica, revela que o gradiente

de temperatura na superficie oceânica, durante o Plioceno, era menor que o atual porque as

temperaturas eram 3 a 5 graus mais altas nas altas latitudes e, aproximadamente, a mesma nos

trópicos (Hecht, 1990).

Tais conclusões podem explicar o clima um pouco mais úmido e quente sugerido por

tafofl oras brasileiras pliocenas.

A inferêncìa de Floresta Atlântica em direção ao interior do continente é favorecida pela

constatação que a tafoflora das camadas Nova Iorque não apresentaria mais que dois estratos

vegetacionais, o que não é caracteristico de florestas equatoriais, que são multiestratificadas como

a Floresta Amaeônica.

A Floresta Atlântica constitui-se num complexo vegetacional que, embora dominado pela

floresta pluvial montanq engloba vá,rios tipos vegetacionais díspares segundo Rizzini (1979). Fora

da Serra do Mar e da Mantiqueira (São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo), ela

possui numerosas dependências mediterrâneas, sob a forma de capões e galerias. No litoral do

Nordeste, sua existência foi comprovada pelo exame de restritos remanescentes na Paraiba e Rio

Grande do Norte.

Rizzini (1979) subdivide a Floresta Atlântica em floresta pluvial montana, floresta pluvial

baixo-montana, floresta de Araucá,ria, floresta pluvial ripá,ria e em manchas. Entre as

caracteristicas da floresta pluvial baixo-montana têm-se menor desenvolvimento em relação à

pluvial montana, com maior espaçamento e a ausência quase completa de lianas, epífitas,



macrófilas, palmeiras e fetos. Em regiões mais secas, as árvores características são: Piptadenia

macrocdrpa, Persea cordata, Ocotea rigida, Macherium villostm, Cedrela fissilis, Copafera

langsdorffii, Belangera tormentosa, Callisthene major e Platypodium elegans.

A floresta pluvial ripiiria constitui-se de galerias fluviais e capões e a elas podem se juntar

as matas pluviais das serras nordestinas isoladas em plena oaatinga. Rizzini (1979) analisa que a

altitude e as condições locais do substrato, tais como solos encharcados, são elementos que

permitem as ilhas de mata úmida.

A flora residual dos "brejos" ou seras úmidas do Nordeste, são restos do manto florestal

que recobriu, continuamente, todo o espaço que hojo ocupam. Essa amplitude pretérita é, por

outro lado, ratificada pelo testemunho dos fósseis quaternários de Boa Vista e Umbuzeiro, na

Paraiba. Essas serras úmidas, recobertas por florestas (matas de brejo), distribuídas irregularmente

no grande espaço das caatingas represent¿rm um refirgio para um sem número de espécies vegetais

e animais (Bigarella et al., 1975). Segundo Moura & Sampaio (i996), pouco, entretanto, se

conhece a respeito desta flora, que devido ao alto grau de ocupação humana, encontra-se bastante

devastada,

Por todas essas ca¡acterísticas e com os dados obtidos pelos fitofosseis pode-se admitir

que a Floresta Atlântica esteve presente pelo interior até o l.[ordeste Ocidental durante o

Pliocerto. Mudanças climáticas ocorridas, no decorrer do Pleistoceno, teriam ocasionado a

expansão da caatinga permitindo, no entanto, a permanência da Floresta Atlântica onde condições

locais lhe eam favoráveis.

A tafoflora de Jancocata, Bolívia, foi datada como plio-pleistocena devido à sua

associação com uma fauna de vertebrados assim datados. São apenas 9 gêneros, em 7 famílias e 5

ordens. Estaria sujeita a um clima mais úmido que o atual, pela abundância de elementos

herbáceos. Registram-se Polypodiaceae (Pteridophyta), Poaceae, Betulaceae, Rosaceae,

Mmosaceae, Caesalpinaceae e Melastomataceae (Berry, 1922c).

A tafoflora de Russas, CE, é considerada de idade quatemária por Duarte & Nogueira

(1980) e registra as familias Dilleniaceae, Guttiferae, Malpighiaceae, Styraceae e Apoqmaceae,

Através da análise de tamanho foliar e presença de folhas simples, de margem inteir4 nervação

pinada e densidade de nervação, inferiram uma vegetação de planicie tropical. Em comparação

com material recente, admitiram que a tafoflora é representativa de mata ciliar ao invés de possuir

elementos de caatinga, tendo estado sujeita- portanto, a clima mais úmido que o atual na região.

ì

140 i

1

I

Ì
I



A tafoflora de Umbuzeiro, PB, também quaternária, registra Guttiferae, Celastraceae,

Bixaceae, Myrsinaceae, e Styracaceae. Com base em dados fornecidos pela newação, biometria e

morfologia foliar, assim como nâ tafoflora de Russas, CE, foi inferida uma vegetação de planície

tropical, com características de mata úmida. É interessante notar que a flora atual corresponde a

uma caatinga arbustiva (Duarte & Vasconcelos, 1980).

A tafoflora quatemária do Morro do Chapeú, BA, registra a presença de Guttiferae,

Polygonaceae, Dilleniaceae, Bixaceae, Myrsinaceae e Compositae. Com tafoflora semelhante a de

Russas, CE e Umbuzeiro, PB, também representaria mata ciliar e não relacionada à caatinga hoje

piesente (Duarte & Nogueira, 1985).

A tafoflora holocena de Vargem Grande do Sul, SP, registra a presença de Celastraceae,

Myrtaceae, Melastomastaceae e Symplocaceae. Possui 64%o de mic¡,ófrlas, 94%o de margem inteira

e 92o/o de nervação broquidódroma. Interpreta-se uma vegetação de porte ereto de até 20m e com

poucas lianas, tipo cerradão, sujeita a clima subtropical (Duarte e Rezende-Martins, 1983; 1985).

Para uma reconstrução paleofitogeográfic¿ do Quaternário, os dados são esparsos e não

sincrônicos mas permitem inferir que a vegetação atualmente representada pela Floresta Atlântica

ainda estaria presente em grande parte do interior do Nordeste. A Bolivia, possivelmente, estaf,ia

representada por elementos tropicais durante à época de deposição da tafoflora de Joncocata,

enquanto a região do Estado de São Paulo, no inicio do Holoceno, estaria sujeita a um clima

subtropical ao contrário do registrado para o Plioceno (Fig, VIU.a).
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IX-CONSIDERAÇÕES SOBRE A IDADE DA TAFOFLORA

As camadas Nova Iorque são datadas como Eoterciário por Woodward (1939) devido a

presença de Knightia hrasiliensis, em sua ictiofauna, uma vez que esse gênero era conhecido em

ocorrências da América e Europa apenas para aquele intervalo de tempo.

Posteriormente, a identificação dos gêneros Lygnobrycon e Arius, na ictiofauna das

camadas Nova Iorque, permite a Silva-Santos (1946) correlacionar esses estratos com aqueles

eoterciários da Formação Tremembé (Bacia de Taubaté), onde tais gêneros já haviam sido

detectados por Woodward (1,898 apud Silva-Santos, 1946). Interessante observar que à época

dessa correlação, aBacia de Taubaté era de suposta idade neoterciária.

Duarte & Japiassú (1971) atribuem a esta tafoflora idade pliocena sem que qualquer

estudo sistemático justifique essa consideração.

Legenda:
I - Múller, 1981.

2 - Müller, 1984.

3 - Crepet & Taylor, 1985

4 - Meyen, 1987.

5 - Crane, 1987.
6-Crepet&Friis, 1987. . . Registro microfossilifero
7 - Taylor & Taylor, 1993. 

- 
Rogistro macrofossilífero

8 - Stewart & Rothwell, 1993.

Quadro 8 - Distribuição estratigráfica das prováveis familias inferidas na tafoflora das camadas

Nova Iorque tanto para os macrofióss€is (presente trabalho) como para os microfósseis
reconhecidos por Lima (no prelo).
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Considerando que a tafoflora estudada. por sua preservaçào, não permitiu uma

determinação segura mesmo em nível de família e, por outro lado. verificando a longa distribuição

estratigráficas das famílias de maior afinidade a seus componentes através do Quadro 8, conclui-

se que apenas uma idade eocena a recente pode ser atribuída, com base em sua composição

florística.

Nesses termos, apenas uma palinologia mais refinada, conforme realizada por Lima (no

prelo) permite a atribuição de idade pliocena com base na presença de SÍriasyncolpites zwaardi,

Psildtricolporites divisus e lìchitricolporites mcne lyi conforme o zoneamento proposto por

Muller et al. (1987) para a parte setentrional da América do Sul.
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X - CONSIDERAÇOES FTNAIS

A tafoflora estudada procede da cobertura sedimentar cenozôica da bacia do Pamaiba

situada à antiga margem esquerda do rio Pamaíba, no rnunicipio de Nova lorque, MA. As

camadas Nova Iorque constituem uma unidade litoestratigráfica informal representada em 35m de

ertensão e 7,7m de espessura e que apresenta folhelhos fossilíferos com a presença de peixes e

folhas (Borges, 1936).

O material estudado é constituído por 82 espécimes foliares e I espécime cárpico, São

preservados como compressões 82%o dos espécimes. Apenas 24o/o dos espécimes encontram-se

completos, mas somente 25%o podem ser considerados incompletos por conotação tafonômica.

Grande parte deste material foi fraturada durante a coleta. Ocorre ampla variação no tipo e grau

de preservação e exemplares menores são, geralmente, melhor preservados, embora alguns

espécimes maiores também o sejam.

A¡álise tafonômica revela o predominio de micrófilas médias e grandes, com pouca

representatividade de mesófilas. Pequena quantidade de folhas (10%) apresenta características de

relativo transpolte subaéreo; l2o/o dos espécimes apresentam, em maior ou menor grau, feições

indicativas de degradação por invertebrados, enquanto 21o/o apresentam significativa degradação

microbiológica. O sedimento revela estratificações plano-paralelas com a presença de estrato

claros e escuros alternaddamente. Distintamente de outras tafofloras cenozóicas brasileiras, a

presente tafoflora apresenta-se dispersa na matriz,

Em seu conjunto as folhas presentes nas camadas Nova Iorque sofreram pequenos

transporte e desitradação, bem como pequeno ataque biológico, antes da deposição, tendo ficado

pouco tempo expostas à degradação subaérea. Desse modo, teriam atingido direta ou

rapidamente o corpo aquoso. O ambiente deposicional pode ser sugerido como um corpo aquoso

de pouca energia mais provavelmente um ambiente lacustre.

Em termos florísticos, a tafoflora apresenta seis parataxa representando a ordem Fabales,

dois de Sapindales e um de Laurales, Malvales, Ebenales e Liliales. São descritos ainda dezessete

parataxa indeterminados de Magnoliopsida. Associados aos elementos da microflora aparentariam

indicar um clima tropical seco que possibilitaria a existência de cerrado, mas a assembléia

apresenta-se de caráter simplesmente tropical.



A análise paleoclimática redizada por comparação com outras treze tafofloras cenozóicas

neotropicais através de Análise Multivariada revela a existência de clima Tropical, mas não seco,

com uma vegetação sempre-verde, dossel parcialmente fechado e presença de, no máximo, dois

estratos vegetâcionais: um arbóreo e outro arbustivo.

Através de reconstruções paleofitogeográficas pode-se apenas observar que, durante o

Mioceno, existia uma floresta tropical ao norte da América do Sul e uma flora semelhante à flora

amazõnica no Pará, mas que faltam dados para a inferência da distribuição da floresta,

Para o Plioceno, os dados florísticos indicariam uma Floresta Amazônica com limites no

litoral do Peru e Equador. Análises paleoclimáticas utilizando critérios morfológicos e

biométricos, isto é, critérios que definem os tipos vegetacionais, permitiram visualizar, que

mesmo apresentando uma flora similar à flora amazônica, as vegetações de porções do Peru e

Equador estariam sujeitas a um clima mais ameno, comportando apenas uma floresta tropical. Por

outro lado, foi possível uma Floresta Amazônica mais ao norte. No caso brasileiro, a composição

florística não acusa elementos de caatinga, mas poderia inferir uma vegetação tipo cerrado. As

características fisionômicas indicam clima mais úmido que o atual, e como o nosso cenado

apresenta xeromorfia e a região nordeste apresenta-se atualmente constituída por refirgios de

mata úmida no interior da caatinga, pode-se inferir que durante os períodos mais úmidos do

Plioceno toda a região interiorana suportasse a Floresta Atlântica.

Para o Quatemário tem-se poucos dados, mas eles continuam a indicar a presença de

Floresta Atlântica em limites mais interiores que os atuais. São Paulo, no entanto, já registraria

um clima subtropical.

Desse modo, pode-se considerar a relevância de estudos paleoclimáticos baseados em

critérios morfológicos e biométricos. Somente através da associação da flora com o clima é que

poder-se-á inferir a vegetação outrora presente. As correlações diretas entre porcentagens de

alguns caracteres com o clima geralmente incorrem em emos, embora alguns autores os tenham

analisado em conjunto. A elaboração de uma análise multivariada como a proposta por Wolfe

(1993) resolve a problemática em questão.
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