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RESUMO 

 

No Gondwana, durante o Eopermiano, várias associações paleoflorísticas 

desenvolveram-se em sucessivas condições periglaciais ou 

interglaciais/interestadiais e pós-glaciais, designadas floras pré-glossopterídeas, 

protoglossopterídeas / Gangamopteris e Glossopteris. A diversidade florística de 

cada região gondvânica esteve condicionada à proximidade, distanciamento ou 

mesmo à ausência ou retirada de geleiras. No estado de São Paulo, desenvolveram-

se e preservaram-se tafofloras pré-glossopterídeas (como as de Itapeva, Buri e 

Monte-Mor) e tafofloras de protoglossopterídeas / Gangamopteris como as de Tietê 

(à margem do rio Capivari, estrada Tietê-Piracicaba), de Cesário Lange e de 

Cerquilho, todas associadas a carvões. A diversidade florística de cada região 

gondvânica esteve condicionada à proximidade, distanciamento ou mesmo à 

ausência ou retirada de geleiras. Este trabalho analisa a tafoflora interglacial do “sítio 

Toca do Índio”, situada cerca de 9 km a sudoeste da cidade de Cerquilho, SP, tendo 

em vista a necessidade de revisão e complementação dos estudos tafonômico, 

morfográfico e taxonômico dessa tafoflora interglacial, enfatizando seus 

componentes protoglossopterídeos e glossopterídeos e de buscar melhor 

posicionamento desta tafoflora na coluna bioestratigráfica, revisando sua 

antiguidade e estágio evolutivo de seus integrantes gangamopteróides e possíveis 

interpretações paleoecológicas, paleogeográficas e paleoclimáticas. Entre quase 

400 espécimes, depositados na coleção paleontológica do Instituto de Geociências 

da USP, envolvendo folhas, caules, sementes, frutificações, raízes, etc., cerca de 70 

correspondem a gangamopterídeas ou cordaitales. Os fitofósseis estão preservados 

na forma de impressões/raras compressões.  Apresentam-se, em geral, dispostos 

horizontalmente nos estratos como folhas isoladas, desarticuladas, ou mais 

raramente ocorrendo em tufos de três a quatro folhas conectadas.  

Esparsas na matriz, raramente se apresentam paralelas umas às outras, mas 

normalmente, estão em disposição caótica na superfície dos estratos. Foram 

preparados mecanicamente, com limpeza e liberação das partes recobertas pela 

matriz, utilizando marteletes, estiletes, talhadeiras, etc., bem como identificação 

preliminar de todos os componentes da coleção. Foram feitos: exame do material 
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sob estereomicroscópio, procedendo à mensuração linear e de ângulos, descrição 

da morfologia dos espécimes foliares e de sua venação; documentação gráfica, com 

obtenção de fotomacrografias e fotomicrografias dos espécimes descritos, desenhos 

em câmara clara e sobre fotos ampliadas digitalmente, e bem como comparações 

com espécies já identificadas, na literatura paleobotânica pertinente. Algumas 

reflexões foram feitas sobre “a evolução da arquitetura foliar do gênero 

Gangamopteris McCoy 1860, em sucessões paleoflorísticas gondvânicas brasileiras 

e sua comparação com as indianas”, na forma de um artigo aqui incluído. 

Numerosos trabalhos anteriores registraram, para a tafoflora do “sítio Toca do Índio”, 

os seguintes componentes: Paracalamites australis, Phyllotheca australis, 

Stephanophyllites sanpaulensis, Cordaites, Rubidgea obovata, R. lanceolata, R. 

lanceolata var. truncata, R. itapemensis, Gangamopteris angustifolia, G. obovata, G. 

stephensonii, G. dolianitii, G. roesleri, Fertiliger tipo Brasiloide, Arberia minasica, A. 

sp, Arberiopsis boureaui, A.sp, Samaropsis cerquilhensis, Cordaicarpus brasilianus, 

Samaropsis rigbyi, S. dolianitii, S. tietensis, S. moreirana, S. goraiensis, S. rohnii, S. 

rugata e Paranocladus. A revisão dos elementos protoglossopterídeos e 

gangamopterídeos levou a restringir, por sinonímia, sua composição a 

Gangamopteris angustifolia, G. buriadica (agora reconhecida na tafoflora), G. 

obovata, G. stephensonii, G. dolianitii e G. roesleri. Sua alta diversidade específica, 

na comparação com as tafofloras do sul da bacia do Paraná, da Formação La 

Golondrina, da Argentina e Talchir inferior da Índia, ressalta seu caráter primitivo e 

de possível centro dispersor do gênero. 

O aspecto bioestratinômico, muitas vezes tridimensionalmente disposto, de alguns 

fitofósseis na rocha matriz, corrobora a hipótese de deposição em ambiente com 

possível remoção e / ou ressedimentação por ação de empurrão de gelo ou 

movimentação por densas águas de degelo. 
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ABSTRACT 

 

On the Gondwana during the Early Permian, several paleofloristic associations 

developed in successive periglacial or interglacial / interestadial and post-glacial 

conditions, designated Pre-Glossopteris flora, protoglossopterids / Gangamopteris 

flora and Glossopteris flora. The floristic diversity of each Gondwanian region was 

affected by the proximity, distance or even the absence or withdrawal of glaciers. In 

the state of São Paulo, were developed and preserved pre-glossopterids taphoflora 

(as Itapeva, Buri and Monte-Mor) and protoglossopterids / Gangamopteris 

taphofloras as of Tietê (border of the Capivari river, Tietê-Piracicaba road), Cesario 

Lange and Cerquilho all associated with coals seams. This paper analyzes the 

interglacial taphoflora of  "sítio Toca do Índio", located about 9 km southwest of the 

city of Cerquilho, SP, due to the need for revision and complementing of taphonomic, 

morphographic and taxonomic studies of this interglacial taphoflora emphasizing its 

protoglossopterid and glossopterid components and get this taphoflora better 

positioning in the stratigraphic column reviewing its antiquity and evolutionary stage 

of its gangamopteroid members and possible paleoecological, paleogeographic and 

paleoclimatic interpretations. Among almost 400 specimens, deposited in the Institute 

of Geosciences of USP paleontological collection, involving leaves, stems, seeds, 

fruiting, root, etc.., About 70 correspond to gangamopterids or cordaitales.The plant 

fossils are preserved as rare impressions / compressions. They appear, in general, 

arranged horizontally in layers as isolated leaves, disjointed, or more rarely occurring 

in clusters of three to four connected leaves. Scattered in the matrix, rarely occur 

parallel to each other, but usually are in a chaotic arrangement on the layers surface. 

The specimens were mechanically prepared with cleaning and releasing from matrix 

fragments recovering parts of them by using hammers, cutters, slitters, etc., as well 

as preliminary identification of all components of the collection. Examination of the 

material under stereomicroscope, proceeding to linear measurement and angles, 

description of  foliar specimens morphology and venation; graphic documentation, 

obtaining photomacrographs and photomicrographs of the specimens described, 

camera lucida and on digitally magnified  photos drawings  as well as comparison 

with species already identified in the relevant  paleobotany literature were made. 

Some reflections were made on "the evolution of leaf architecture of the genre 



Dissertação de Mestrado   HOELZEL 2014     10 

 

Gangamopteris McCoy 1860 in Brazilian Gondwanan paleofloristic sequences and its 

comparison with the Indian ones in the form of an article included here. Numerous 

previous studies reported, for the taphoflora "sítio Toca do Índio", the following 

components: Paracalamites australis, Phyllotheca australis, Stephanophyllites 

sanpaulensis, Cordaites, Rubidgea obovata, R. lanceolata, R. lanceolata var. 

truncata, R. itapemensis, Gangamopteris angustifolia, G. obovata, G. stephensonii, 

G. dolianitii, G. roesleri, Fertiliger tipo Brasiloide, Arberia minasica, A. sp, Arberiopsis 

boureaui, A.sp, Samaropsis cerquilhensis, Cordaicarpus brasilianus, Samaropsis 

rigbyi, S. dolianitii, S. tietensis, S. moreirana, S. goraiensis, S. rohnii, S. rugata and 

Paranocladus. The revision of the protoglossopterid and gangamopterid elements led 

to restrict, by synonymy, their membership to Gangamopteris angustifolia, G. 

buriadica (now recognized in the taphoflora), G. obovata, G. stephensonii, G. 

dolianitii and G. roesleri. Its high species diversity in comparison with taphofloras 

from the southern area of the Paraná Basin, of the La Golondrina Formation, 

Argentina and lower Talchir from India, emphasizes its primitive character and of a 

putative dispersal center of the genus. The biostratinomic aspect, often three-

dimensionally arranged of some fossil specimens in the matrix rock, corroborates the 

hypothesis of deposition in environment with possible removal and / or 

resedimentation influenced by action of ice push or by turnover caused by dense 

water defrost. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

  

1.1 - Generalidades 

Assim como no presente, o desenvolvimento de floras do passado esteve 

condicionado aos fatores climáticos.  

No continente do Gondwana, durante o Eopermiano, várias associações 

paleoflorísticas desenvolveram-se em sucessivas condições periglaciais ou 

interglaciais/interestadiais e pós-glaciais. A diversidade florística de cada região 

gondvânica esteve condicionada à proximidade, distanciamento ou mesmo à 

ausência ou retirada de geleiras. 

A passagem do Neocarbonífero (Pensilvaniano) para o Eopermiano 

(Cisuraliano) tem sido reconhecida por um evento marcante no Gondwana: o 

declínio da flora de pré-glossopterídeas (Botrychiopsis, Nothorhacopteris, 

Ginkgophyllum), ainda no Pensilvaniano, e o surgimento da flora de 

protoglossopterídeas (Rubidgea, Gangamopteris, Noeggerathiopsis), no Asseliano, 

até o estabelecimento da propriamente dita flora de Glossopteris (Glossopteris, 

Gangamopteris, Noeggerathiopsis), durante o Asseliano / Sakmariano (Vijaya, 1998).  

Esta sucessão florística se dá em cenários  interstadiais / interglaciais finais de 

vários avanços e recuos de lobos glaciais, até sua retração definitiva. São, no Brasil, 

principalmente registrados na porção NE da Bacia do Paraná.  

No estado de São Paulo, desenvolveram-se e preservaram-se tafofloras pré 

Gangamopteris (como as de Itapeva, Buri e Monte-Mor) e floras de Gangamopteris 

como as de Tietê (à margem do rio Capivari, estrada Tietê-Piracicaba), de Cesário 

Lange e de Cerquilho (Bernardes-de-Oliveira et al., 2005), associadas a carvões ( 

Martini & Rocha-Campos, 1991). 

Localizada no município de Cerquilho (SP), a ocorrência tafoflorística do “sítio 

Toca do Índio”, anteriormente conhecido como “sítio Itapema”, documenta-se na 

literatura paleontológica desde Dolianiti & Millan (1973), que registraram sua 

descoberta. Foi estudada, nos anos seguintes, por vários autores como Millan (1977, 

1991), Millan & Dolianiti (1977, 1980 a, 1980 b), Iannuzzi & Rohn (1995), Rohn & 

Lages (2000), Ricardi-Branco & Bernardes-de-Oliveira (2000) e Bernardes-de-

Oliveira et al. (2007), como poderá ser visto no Capítulo 6.  
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Apesar de ter gerado tantos trabalhos, sua rica tafoflora eopermiana ainda 

comporta muita pesquisa. 

 

1. 2 - Objetivos e justificativas 

Ainda que haja outras tafofloras interglaciais no Grupo Itararé, ocorrentes no 

estado de São Paulo, este trabalho analisa apenas aquela do “sítio Toca do Índio”, 

encontrada em Cerquilho, SP, devido aos seguintes motivos: 

a) necessidade de revisão e complementação dos estudos tafonômico, 

morfográfico e taxonômico dessa tafoflora interglacial, enfatizando seus 

componentes protoglossopterídeos e glossopterídeos; 

b) busca de melhor posicionamento desta tafoflora na coluna 

bioestratigráfica, revisando sua antiguidade e estágio evolutivo de seus integrantes 

gangamopteróides e possíveis interpretações paleoecológicas, paleogeográficas e 

paleoclimáticas; 

 Através da revisão taxonômica do material paleobotânico referido ao gênero 

Gangamopteris, principal integrante da tafoflora “sítio Toca do Índio” e ao gênero 

Rubidgea, busca-se contribuir para um melhor entendimento da paleoflora que se 

desenvolveu na área de Cerquilho (SP), em tempos finais da glaciação gondvânica e 

iniciais da “flora de gangamopterídeas”, no estado de São Paulo. Com isto, visa-se 

seu melhor enquadramento na coluna bioestratigráfica do Grupo Itararé e a sua 

correlação com o correspondente nível fitoestratigráfico no Gondwana indiano. 

As protoglossopterídeas e gangamopterídeas de Cerquilho necessitavam de 

novos estudos a fim de rever as identificações taxonômicas já realizadas, mediante 

definições de diagnoses genéricas mais modernas, tendo em vista que os últimos 

estudos sobre essa tafoflora, em sua maioria, datam da década de 1980.  

Devido ao seu posicionamento fitoestratigráfico, importante na sucessão 

florística da Bacia do Paraná como primeiro registro de paleoflora de proto-

glossopterídeas e gangamopterídeas na margem nordeste da Bacia, ela tem 

possibilidades reais de aplicação nas correlações bioestratigráficas com a porção 

meridional da bacia e nas correlações intercontinentais com as sucessões florísticas 

eopermianas indianas (andares Talchir e Karharbari), melhor definidas para o 

Gondwana, dentro do escopo do Projeto CNPq- 490829/2007-4 de Cooperação 

Científica Internacional Brasil-Índia, recentemente finalizado. 
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CAPÍTULO 2 - A FLORA DE GLOSSOPTERIS 

 

O termo Glossopteris foi criado pelo médico e botânico Adolphe-Theodore 

Brongniart, em 1822, para designar folhas fósseis procedentes da Índia e da 

Austrália, que descreveu como apresentando formato de língua (do grego glosso) e 

arquitetura foliar similar àquelas de samambaias ou fetos.  

O gênero foi definido por Brongniart (1828-1837) como: Fronde simple entière, 

plus ou moins lancéolée, rétrécie insensiblement vers sa base; nervure moyenne 

large à sa base, s’évanouissant vers le sommet, et donnant naissance à des 

nervures secondaires, fines, arquées oblique, dichotomes, quelquefois 

anastomosées à leur base. 

Entretanto, Arber (1905) considerou que o grande número de frondes de 

Glossopteris, descritas posteriormente, procedentes da Índia e de outros lugares do 

continente gondvânico, modificou consideravelmente essa diagnose genérica e, 

então, apresentou sua redefinição ou emenda informal, afirmando que as frondes de 

quase todas as espécies de Glossopteris conhecidas, possuem uma venação 

secundária reticulada, através de toda a lâmina e não somente reticulada próximo ao 

ponto de sua origem, junto à veia mediana, como havia afirmado Brongniart (1828 - 

1837). 

Durante os séculos XIX e XX, várias espécies foram descritas e ilustradas, 

sendo a identificação de muitas delas baseada nessas primeiras figuras elaboradas 

por artistas, estes nem sempre afeitos às observações paleobotânicas. Em geral, os 

paleobotânicos se valem destas ilustrações iniciais para basear suas identificações, 

quase sempre sem terem tido oportunidade de acesso aos holótipos, que se 

encontram disseminados em diferentes coleções paleobotânicas de várias partes do 

mundo. 

A designação Flora de Glossopteris foi usada pela primeira vez por Melchior 

Neumayr, em 1887, para uma assembleia de plantas fósseis neopaleozoicas da 

Índia e do Hemisfério Sul, com base num pequeno número de espécies em comum, 

com ampla distribuição geográfica. 

Quando as floras do Carbonífero Superior e do Permiano de todo o mundo são 

examinadas, percebe-se que o reino vegetal foi agrupado, naturalmente, em duas 

províncias botânicas bem marcadas: uma flora existiu na Europa, Ásia ocidental e 
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América do Norte (euramericana), mais ou menos simultaneamente com um tipo de 

flora diferente, confinada à maior parte da Índia e do Hemisfério Sul (gondvânica) 

(Arber, 1905), embora se reconheça também uma flora típica da Ásia setentrional 

(angárica), Ásia central (casaquistanesa) e outra, do extremo oriente (cataísica) 

(Figura 2.1). 

Conforme ressaltaram Chandra & Surange (1979), as folhas de Glossopteris 

(bem como outros componentes da flora, pode-se dizer) são encontradas em 

abundância, principalmente como impressões com ou sem presença de matéria 

orgânica preservada, em rochas associadas com carvão, na América do Sul, África, 

Índia, Austrália e Antártica, desde o início do Permiano até ou quase o Eotriássico. 

Sua distribuição por vários continentes que, atualmente, não se apresentam 

ligados por terra, levou Eduard Suess a propor, em 1861, que os continentes 

meridionais e a Índia estiveram unidos, uma vez, em um supercontinente chamado 

Gondwana-Land. 

Durante o Eopermiano, a retração do gelo ou deglaciação continental teve 

como consequência a elevação do nível marinho, levando grandes áreas do 

continente gondvânico a se tornarem submersas num mar epicontinental. 

As temperaturas elevaram-se, paulatinamente, mas o clima manteve-se ainda 

frio a temperado, por longo tempo durante o Permiano, como pode ser deduzido 

pelas altas posições latitudinais do Gondwana, no mapa de Scotese (2000) (Figura 

2.2). 

Com a melhora climática, uma explosão ou invasão da vida vegetal periglacial 

ocorreu sobre os habitats continentais vazios, deixados pelo recuo das geleiras. 

Assim, a Flora de Glossopteris se desenvolveu a partir da flora remanescente, 

sobrevivente aos rigores do clima glacial pensilvaniano-eopermiano. 

Os grandes depósitos de carvão, que se formaram durante os interglaciais e o 

pós-glacial pensilvaniano-eopermiano, foram gerados em condições pantanosas, 

frias, repletas de briófitas, licófitas, esfenófitas, fetos, pteridospermas, cordaitales, 

ginkgoales e coníferas, que cresciam em profusão no solo encharcado. Árvores e 

arbustos componentes da Flora de Glossopteris possuíam tecidos especiais 

aerados, como adaptações às condições alagadas de pântanos e deltas (White, 

1990). 
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Figura 2.1 - Províncias paleoflorísticas. Adaptado de Meyen, 1987. 

 

Os fitofósseis da flora de Glossopteris são comuns nos estratos permianos do 

hemisfério sul, em áreas outrora pertencentes ao Gondwana. 

Com uma distribuição tão ampla, tanto horizontal como vertical e em 

associação muito nítida com importantes camadas de carvão gondvânico, os 

componentes da flora de Glossopteris deveriam ter alcançado grande valor 
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bioestratigráfico. Infelizmente, isso não aconteceu devido à inadequada 

circunscrição e ilustrações indistintas ou pouco acuradas de muitas espécies, nos 

estudos gondvânicos e devido ao difícil acesso a seus holótipos, que se encontram 

disseminados em muitas coleções paleobotânicas de várias partes do mundo. 

Também contribui para esse estado deplorável de dificuldade de utilização dos 

elementos componentes da flora, a natureza fragmentária de seus espécimes, o 

grau de preservação normalmente pouco satisfatório e a subjetividade dos autores 

em delimitar seus caracteres diagnósticos (Chandra & Surange, 1979 e White, 

1990).  

No que tange a sua nomenclatura, a análise morfográfica ainda é um processo 

insatisfatório devido à variada gama de padrões de venação que possuem as 

glossopterídeas, dificultando a definição de espécies com base apenas em sua 

arquitetura foliar. 

Outro problema referente à identificação é que normalmente as folhas estão 

desconectadas de galhos e ramos fossilizados. A observação exclusiva de folhas 

não permite extrair muitas informações a respeito de sua evolução e constituição da 

planta original. 

É possível que as glossopterídeas tenham fornecido o estoque genético 

necessário para a evolução das plantas do mesozoico. 

A principal característica da arquitetura foliar de glossopterídeas é a presença 

de conexões em X, entre suas veias secundárias, resultando em uma rede ou malha 

sobre a lâmina foliar. Na ausência de uma veia central pronunciada, foi atribuída a 

designação genérica Gangamopteris para formas foliares consideradas ligeiramente 

anteriores às folhas de Glossopteris. 
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Figura 2.2 - Mapa do Permiano Inferior. Scotese (2000). 
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Capítulo 3 - “SISTEMA GONDWANA / GONDVANA”: 

CONTEXTUALIZAÇÃO LITO E BIOESTRATIGRÁFICA REGIONAL E DA ÁREA 

DE ESTUDO 

 

3. 1 - “Sistema Gondwana” ou “Gondvana” 

A designação Gondavana ou sua corruptela Gondvana vem do sânscrito e 

significa floresta / terra dos Gonds, antiga tribo de aborígenes dravidianos, anteriores 

à chegada dos indoarianos, que habitavam as montanhas e florestas das áreas 

centro-orientais da Índia, onde a sequência mais completa das rochas gondvânicas é 

encontrada (De Wit et al., 1999).  

Robertson (2008) ressaltou que capitão James Forsyth do Bengal Staff Corps, 

ao retornar a Londres, elaborou um relato sobre os Gonds, que foi publicado in 

memorian, em 1871, logo após sua morte, como um livro intitulado Highlands Of 

Central India: Notes On Their Forests And Wild Tribes, Natural History, And 

Sports. Nesse livro de etnografia, pela primeira vez, é mencionado o termo 

Gondwana, como a terra onde habitava a tribo dos Gonds.  

Segundo De Wit et al. (1999) e Robertson (2008), a primeira pessoa a utilizar o 

nome Gondwana para uma sequência de rochas sedimentares não marinhas da 

área central indiana foi Henry Benedict-Medlicott, que a chamou de Gondwana 

Series, em relatório inédito para o Geological Survey of India, em 1872. Essa 

designação foi adotada por outros pesquisadores, desde então. O primeiro deles a 

quem se atribui o seu uso em publicação foi Ottokar Feistmantel, em 1876, em seu 

trabalho Records of the GSI: notes on the age of some fossils of India. Como 

pode ser verificado em seu preâmbulo, Feistmantel (1876) assim se referiu: 

“...almost the only fossiliferous, rock series in the peninsular area of India, is that 

usually spoken of collectively as the plant-bearing series. This is an awkward 

designation; I will at once adopt instead the name GONDWANA series or system, to 

be understood in the same wide sense as when we speak of the Jurassic or Silurian 

series or system. The name was proposed some years ago by Mr. Medlicott, and has 

since been more or less current on the survey; it has been once used in print by Mr. 

H.F. Blanford in his little work on the Physical Geology of India”.  

Em 1879, H.B. Medlicott e W.T. Blanford publicaram A Manual of the Geology 

of India and Burma. Neste, descreviam o “sistema Gondwana” começando no limite 
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entre Carbonífero Médio e Carbonífero Superior, com uma grande discordância na 

estratigrafia indiana, inaugurando a “era gondvânica”, iniciada com um evento 

glacial, seguido por um longo período de sedimentação fluvial, até o Eocretáceo. O 

Grupo Gondwana Inferior registraria a característica “flora de Glossopteris” e o 

Grupo Gondwana Superior (Mesozoico) conteria a ”flora Dicroidium-Lepidopteris-

Ptylophyllum” (Mukhopadhyay et al., 2010). 

As rochas vulcânicas Deccan Traps do limite Cretáceo/Paleógeno cobririam 

grande parte da sequência, pelo menos em sua margem sul, ajudando a preservá-la 

ao longo dos períodos geológicos seguintes (Robertson, 2008).  

Estudos subsequentes de fósseis e de características dos sedimentos 

evidenciaram a existência de formações rochosas similares na África do Sul, em 

Angola, Zâmbia, República Democrática do Congo, Moçambique, Madagascar, 

América do Sul, Austrália e Antártica, além de outras áreas, apresentando flora e 

fauna em comum. É possível, portanto, correlacionar as sucessões de estratos 

sedimentares, nestas áreas amplamente separadas, começando no Neopaleozoico 

e continuando pelo Mesozoico até o Eocretáceo. Uma tentativa dessas correlações 

de sequências gondvânicas pode ser vista no quadro abaixo (Figura 3.1.) onde 

Bernardes-de-Oliveira et al. (2011), com base em megafloras, estabelecem 

correspondências entre as sequencias indianas e brasileiras. 

Somente meio século depois de Suess ter criado o termo Gondwanaland, 

englobando América do Sul, África e Índia, Alfred Wegener (1915) estendeu a área 

do supercontinente, incluindo a Austrália e a Antártica, com a descoberta da Flora de 

Glossopteris nesses continentes também.  

Evitando certa tautologia ou redundância, atualmente se prefere referir ao 

supercontinente meridional, simplesmente, como Gondwana, em vez de 

Gondwanaland. 
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Figura 3.1 - Sequências gondvânicas brasileiras e indianas. Adaptado de Bernardes-de-Oliveira et al. 

2011. 
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Durante os primeiros quarenta anos do século 20, importantes contribuições de 

geólogos como E. Suess, na Áustria; F.B. Taylor, nos EUA; A. Wegener, na 

Alemanha; B. Choubert, na França; A. Holmes, na Grã-Bretanha e A. Du Toit, na 

África do Sul, deram crescente credibilidade à ideia de Gondwana como um 

supercontinente meridional e à noção de continentes móveis ou da Deriva dos 

Continentes, cujo mecanismo de deslocamento foi explicado na década de 1960 

pela Teoria da Tectônica de Placas e Expansão do Fundo Oceânico, sintetizada por 

Robert Palmer e Donald Mackenzie, resultando em um impacto revolucionário sobre 

o entendimento da história gondvânica (De Wit et al., 1999).  

 

3.2 - A Glaciação Neopaleozoica Gondvânica 

Uma série de colisões continentais, ocorridas desde o Carbonífero, culminou 

na junção da Laurásia com a Cazaquistânia e Sibéria e com o Gondwana, no 

Eopermiano (~300 milhões de anos atrás) constituindo o enorme supercontinente 

Pangea (Willis & McElwain, 2002).  

O impacto da formação da Pangea foi muito grande em termos de clima global, 

afetando tanto a circulação atmosférica como a oceânica (Parrish, 1993). As terras 

gondvânicas, nas proximidades do Polo Sul, foram submetidas a uma grande 

glaciação, desde o final do Pensilvaniano até o Eopermiano, com evidências 

geológicas e paleontológicas de condições climáticas mais temperadas somente a 

partir do Mesopermiano (~270 milhões de anos) (Willis & McElwain, 2002). 

A glaciação neopaleozoica do Gondwana foi observada no Paquistão, na Índia, 

Madagascar, África, América do Sul, Ilhas Malvinas, Antártica, Austrália, México e 

Massachusetts, EUA. Contudo, a origem glacial desses dois últimos registros é 

duvidosa. As áreas glaciadas distribuem-se desde 34°N, no Paquistão, até 85°S, na 

Antártica. Evidências da glaciação incluem tilitos, pavimentos estriados, seixos 

facetados, varvitos, blocos erráticos em sedimentos marinhos e lacustres, 

conglomerados grossos, possivelmente glacio-fluviais e estruturas deformacionais 

(Veevers & Powell, 1987). Figura 3.2.  
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Figura 3.2 - Reconstrução do Gondwana no início do Permiano, mostrando a distribuição dos depósitos 

glaciais (branco). As setas indicam as direções do movimento das geleiras determinado por estrias 

glaciais em rochas. Modificado do blog de Claude Meurer (2011). 

 

Compreendeu um longo episódio que começou no Namuriano do leste da 

Austrália e Bolívia/Argentina, expandindo-se para cobrir grande parte do Gondwana 

no Estefaniano/Asseliano, e entrou em colapso no início do Sakmariano. Seixos 

caídos no leste da Austrália evidenciam que pequenos centros de gelo 

permaneceram até o Kazaniano (Veevers & Powell, 1987). 

Os ciclotemas neopaleozoicos do continente euramericano sugerem deposição 

de sequências transgressivo-regressivas sincrônicas e controladas pelas flutuações 

do nível do mar, relacionadas à glaciação gondvânica (Veevers & Powell, 1987). 

Entretanto, atribuir idades, em termos de colunas geológicas norte-americana e 

europeia, é muito difícil por causa da escassez de floras e faunas compartilhadas 

entre as áreas glaciadas e as terras nórdicas. Elas comumente variam de 

mesocarboníferas a meso- ou neopermianas. É improvável que os máximos glaciais 

tenham sido contemporâneos. Inicialmente, eram considerados de um a cinco 
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estágios glaciais, mas estudos mais detalhados, na Austrália, levaram a crer em 

cerca de 50 episódios.  

São variadas as direções de movimento do gelo, obtidas a partir de estrias e da 

escultura de matacões, algumas sugerindo centros de dispersão continentais ou 

marinhos. A ampla variação latitudinal atual das áreas glaciadas durante o 

Neopaleozoico tem sugerido que elas se encontravam, normalmente, em latitudes 

mais altas que atualmente, e que os continentes, hoje tão distantes entre si, estavam 

interligados. Uma evidência disso, por exemplo, é a presença de quartzitos da África 

do Sul em tilitos do Brasil (Wanless & Cannon, 1966).  

Como afirmou Castro (2004), no Brasil, o domínio do clima glacial 

neopaleozoico está documentado no Grupo Itararé, que se constitui num dos mais 

expressivos registros da glaciação gondvânica, ocorrendo nos estados de: Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul.  

 

3.3 - O contexto litoestratigráfico regional: a Bacia do Paraná e a 

glaciação neopaleozoica 

A Bacia sedimentar do Paraná é uma ampla região do continente 

sulamericano, de forma ovalada, com eixo maior norte-sul, que abrange parte do 

território meridional do Brasil, oriental do Paraguai, nordeste da Argentina e 

setentrional do Uruguai, totalizando 1,5 milhão de km2 (Milani et al., 2007), como 

mostrado na Figura 3.3. 
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Figura 3.3 - Mapa de localização da Bacia do Paraná, com área aflorante do Grupo Itararé (modificado de 

Zalán et al., 1987 e Mune & Bernardes de Oliveira, 2007. 

 

No registro litológico da Bacia do Paraná foram reconhecidas por Milani (1997) 

e Milani et al. (1998), seis supersequências, na forma de pacotes rochosos 

relacionados a intervalos temporais de algumas dezenas de milhões de anos, 

delimitados por superfícies erosivas ou discordâncias de caráter inter-regional: Rio 

Ivaí (O-S), Paraná (D), Gondwana I (NeoC-EoTr), Gondwana II (Meso-NeoTr), 

Gondwana III (NeoJ-EoK) e Bauru (NeoK), como pode ser observado na Figura 3.4.  
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Figura 3.4 - Coluna litoestratigráfica da Bacia do Paraná, com as seis supersequências sedimentares de 

Milani (1997) e Milani et al. (1998). Extraído de Milani (2004). 

 

As três primeiras supersequências (Rio Ivaí, Paraná e Gondwana I) são 

representadas por sedimentitos que definem ciclos transgressivos-regressivos 

ligados a oscilações do nível relativo do mar paleozoico e as três últimas (Gondwana 

II, Gondwana III e Bauru) correspondem a sedimentitos continentais mesozoicos 

associados a rochas ígneas.  

A supersequência Gondwana I (NeoC-EoTr, compreendendo os grupos Itararé, 

Guatá e Passa Dois) assenta-se em discordância erosiva (de cerca de 70 milhões de 

anos) sobre a supersequência Paraná, severamente esculpida por sucessivos 

eventos erosivos, em parte glaciais, superpostos, ocorridos entre o final do 
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Neodevoniano e o Mesocarbonífero. Sotopõe-se à supersequência Gondwana II, 

também com discordância erosiva de cerca de 8 milhões de anos, eo- a 

mesotriássica. 

Conforme Milani et al. (2007), dois fatores contribuíram para a atual 

inexistência de registro mississipiano na Bacia do Paraná:  

1- a posição em altas latitudes da placa gondvânica durante o Neodevoniano e 

Eocarbonífero, com o desenvolvimento de calotas de gelo intermitentes sobre partes 

da Bacia do Paraná e áreas próximas, e;  

2- o grande rebaixamento do nível do mar, durante o apogeu das glaciações, 

com exposição e erosão de grandes áreas continentais, na deglaciação. Com a 

migração translatitudinal do Gondwana para o norte, segundo Daemon & e França 

(1993), o acúmulo sedimentar foi retomado, na Bacia do Paraná, durante o 

Westfaliano, isto é, na parte final do Bashikiriano e inicial do Moscoviano, de Cohen 

et al. (2013). 

O novo ciclo sedimentar, correspondente a supersequência Gondwana I 

(grupos Itararé, Guatá e Passa Dois), materializa uma fase transgressivo-regressiva 

completa com invasão e posterior saída do oceano Panthalassa de sobre o interior 

do Gondwana ocidental. A porção inferior da supersequência (Grupo Itararé e 

Formação Rio Bonito, do Grupo Guatá) corresponde à sedimentação glacial e de 

degelo (deglaciação) da calota sul-americana. O evento seguinte é relativo à máxima 

transgressão marinha, que foi atingida no Artinskiano (formações Palermo a Serra 

Alta), seguido de um progressivo fechamento da Bacia do Paraná às incursões 

marinhas provenientes de oeste (Milani et al., 2007). 

 

3.3.1 - Grupo Itararé 

A origem glacial dos sedimentos do Grupo Itararé foi aventada por Derby 

(1878), que correlacionou seus depósitos com as camadas glaciais permianas da 

Índia e Austrália. Woodworth (1912), Coleman (1918) e Washburne (1930) fizeram 

observações sobre a idade e relações espaciais dos sedimentos glaciogênicos do 

Itararé, observando a presença de seixos facetados e estriados, bem como 

associação com sedimentos marinhos.  

Foi Leinz (1937) quem reconheceu no Grupo Itararé, um modelo glacial 

continental, com caracterização de verdadeiros tilitos, direção de movimento de 
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geleiras e ciclos glaciais. Com base nesses dados, os pesquisadores seguintes 

reconheceram um modelo fundamentalmente continental e lacustre com algumas 

fácies marinhas associadas. 

A subdivisão e classificação litoestratigráfica de seus sedimentos foram objeto 

de estudo de vários autores como: Barbosa & Almeida (1949), Petri (1964), Rocha-

Campos (1967) e Northfleet et al. (1969).  

A seguir, pesquisas mais voltadas para a problemática genética foram 

desenvolvidas com estudos faciológicos de interpretações diversificadas e 

contraditórias (Frakes & Crowell, 1969; Landim & Barros, 1972 e Fúlfaro & Landim, 

1976). 

Na porção sul do estado de São Paulo foram reconhecidas condições lacustres 

e fluvioglaciais enquanto, em suas regiões leste e central, foram identificadas 

condições marinhas e deltaicas (Soares et al. 1977 e Landim & Soares, 1979). Saad 

(1977) e Santos (1979) também reconheceram condições marinhas no centro do 

estado. Sistemas costeiros, particularmente deltaicos, foram identificados em várias 

áreas paulistas. Concomitantemente, várias feições sedimentares de ação direta do 

gelo, continuavam sendo registradas por Rocha-Campos & Sundaram (1981) e 

Gravenor & Rocha-Campos (1983), que descreveram lagos pró-glaciais, tilitos de 

alojamento e vales glaciais.  

Como bem sintetizaram Gama et al. 1992, com base nos estudos anteriores, a 

sedimentação glacial Itararé é extremamente diversificada em sua faciologia e 

constituída por um trato de sistemas deposicionais muito complexos. Conforme 

esses autores, muitas fácies de ressedimentação associadas e intercaladas à fácies 

marinhas, ou mesmo costeiras, podem também ser observadas. Essas fácies (de 

diamictitos, arenitos e ritimitos), são depósitos gerados por fluxos gravitacionais 

subaquosos, a partir do retrabalhamento dos verdadeiros sedimentos glaciais. 

Assim, os glaciares seriam considerados fontes de sedimentos ou agentes de 

suprimento de detritos terrígenos e, raramente, como agentes deposicionais. Esses 

fluxos gravitacionais envolveriam desde simples deslizamentos de material coeso 

até fluxos turbulentos de baixa concentração, influindo fluxos de massa de 

viscosidade variável. 
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O Grupo Itararé atinge sua maior espessura (cerca de 1.300m em 

subsuperfície), no oeste do estado de São Paulo, adelgaçando-se, gradativamente, 

para o sul onde ocorrem, apenas, seus níveis estratigráficos mais superiores.  

As complexas associações faciológicas que originaram o Grupo foram 

identificadas em subsuperfície e debaixo para cima por França et al. 1996 como: 

Formação Lagoa Azul (membros Cuiabá Paulista - arenoso e Tarabaí -

lamítico/argiloso); Formação Campo Mourão (arenosa) e a Formação Taciba 

(Membro Rio Segredo - arenito, Membro Chapéu de Sol - diamictito - que se 

interdigita com o Membro Rio do Sul - folhelhos e ritmito fino). Essas formações 

foram depositadas sob a influência da glaciação permocarbonífera gondvânica, 

desde o Neocarbonífero (Bashkiriano), até o Eopermiano (Artinskiano), conforme 

Milani et al. (1994).  

 

Figura 3.5 - Esquema litoestratigráfico do Supergrupo Tubarão (modificado de Milani et al. 1994). 

 

Vale a pena ressaltar, como o fez Castro (2004), que as unidades do Grupo 

Itararé mostram um onlap progressivo sobre o substrato devoniano ou o 

embasamento, no sentido do sul do Brasil, assim: a Formação Lagoa Azul, não 
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aflorante, ocorre apenas nos estados de São Paulo e Paraná; a Formação Campo 

Mourão ocorre nos estados de São Paulo, Paraná e área central de Santa Catarina, 

enquanto a Formação Taciba ocorre nos estados de São Paulo, Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul, sendo que apenas o seu Membro Chapéu de Sol é 

mais espesso e aflorante no estado de São Paulo e o Membro Rio do Sul alcança e 

aflora no Rio Grande do Sul. 

 Segundo Petri e Fúlfaro (1983), a litologia constituinte do Grupo Itararé mais 

comum é o arenito, ocorrendo ora associado a diamictitos, ora isoladamente, com a 

predominância de arenitos arcosianos maciços ou estratificados. Do ponto de vista 

granulométrico, variam de arenitos muito finos a conglomeráticos. Ritmitos, 

conglomerados e diamictitos aparecem com menor frequência. Em algumas 

localidades do estado de São Paulo (Cerquilho, Buri, Tatuí, Monte Mor, Itapeva, 

entre outras), há ocorrências de horizontes com camadas finas de carvão 

betuminoso e antracítico, intercaladas ou associadas a litologias fitofossilíferas 

dentre as quais a tafoflora de Cerquilho estaria na porção mais superior (Figura 3.6). 

 

 

Figura 3.6 - Cronoestratigrafia do Grupo Tubarão (SE-NW) exibindo o posicionamento suas floras, com 

base em zoneamentos propostos por vários autores. Modificado de Bernardes-de-Oliveira et al. (2005), 

com base em Mune (2005). 
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Considerando o esquema litoestratigráfico de Milani et al. (1994), a região de 

Cerquilho estaria inserida no Membro Chapéu de Sol, da Formação Taciba (Figura 

3.5). No entanto, o posicionamento litoestratigráfico de Cerquilho ainda é alvo de 

controvérsias.  

 

3.3.2 - Localização geográfica e geológica da área estudada 

O município de Cerquilho situa-se na área centro-oriental do estado de São 

Paulo, tem 125 km2 de superfície (Massoli et al., 1986) e faz parte do compartimento 

geomorfológico paulista, Zona do Médio Tietê, da Província Depressão Periférica 

(Ponçano et al., 1981).  

As unidades litoestratigráficas que constituem o substrato geológico do 

município de Cerquilho são: o Grupo Itararé, as formações Tatuí e Irati (Grupo Passa 

Dois), além das intrusivas básicas da Formação Serra Geral e depósitos aluvionares 

recentes. (Massoli et al.,1986). Figura 3.7. 

O material macroflorístico, proposto para estudo nesta dissertação, é 

proveniente da porção mais superior do Grupo Itararé, segundo Soares et al. (1977), 

Nagalli & Consoni (1984), Souza Filho (1986), Martini & Rocha-Campos (1991), 

Santos et al. (1996) e Rocha-Campos et al. (2008).  

Segundo Nagalli & Consoni (1984), estratigraficamente, a região de Cerquilho 

se posiciona no intervalo que compreende a parte superior da Formação (sic) Itararé 

e basal da Formação Tatuí. Neste intervalo ocorre uma grande diversidade de 

litologias em estreito relacionamento, compondo um quadro de rápidas variações 

laterais das fácies envolvidas.  

A interpretação do conjunto de dados possibilitou separar 4 unidades 

compostas de litofácies representativas de sedimentação glacial ocorrida em 

ambientes definidos e que permitem esclarecer a sequência evolutiva da área. Estas 

unidades foram designadas de A-D. 

A Unidade C se distribui por toda região de Cerquilho e ocorre entre as 

unidades A e D, incluindo intercalações da unidade B. 
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Figura 3.7 - Mapa geológico do município de Cerquilho, mostrando localidade fossilífera. Modificado de 

Massoli et al. (1986). 
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A unidade C é composta por arenitos finos, médios, siltitos, argilitos, argilitos 

carbonosos, carvões e níveis carbonáticos. As estruturas sedimentares 

representativas são as cruzadas planares e acanaladas de pequeno porte e baixo 

ângulo e as laminações plano-paralelas, paralela ondulada e ondulada cruzada. 

Presença frequente de restos vegetais e concreções piritosas. Estas litologias 

relacionam-se a uma planície deltaica constituindo depósitos de distributários e 

baixios interdistributários. 

Associa-se uma sequência arenosa variando de grossa a fina textural e 

mineralogicamente imatura com níveis conglomeráticos, portando estratificação 

cruzada acanalada, diminuição granulométrica ascendente e contatos basais 

erosivos constituindo-se em depósitos de canais fluviais. 

A presença destes canais fluviais é explicada pelas extensões reduzidas que 

separavam a área fonte da linha de costa, fazendo com que características de 

planície aluvial existissem sobre a planície deltaica (Unidade C). 

Interrompendo a sedimentação da planície deltaica afluíam periodicamente 

lobos glaciais, os quais avançam sobre ela interceptando e dobrando seus 

sedimentos semi-consolidados e trazendo consigo grande quantidade de detritos, 

que ao atingirem a costa, provocavam movimentos de massa na frente deltaica 

(Unidade B). 

Ao término da deposição de cada pacote tilítico, quando da reinstalação da 

planície deltaica, os canais fluviais, mais ativos por conduzirem água de degelo, 

erodiam os sedimentos glaciais gerando depósitos de retrabalhamento, comuns na 

área. 

A sequência culmina com a transgressão da linha de costa e deposição de 

facies pelito-carbonática numa extensa plataforma marinha rasa que, recobrindo as 

unidades anteriores, demarca o fim dos eventos climáticos glaciais (Unidade D). 

Ao esboçar a evolução da paleogeografia da área de Cerquilho e as fácies nela 

envolvidas, definindo a ambiência na qual foram geradas as camadas carbonosas, 

Nagalli & Consoni (1984), afirmaram que, das quatro unidades individualizadas por 

eles, na área, a Unidade C, portadora do carvão, representa o registro de uma fase 

entre os domínios continentais e marinhos, pelo qual passou a bacia do Paraná, no 

final dos tempos Itararé, antes da deposição das camadas transgressivas do Tatuí. 
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A tafoflora do “sítio Toca do Índio”, em Cerquilho, possivelmente correlata à 

tafoflora do “rio Capivari”, em Tietê-SP (de Rohn et al., 2000), tem seu 

posicionamento litoestratigráfico ainda alvo de divergências: 

Segundo Soares et al. (1977), ocorreria  na região de Cerquilho, o membro 

médio da Formação Itararé, caracterizado por predomínio de siltitos, ritmitos e 

diamictitos. 

Entretanto, para autores mais recentes, a área de Cerquilho encontra-se ora no 

pacote sedimentar, que compreende a porção superior do Grupo Itararé, ora na 

porção basal da Formação Tatu / Rio Bonito (Grupo Guatá), podendo ser interglacial 

ou pós-glacial.  

 Para Fúlfaro et al. (1984, 1991), para o IPT (1984) e  para Stevaux et al. 

(1984), o carvão de Cerquilho (Bairro Aliança), com base em  trabalho de detalhe na 

área  e análise de perfis, estaria inserido na  Formação Tatuí (pós-glacial, 

correspondente ao Rio Bonito), acima do Grupo Itararé.  

Para outros autores, as camadas hulhíferas de Cerquilho foram depositadas 

em ambientes costeiros progradantes e aluviais do Grupo Itararé, isto é, abaixo do 

último diamictito. Assim, o carvão de Cerquilho situa-se na porção superior do Grupo 

Itararé para: Nagalli & Consoni (1984), com base em interpretação de perfis de 

sondagem, já mencionados.  

Também para Souza Filho (1986), baseado em análises de sequência, o 

carvão de Cerquilho poderia estar entre os lamitos e diamictitos incluídos na 

Unidade III. Figura 3.8. 
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Figura 3.8 - Perfil litoestratigráfico da região de Campinas evidenciando os lamitos e diamictitos com 

corpos lenticulares arenosos incluídos na Unidade III (segundo Souza Filho, 1986). 

 

Massoli et al. (1986), em mapeamento geológico do município de Cerquilho,  

constataram a presença de ritmitos situados, estratigraficamente, cinco metros 

acima da camada de carvão e do jazigo fitofossilífero do “ex-sítio Itapema”.   

Martini & Rocha-Campos (1991), Santos et al. (1996) e  Rocha-Campos et al. 

(2008) concordam com esse posicionamento. 

Considerando também o esquema de França et al. (1996), o carvão de 

Cerquilho estaria incluso em sedimentos do Membro Chapéu de Sol, que aí 

aflorariam dentro de um pacote de diamictitos, que poderiam ser parcialmente 

correlacionáveis ao Membro Rio do Sul, constituído de litologias finas, presente no 

Rio Grande do Sul. 

Pelo que foi exposto anteriormente, pode-se considerar aqui, geologicamente, 

que a ocorrência fitofossilífera da Toca do Índio, em Cerquilho (SP), está inclusa no 

Membro Chapéu de Sol (composto de diamictitos e arenitos), da unidade 

litoestratigráfica Formação Taciba, estratos superiores do Grupo Itararé. 
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3.3.3 - Contexto Bioestratigráfico 

Bernardes-de-Oliveira et al. (2005) apresentaram um esquema da sucessão 

megaflorística para o intervalo aflorante do Grupo Itararé, na margem nordeste da 

bacia do Paraná, no estado de São Paulo. Provavelmente, esse intervalo aflorante 

corresponda a Fm. Campo Mourão mais o Membro Chapéu de Sol da Formação 

Taciba (Figura 3.6). 

Conforme Figura 3.9, das cinco megafloras reconhecidas para o Grupo, as 

duas inferiores correspondem à Fm. Campo Mourão, aflorante, tanto em Campinas 

como na região de Itapeva e Buri, no estado de São Paulo. 

A mais basal, documentaria uma vegetação tipo tundra, encontrada na região 

de Campinas (rodovia dos Bandeirantes km 96), designada, então, Associação aff. 

Dwykea-Sublagenicula-Calamospora. Ela está, principalmente, representada por 

megásporos de licófitas e algumas briófitas. Os fósseis foram preservados em 

ritmitos de ambientes glaciais costeiros ou interglaciais frios. Sua palinoflora indicou 

uma idade bashkiriana / moscoviana. 

 

Figura 3.9 - Prováveis correlações entre associações megaflorísticas pensilvanianas gondvânicas, 

modificado de Bernardes-de-Oliveira et al. (2005). 
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A segunda megaflora, corresponde a uma vegetação de planície deltaica sob 

clima interglacial temperado frio hidro-higrófila associada a pântanos formador de 

carvão, cujo nível foi designado Associação Eusphenopteris-Notorhacopteris-

Botrychiopsis. Está mais bem representada na fazenda Santa Marta, em Itapeva 

(SP) e na Fazenda Enxovia, em Buri (SP). Trata-se de uma associação de 

esfenófitas, fetos, pteridospermas e cordaitales. Esta megaflora seria correlacionada 

à zona NBG da Argentina e sua palinologia atribui-lhe idade 

bashkiriana/moscoviana. 

A terceira, quarta e quinta megafloras, provavelmente estariam inclusas no 

Membro Chapéu de Sol. A terceira designada Associação Paranocladus-

Ginkgophyllum-Brasilodendron, provavelmente estaria preservada numa posição 

estratigráfica ligeiramente mais alta, numa planície de inundação deltaica em lamitos 

interglaciais, associados a uma camada de carvão, no “sítio Volpe”, Monte Mor (SP).  

Essa megaflora registra a chegada das coníferas na Bacia do Paraná e apresenta 

também licófitas, folhas tipo Ginkgophyllum, cordaitales, pteridospermas e 

esfenófitas. Corresponde à “tafoflora A” de Rösler (1973, 1978) para a Bacia do 

Paraná e à Fitozona Krauselcladus-Asterotheca (ex-Fitozona Intervalo) da Argentina. 

Sua palinoflora indica uma idade kasinoviana. 

A quarta megaflora, chamada de Associação recorrente aff Dwykea, 

semelhantemente à primeira, apresenta presença de briófitas e megásporos de 

licófitas. Representa a recorrência de condições ecológicas, florísticas e de 

sedimentação. Entretanto, seixos caídos nos ritmitos fossilíferos sugerem uma 

provável mais forte influência glacial. Essa megaflora ocorre em Salto (SP) e sua 

palinoflora indica uma idade gzeliana.   

A última megaflora, chamada Associação de Gangamopteris-Rubidgea-

Stephanophyllites, foi encontrada em Tietê e em Cerquilho (respectivamente à 

margem do rio Capivari e no sitio Toca do Índio) na parte superior do Grupo Itararé, 

aparentemente abaixo dos últimos diamictitos glaciais preservados. 

A megaflora contém as glossopterídeas mais antigas conhecidas da Bacia do 

Paraná (folhas de Gangamopteris abundante), além de esfenófitas freqüentes. As 

palinofloras do jazigo Tietê e do bairro Aliança, em Cerquilho, apontam uma idade 

asseliano-sakmariana. As primeiras frutificações de glossopterídeas como Arberia, 

Arberiopsis e Hirsutum ocorrem em Cerquilho (Bernardes-de-Oliveira et al. (2000). A 
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megaflora corresponde à "Flora Transicional” de Rösler (1973, 1978), da Bacia do 

Paraná e pode ser correlacionada com a Sub-zona Gangamopteris obovata da Zona 

Botrychiopsis plantiana do sul do Brasil, bem como Biozona Inferior de 

Gangamopteris da Argentina. 

Esta última associação florística tem seus elementos gangamopterídeos 

revisados neste trabalho. 
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CAPÍTULO 4 - MATERIAL E MÉTODOS 

 

 4.1 - Material de Estudo 

O afloramento fitofossilífero, donde procede o material analisado, localiza-se no 

“sítio Toca do Índio” (ex- “sítio Itapema”), cerca de 9 km a sudoeste da cidade de 

Cerquilho, na margem esquerda de um córrego afluente do córrego Fundo, por sua 

vez afluente do rio Sorocaba, na latitude de 23º 13’ 52” S e longitude 47º 25’ 24” W. 

(vide Figura 3.7). 

Foi descoberto por Dolianiti & Millan (1973) e estudado, do ponto de vista 

paleobotânico, por vários pesquisadores, como pode ser visto no Capítulo 6. Apesar 

de ter gerado tantos trabalhos, sua importância fitoestratigráfica e sua rica tafoflora 

eopermiana ainda comporta muita pesquisa.  

O material ora em estudo foi coletado à margem esquerda do córrego, que 

banha a propriedade, ao longo de décadas por vários pesquisadores, incluindo a 

Profa. Dra. Mary E. C. Bernardes de Oliveira e equipe, em trabalho de campo 

financiado pelo Projeto Temático FAPESP 97/3639-8. Perfazem um total de quase 

400 espécimes, depositados na coleção paleontológica do Instituto de Geociências 

da USP, envolvendo folhas, caules, sementes, frutificações, raízes, etc., dos quais 

~70 correspondem a gangamopterídeas ou cordaitales, sob os números GP-3E 696, 

GP-3E 698, GP-3E 704, GP-3E 706, GP-3E 708, GP-3E 711, GP-3E 718a,b , GP-3E 

3011,  GP-3E 1487a, GP-3E 1488a, GP-3E 1488b, GP-3E 1509, GP-3E 1528a,b, 

GP-3E 1531a, GP-3E 1596a,b, GP-3E 1597, GP-3E 1604, GP-3E 1611a, b, GP-3E 

1616, GP-3E 1618a, GP-3E 1618b, GP-3E 1619, GP-3E 1620a, b, c, d, GP-3E 1621, 

GP-3E 1622, GP-3E 1623, GP-3E 1627, GP-3E 1628, GP- 3E 1632, GP-3E 1639 - 

GP-3E 1642, GP-3E 1647, GP-3E 1648, GP-3E 2501b, GP-3E 2903, GP-3E 3003, 

GP-3E 3004, GP-3E 3008, GP-3E 3011, GP-3E 3013, GP-3E 4558, GP-3E 4565a, 

GP-3E 4565b, GP-3E 4566, GP3E 4572, GP-3E 4574, GP-3E 4575, GP-3E 6737, 

GP-3E 6743, GP-3E 6745, GP-3E 6746, GP-3E 6749 - GP-3E 6751, GP-3E 6753, 

GP-3E 6754, GP-3E 6777, GP-3E 6781, GP-3E 6784 a, b, GP-3E 9497.   

Procede de três níveis de siltito argiloso, cinza a marrom escuro, intercalados 

por finas camadas de argilitos carbonosos e carvão e entre dois pacotes de arenitos 

finos e maciços. Esses níveis situam-se a, aproximadamente, 1,5 m e 2 m acima do 

leito do córrego. (Figura 4.1) 
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Figura 4.1 - Perfil colunar do Sítio Toca do Índio. Fonte: Bernardes-de-Oliveira et al. 2007. 

 

Os fitofósseis estão preservados normalmente na forma de impressões e raras 

compressões. O material apresenta-se, em geral, disposto horizontalmente nos 

estratos como folhas isoladas, desarticuladas, ou mais raramente ocorrendo em 

tufos de três a quatro folhas conectadas.  

Essas folhas, esparsas na matriz, raramente apresentam-se paralelas umas às 

outras, mas normalmente, estão em disposição caótica na superfície dos estratos.  

Há muitos espécimes que se apresentam fragmentados (partes apicais, basais 

e medianas) e/ou mal preservados, como se tivessem sido esgarçados ou 

comprimidos, diminuindo seu nível de detalhamento morfográfico. Podem estar 

ainda com margens enroladas ou com o limbo totalmente torcido e atravessando 

estratos em disposição tridimensional.  

 

4.2 - Métodos de Estudo 

 Devido a várias circunstâncias, não foi possível fazer novas coletas, com 

observações tafonômicas e levantamento de perfil geológico, no “sítio Toca do 

Índio”, bem como no Bairro Aliança e noutra localidade designada, por Millan et al. 

(1982), como estrada da Mina (2 km em estrada de terra, no km 90,2, do trecho 

Cerquilho-Tatuí).  
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Em laboratório, foram realizadas as atividades de rotina na pesquisa 

paleobotânica, tais como:  

1. levantamento bibliográfico de trabalhos paleobotânicos, e geológicos, para 

fins de identificação taxonômica e interpretações paleogeográficas, paleoclimáticas, 

paleoecológicas e de correlações estratigráficas, em bibliotecas, internet e no acervo 

do próprio Laboratório de Paleobotânica e Palinologia do GSA/IGc-USP.  

2. confecção de mapas em ArcGIS e outras figuras de texto.  

3. preparação mecânica dos fósseis, com limpeza e liberação de fragmentos da 

matriz de recobrimentos, utilizando marteletes, estiletes, talhadeiras, etc., bem como 

identificação preliminar de todos os componentes da coleção.  

4. exame do material em estereomicroscópio, procedendo à mensuração linear 

e de ângulos, descrição da morfologia dos espécimes foliares e de sua venação.  

5. documentação gráfica, com obtenção de fotomacrografias e fotomicrografias 

dos espécimes descritos, desenhos em câmara clara e sobre fotos ampliadas 

digitalmente, utilizando equipamentos do Laboratório de Paleobotânica e Palinologia 

do GSA, bem como equipamentos e assistência fotográfica do Laboratório de 

Fotografia da Universidade Guarulhos.  

6. identificação por comparação com material fóssil já identificado, constante da 

literatura paleobotânica.  

7. E, finalmente, foi realizada análise e integração de dados para 

desenvolvimento dessa dissertação e um manuscrito sobre a evolução foliar das 

gangamopterídeas, nas sucessões paleoflorísticas gondvânicas brasileiras, e sua 

comparação com a indianas (Capítulo 5). O manuscrito será publicado em edição 

temática da revista Brazilian Journal of Geology. 
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CAPÍTULO 5 - A EVOLUÇÃO DA ARQUITETURA FOLIAR DO GÊNERO 

GANGAMOPTERIS McCOY 1860, EM SUCESSÕES PALEOFLORÍSTICAS 

GONDVÂNICAS BRASILEIRAS E SUA COMPARAÇÃO COM AS INDIANAS 

 

A ampla distribuição estratigráfica da maioria das espécies de 

glossopteridales constitui impedimento para sua maior aplicação na bioestratigrafia. 

O problema é resolvido, parcialmente, com o uso da percentagem genérica relativa 

dos elementos componentes de cada nível paleoflorístico, em especial, no que se 

refere aos gêneros Gangamopteris e Glossopteris. Como assinalado por Bernardes-

de-Oliveira (1978) e por Srivastava & Agnihotri (2010), parece possível, em uma 

visão geral, delinear certa evolução da morfologia foliar do grupo, analisando-se as 

folhas de glossopterídeas desde camadas permocarboníferas até neopermianas, em 

especial, se observadas sob o prisma de algumas linhas evolutivas, como as 

propostas por Boureau (1971). Em um estudo detalhado de esfenófitas, o referido 

autor propôs linhas evolutivas para formas foliares e reprodutivas deste grupo, 

salientando: “L’évolution des végétaux est une vaste orthogenèse. Les phylums ont 

évolué parallèlement de façon constante tendant à édifier dans leur appareil 

reproducteur des structures semblables en parcourant les mêmes étapes: (….) Les 

cas d’évolution parallèle sont extrêmement nombreux dans l’appareil végétatif et 

viennent confirmer une idée très générale, à savoir que dans le règne végétal, les 

différents phylums traversent indépendamment les mêmes étapes, avec les mêmes 

tendances évolutives et quelques soient les climats parfois très différents, dans 

lesquels ils ont évolué. (…) La seule différence d’un phylum à l’autre est la vitesse et 

l’état plus ou moins complet de l’évolution”. 

Asama (1966), por exemplo, considerou uma série de formas foliares como 

possível linha evolutiva vista entre Sphenophyllum e Parasphenophyllum e entre 

Trizygia e Paratrizygia. Em ambos os casos, têm-se que, partindo de veias retilíneas, 

pode-se chegar à venação encurvada para a margem, com uma consequente 

concentração de veias retilíneas na porção central da lâmina, que, 

progressivamente, originaram, por fusão, uma venação mediana. Com essa 

transformação, as folhas também passam de uma forma mais oblonga ou 

cuneiforme de lados paralelos, a uma forma mais arredondada, elíptica ou obovada. 
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Por sua vez, Lele (1976) e Srivastava (1991) afirmaram que a transição entre 

Gangamopteris e Glossopteris deve ser considerada como uma consequência da 

mudança climática drástica, ocorrida durante o Permiano. Na passagem do 

Pensilvaniano (Gzeliano) para o Eopermiano (Eocisulariano), Gangamopteris era a 

forma dominante, em um momento de frio ainda intenso decorrente da proximidade 

com os centros glaciares ativos da glaciação gondvânica. Porém, ao longo do 

Eopermiano, o clima aqueceu, progressivamente, tornando-se também mais árido, o 

que coincide com uma maior diversificação do gênero Glossopteris, especialmente 

das formas com malhas abertas, em detrimento de Gangamopteris, que entrou em 

declínio a partir do Mesopermiano. 

 

5.1 - Considerações sobre o gênero Gangamopteris McCoy, 1860 

O gênero Gangamopteris McCoy 1860, um dos constituintes dominantes da 

Flora Glossopteris eopermiana, no Gondwana, teve seu primeiro espécime descrito 

por McCoy, em 1847, como Cyclopteris (?) angustifolia. A folha proveniente de Nova 

Gales do Sul, na Austrália, apresentava uma venação típica de glossopterídeas, no 

entanto, desprovida de uma veia mediana definida. Após sua descrição e 

identificação genérica um tanto hesitante, considerando a venação como relativa a 

um grupo específico, McCoy, em 1860, reexaminou um grande número de 

espécimes foliares proveniente de Bacchus-Marsh Sandstone, em Victoria, também 

na Austrália, e concluiu que as veias anastomosadas e a ausência da veia mediana 

eram um padrão recorrente nas folhas estudadas, erigindo assim a designação 

genérica Gangamopteris para este tipo foliar. Entretanto, apenas em 1875, elegeu 

sua espécie-tipo: Gangamopteris angustifolia McCoy, sinonimizando Cyclopteris (?) 

angustifolia McCoy, 1847. 
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Figura 5.1 - Gangamopteris angustifolia McCoy 1847, proveniente de Bacchus-Marsh Sandstone, em 

Victoria, Austrália. Adaptado de White, 1990.  

 

Feistmantel (1879) e Arber (1905) modificaram, posteriormente, a diagnose 

genérica de McCoy e, nas décadas seguintes, a estrutura epidérmica foi também 

incluída entre seus caracteres diagnósticos, conforme descrição de Srivastava 

(1956), Höeg & Bose (1960) e Maithy (1965), de forma que a diagnose genérica 

pode ser assim apresentada, seguindo a mais recente emenda apresentada por 

Maithy (1966): 

“Fronds simple, entire, symmetrical or asymmetrical; linear, lanceolate, elliptical, 

spathulate or ovate in shape; apex broadly rounded, obtuse, acute, acuminate or 

mucronate, base petiolate, contracted or cordate. Midrib absent, median region 
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occupied by subparallel veins with anastomoses of elongate or hexagonal outline. 

Secondary veins arising from median veins by repeated dichotomy, arched, 

bifurcating and anastomosing to form network.” 

Gangamopteris é um gênero foliar muito conhecido no Brasil, Argentina, 

Angola, República Democrática do Congo, Moçambique, Zâmbia, Zimbábue, 

Madagascar, África do Sul, Índia Austrália e Antártica. Em linhas gerais, é um dos 

mais antigos componentes da Flora Glossopteris e, em muitos estratos sedimentares 

dos países mencionados, é o primeiro gênero a aparecer, sozinho ou acompanhado 

de espécimes considerados como protoglossopterídeas (Rubidgea spp.) ou ainda 

acompanhado de raras espécies do gênero Glossopteris, dependendo da idade dos 

estratos. Levando-se em conta sua distribuição estratigráfica mais restrita e sua 

ampla distribuição geográfica, é considerado de certa importância bioestratigráfica, 

tratando-se de um gênero comum no Permiano Inferior gondvânico e raro ou 

ausente no Permiano Superior, quando o gênero Glossopteris, contrariamente, 

torna-se mais abundante e diversificado. 

 

5.2 - Contexto litoestratigráfico das ocorrências indianas e brasileiras do 

gênero Gangamopteris 

Na Índia, cerca de seis bacias gondvânicas (Damodar-Koel Valley, Rajmahal, 

Mahanadi, Son, Satpura e Godavari) ocorrem dentro de zonas suturas de blocos 

cratônicos Pré-Cambrianos da Índia Peninsular, ao longo de alguns cinturões 

lineares, sendo delimitadas por falhas, numa geometria de gráben ou hemigráben 

(Mukhopadhyay et al., 2010), como podem ser vistas na Figura 5.2. 
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Figura 5.2 - Bacias gondvânicas indianas. Adaptado de Mukhopadhyay et al., 2010. 

 

Mais de 5.000m de espessura de sedimentos foram depositados em cerca de 

200 milhões de anos, desde Neocarbonífero até Eocretáceo. Fazem parte do 

Supergrupo Gondwana e encontram-se recobertos por sedimentos do Cretáceo 

Superior e Derrames do Deccan, aí não incluídos porque correspondem a eventos 

ocorridos pós-separação da Índia, em relação ao supercontinente Gondwana 

(Mukhopadhyay et al., 2010), ver Figura 5.3. 

O Supergrupo Gondwana, na Índia, está subdividido em Grupo Gondwana 

Inferior (Lower Gondwana), caracterizado pela flora permiana de Gangamopteris-

Glossopteris e o Grupo Gondwana Superior (Upper Gondwana), contendo a floras 

mesozoicas de Dicroidium-Lepidopteris-Ptylophyllum.  
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Figura 5.3 - Correlação das bacias indianas com as formações do Gondwana. Adaptado de 

Mukhopadhyay et al., 2010. 

 

As camadas de carvão ocorrem no Grupo Gondwana Inferior, dentro das 

formações Karharbari e Barakar do Permiano Inferior e na Formação Raniganj e 

suas equivalentes (Bijuri, Lower Kamthi) do Permiano Superior.  

Conforme Mukhopadhyay et al. (2010), muitos pesquisadores creem que 

inicialmente deveria haver uma só bacia onde se iniciou a sedimentação glacial e 

que, posteriormente, essa bacia teria sido submetida a falhamentos mesotriássicos, 

jurássicos, cretáceos e mais jovens, delimitando as bacias atuais que seriam 

remanescentes da antiga e grande bacia.   

Portanto, em ambas as sequências gondvânicas (brasileira e indiana), 

observam-se basalmente estratos glaciais, periglaciais e/ou interglaciais, 

relacionados ao Grupo Itararé, na Bacia do Paraná (Milani et al., 2007), ou à 

Formação / Andar Talchir, nas bacias indianas (Mukhopadhyay et al., 2010).  

De acordo com Milani et al. (1998), a Supersequência Gondwana I 

corresponde ao maior ciclo transgressivo-regressivo ocorrido na Bacia do Paraná. A 

porção inferior da supersequência (Grupo Itararé e Formação Rio Bonito) é 
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decorrente de sedimentação glacial, periglacial, interglacial ou interestadial e pós-

glacial (de degelo), relacionada à calota sul-americana.  

O evento sedimentar seguinte registra a máxima transgressão marinha, que 

foi atingida no Artinskiano-Roadiano (formações Palermo, Irati e Serra Alta), seguido 

de um progressivo fechamento da Bacia do Paraná às incursões marinhas 

provenientes de oeste (Milani et al., 2007).  

Sob a influência da glaciação permocarbonífera gondvânica, depositaram-se 

complexas associações de fácies que originaram o Grupo Itararé (da Formação 

Lagoa Azul à Formação Taciba/ Rio do Sul), na Bacia do Paraná. Durante essa fase, 

os lobos glaciais avançaram e recuaram várias vezes sobre a bacia (Milani et al., 

2007). Quando eles recuavam, uma vegetação típica das áreas gondvânicas 

avançava sobre a paisagem, anteriormente, arrasada pela geleira, cujos raros 

registros são encontrados em depósitos no estado de São Paulo (Mune & 

Bernardes-de-Oliveira, 2007) . 

Possivelmente, na última das fases interglaciais (Asseliano), instalada na 

borda NE da Bacia do Paraná, desenvolveu-se uma vegetação de associação 

Gangamopteris-Arberia-Stephanophyllites sensu Bernardes-de-Oliveira et al. (2005), 

a primeira associação da bacia, em que aparecem protoglossopterídeas (e.g. 

Rubidgea) e Gangamopteris.  

Na área setentrional da Bacia do Paraná, o gênero aparece, pela primeira 

vez, na tafoflora interglacial de Cerquilho, estado de São Paulo (SP), situada 

estratigraficamente na porção superior do Grupo Itararé, no Membro Chapéu de Sol 

da Formação Taciba (Dolianiti & Millan, 1973; Millan, 1989; Nagalli & Consoni, 1984; 

Martini & Rocha-Campos, 1984; Assine et al., 2007). No andar Talchir (glacial), de 

idade asseliana, também ocorrem associações vegetais semelhantes, sendo que, no 

Talchir inferior, há ocorrência de apenas uma espécie do gênero Gangamopteris, 

que se torna dominante nas floras do Talchir superior e do Karharbari (pós-glacial), 

já associado com Glossopteris. 

Na área meridional da bacia do Paraná, Gangamopteris ocorre também na 

porção superior do Grupo Itararé, no Membro Rio do Sul da Formação Taciba (talvez 

pós-glacial), em várias localidades, tais como Acampamento Velho, Morro do 

Papaléo e Faxinal, no estado do Rio Grande do Sul (RS), representadas pelas 

espécies G. obovata, G. angustifolia e G. buriadica, muitas vezes associadas com 
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espécies de protoglossopterídeas (ex- Rubidgea) e/ou Glossopteris (Guerra-Sommer 

& Cazzulo-Klepzig, 1981). Iannuzzi et al. (2003 a,b) e Iannuzzi et al. (2006) 

registraram, para o afloramento Morro do Papaléo, uma sucessão sedimentar e 

florística pós-glacial envolvendo estratos superiores do Grupo Itararé e estratos 

basais da Formação Rio Bonito. Nessa sucessão, os níveis fossilíferos N1 a N4 

estão inseridos no Grupo Itararé, dentre os quais os níveis N2 a N4 apresentam 

ocorrências de Gangamopteris já em associação com o gênero Glossopteris, de 

idade asseliana a eossakmariana. 

Paulatinamente, nos estratos seguintes à glaciação, isto é, naquela porção 

mais superior do Itararé (no sul da bacia) e na porção basal da Formação Rio Bonito, 

as folhas gangamopterídeas tornam-se comuns e diversificadas, o mesmo 

acontecendo no Andar Karharbari das bacias gondvânicas indianas.  

A associação Gangamopteris-Glossopteris, com predomínio do primeiro 

gênero, é abundante nas tafofloras do Membro Triunfo e/ou porção mais basal do 

Membro Paraguaçu, nos município de São João do Triunfo, Marins e Figueira, 

estado do Paraná (PR) (Guerra-Sommer et al., 1981; Ricardi-Branco & Rösler, 2004; 

Iannuzzi, 2010). A referida associação segue com a mesma característica percentual 

na porção média da Formação Rio Bonito (intervalo compreendido entre o topo do 

Membro Paraguaçu e base do Siderópolis), nas tafofloras de Rio da Estiva, em 

Itaiópolis, estado de Santa Catarina (SC) (Tybusch et al., 2012) e do afloramento do 

Morro do Papaléo (níveis N7 a N8), em Mariana Pimentel (RS) (Iannuzzi et al., 

2003).  

Durante o Artinskiano, ou seja, durante a sedimentação da porção superior da 

Formação Rio Bonito, correspondente à porção inferior do Andar Barakar na Índia, 

as folhas do gênero Gangamopteris entram em declínio sendo, pouco a pouco, 

substituídas pelas espécies foliares de Glossopteris. Na Índia, apesar do gênero 

tornar-se menos representativo a partir do Barakar inferior, está ainda presente em 

menor quantidade e baixa diversidade até o Andar Raniganj, segundo Maheshwari 

(1992) e Mukhopadhyay et al. (2010). 

Gradualmente, as folhas do tipo Gangamopteris perdem importância nos 

estratos mais jovens da Formação Rio Bonito (porção médio-superior do Membro 

Siderópolis), isto é, nas tafofloras das camadas Irapuá (nos afloramentos Bainha, 

São Marcos, de Criciúma, estado de Santa Catarina, SC, onde corresponderiam a 
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10% dos gêneros presentes, comparando-se aos 40% de Glossopteris), Barro 

Branco (em Lauro Muller, SC) e Treviso (afloramento rio Ferreiro, em Treviso, SC), 

(Bernardes-de-Oliveira, 1977; Bernardes-de-Oliveira, 1981), tornando-se ausentes 

nas formações sobrejacentes. 

Tomou-se como base para observação e correlação as descrições e medidas 

fornecidas por diferentes autores: 

a) Para as folhas de Gangamopteris das tafofloras brasileiras da porção 

superior do Grupo Itararé, em Cerquilho (SP), foram utilizados dados de Millan 

(1989) e de Ricardi-Branco & Bernardes-de-Oliveira (2000); em Acampamento 

Velho, Cambaí Grande e Morro do Papaléo (RS) foram utilizados dados de Cazzulo-

Klepzig et al. (1980) e de Tybusch & Iannuzzi (2008), e em Faxinal (RS), de Guerra-

Sommer et al. (1980); 

b) Para as folhas da porção basal da Formação Rio Bonito (Membro Triunfo), 

em Teixeira Soares e em Cambuí (PR), foram utilizados dados de Rösler (tese de 

doutorado, 1972) e de Ricardi-Branco (1998), e para Cambuí-Patrimônio, região de 

Figueira (PR), dados de Read (1941); 

c) Para a porção mediana da Formação Rio Bonito (base do Membro 

Paraguaçu), para Rio da Estiva, em Itaiópolis (SC), foram utilizados dados de 

Tybusch et al. (2012); 

d) Para as da porção superior da Formação Rio Bonito (Membro Siderópolis), 

em Mariana Pimentel (RS), porção superior do Morro Papaléo (RS), foram utilizados 

dados de Iannuzzi et al. (2003), em Criciúma e São Marcos (SC), foram utilizados 

dados de Bernardes-de-Oliveira (1977), e para Lauro Müller (SC), dados de Rigby 

(1972); 

e) Para as tafofloras indianas dos andares Talchir, Karharbari, Barakar 

(Inferior e Superior), Kulti e Raniganj, foram utilizados dados provenientes dos 

trabalhos de Maheshwari (1992), complementados para o intervalo Talchir-Barakar 

com dados fornecidos por Srivastava & Agnihotri (2010).  

 

5.3 - Evolução foliar do morfogênero Gangamopteris McCoy, 1860 

Srivastava (1991) afirmou que a venação é um componente crítico quando se 

refere à evolução foliar das glossopteridales, já que é possível observar que o 
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padrão de venação central em diferentes fitofósseis demonstra gradual transição de 

formas desprovidas de veia ou feixe mediano para formas com presença de veia ou 

feixe mediano. Enquanto, teoricamente, o gênero Glossopteris possui uma distinta 

veia mediana ou feixe de veias fundidas ocupando sua região central, o gênero 

Gangamopteris possui esta região desprovida da veia mediana ou ocupada por 

feixes de veias anastomosadas, retas ou levemente encurvadas (Srivastava e 

Agnihotri, 2010). Folhas de glossopteridales sem veia central ou apenas com feixes 

vasculares anastomosados são mais comuns nas floras do Permiano inferior, 

enquanto que aquelas com a veia central nítida ou feixes de veias soldadas entre si, 

estão mais bem representadas nos estratos do Permiano Médio a Superior. Tal 

característica poderia significar uma tendência evolutiva em várias formas foliares de 

glossopteridales ao longo do Permiano, reiterando que tais observações são feitas 

com base exclusiva na morfografia das folhas e, grosso modo, em sua distribuição 

estratigráfica, como ressaltado por Bernardes-de-Oliveira (1978) e Srivastava & 

Agnihotri (2010). 

É importante ressaltar que um esquema teórico de prováveis sequências 

evolutivas, com base apenas em caracteres morfográficos foliares para as 

glossopteridales, não tem qualquer conotação filogenética entre os gêneros tratados, 

mas tem certa dose de evidências, com base em sua distribuição estratigráfica. 

Schopf (1976), levantou a hipótese de que as glossopteridales poderiam ter sua 

origem relacionada ao complexo cordaitaleano. Assim, as folhas de glossopteridales 

teriam como ponto de origem folhas oblongas, paralelinérvias e de venação 

dicotômica, tipo Noeggerathiopsis. Conforme Bernardes-de-Oliveira (1978), desse 

tipo de folhas derivariam, na base da sequência paleoflorística eogondvânica, folhas 

de forma semelhante a Rubidgea (com venação secundária dicotômica e encurvada, 

de forma oblongo-lanceolada e de tamanho pequeno). 

A partir dessa forma ancestral, ter-se-iam originado, mais ou menos 

concomitantemente, dois tipos foliares: o tipo-Palaeovittaria e o tipo-Gangamopteris. 

No primeiro caso, surgiria a veia mediana por fusão de um feixe de veias paralelas 

no centro da lâmina, à medida que outras iriam encurvando-se em direção à 

margem. No segundo caso, as anastomoses teriam aparecido antes do surgimento 

da veia mediana, dando origem às Gangamopteris (Bernardes-de-Oliveira, 1978; 

Srivastava & Agnihotri, 2010).  
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Figura 5.4 - Esquema de evolução foliar para as Gangamopterídeas. (a) Gangamopteris clarkeana, (b) G. 

major, (c) G. cycyclopteroides, (d) G. kashmirensis, e (e) G. stephansonii. (Srivastava & Agnihotri, 2010). 

 

Com base nesse tipo de raciocínio, Bernardes-de-Oliveira (1978) propôs um 

esquema onde os caracteres biométricos foliares poderiam ser observados na 

sucessão das associações florísticas eogondvânicas, conforme Figura 5.5.  

 Atualizando os dados daquela autora, para o Grupo Itararé e base da 

Formação Rio Bonito, pode-se considerar que os níveis estratigráficos referentes ao 

domínio de protoglossopterídeas e, principalmente, Gangamopteris, 

corresponderiam as duas primeiras colunas do quadro. Os níveis referentes à 

porção superior da Formação Rio Bonito, corresponderiam à terceira coluna. 

 

Figura 5.5 - Esquema onde os caracteres biométricos na sucessão das associações florísticas 

eogondvânicas. Adaptado de Bernardes-de-Oliveira, 1978. 
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5.4 - Proposta de correlação bioestratigráfica entre a porção superior do 

Grupo Itararé e o Andar Talchir 

A distribuição estratigráfica das folhas do gênero Gangamopteris nas 

sequências gondvânicas está relacionada, grosso modo, ao Cisuraliano, como pode 

ser visto na Figura 5.6. No Brasil, Gondwana Ocidental, provavelmente, aparece a 

partir do Asseliano, diversificando-se no Sakmariano e desaparecendo durante o 

Kunguriano, enquanto que, na Índia, Gondwana Oriental, aparece a partir do 

Sakmariano, diversifica-se no Artinskiano e Kunguriano, declinando a partir daí, mas 

persistindo de modo raro até o Lopingiano. 

 

Figura 5.6 - Distribuição estratigráfica das espécies do gênero Gangamopteris. 

 

Embora ausentes na Índia, as sucessões paleoflorísticas pré-glossopterídeas 

encontram-se bem registradas na borda NE da Bacia do Paraná, onde Bernardes-

de-Oliveira et al. (2005) reconheceram, desde Neobashkiriano/Moscoviano até 

Gzheliano, quatro associações, da mais antiga a mais jovem: aff. Dwykea-

Sublagenicula-Calamospora (ocorrente na Rodovia Bandeirantes km 96, município 

de Campinas, SP), Eusphenopteris-Nothorhacopteris-Botrychiopsis (ocorrente na 

Fazenda Santa Marta, município de Itapeva e município de Buri, SP), Paranocladus-
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Ginkgophyllum-Brasilodendron (ocorrente no Sítio Volpe, município de Monte Mor, 

SP) e aff. Dwykea (recorrente por controle ecológico em Itu e Salto, SP). Sobre esta 

última ocorreria a primeira associação da Flora Glossopteris, ainda no contexto 

periglacial/interglacial registrado para a porção superior do Grupo Itararé (Membro 

Chapéu de Sol, da Formação Taciba), representada por Gangamopteris-Arberia-

Stephanophyllites (ocorrente no “sítio Toca do Índio”, município de Cerquilho, SP e 

margem do rio Capivari, município de Tietê, SP), de idade eocisulariana 

(Asseliano/Eossakmariano). Esta última associação, provavelmente, corresponda à 

flora do Talchir inferior do eocisulariano (Asseliano/Eossakmariano) da Índia, onde a 

ocorrência do gênero Glossopteris ainda não foi registrada (Maheshwari, 1992; 

Srivastava & Agnihotri, 2010). 

Por outro lado, o primeiro registro das floras de glossopterídeas no Rio 

Grande do Sul, que também aparece no terço superior do Grupo Itararé (Membro 

Rio do Sul da Formação Taciba), na porção basal do Morro Papaléo (município de 

Mariana Pimentel, RS), já apresenta certa diversificação de Gangamopteris, porém 

associada ao aparecimento do gênero Glossopteris, como acontece no Talchir 

superior (Srivastava & Agnihotri, 2010). Entretanto, vale ressaltar uma diferença 

entre as associações florísticas indianas e as brasileiras, pois o gênero 

Noeggerathiopsis, na Bacia do Paraná, faz seu primeiro aparecimento, ainda que 

incipiente, na associação Eusphenopteris-Nothorhacopteris-Botrychiopsis, das floras 

pré-glossopterídeas pensilvanianas (Zampirolli, 2001), enquanto nas floras indianas 

seu aparecimento se dá ao lado das Gangamopteris, ao nível das camadas do 

Andar Karharbari (Sakmariano) (Srivastava & Agnihotri, 2010). 

É interessante ressaltar que as espécies de Gangamopteris ocorrentes em 

Cerquilho (SP), nível estratigráfico possivelmente correspondente ao Talchir inferior, 

com base na ausência do gênero Glossopteris, apresentam feições diagnósticas 

bem distintas quando comparadas às espécies mais jovens, isto é, apresentam-se 

menos diversificadas, de tamanho menor, venação flabelada e menos encurvada 

para as margens, contorno relativamente oblongo-espatulado e densidade de 

venação equitativamente distribuída do centro para as margens das folhas. Além 

disso, apresentam raras anastomoses, o que fez com que várias delas fossem 

inicialmente classificadas como formas de Rubidgea (Millan e Dolianiti, 1982), dada 

a dificuldade em reconhecer a presença destas conexões (Figura 5.7).  
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Figura 5.7 - Estampa 1 de Millan e Dolianiti, 1982, com espécies de Rubidgeas. De 1 a 6, R. obovata, a 7 R. 

lanceolata.  

 

Deste modo, considera-se aqui a porção superior do Grupo Itararé, níveis N1 a 

N4 do afloramento Morro Papaléo, em Mariana Pimentel (RS), possivelmente 

correspondente ao Talchir superior da Índia (Figura 5.8).  
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Figura 5.8 - Correlação bioestratigráfica proposta para os estágios florísticos brasileiros e indianos. 

 

5.5 - Proposta de correlação bioestratigráfica entre a Formação Rio Bonito e os 

Andares Kaharbari e Barakar Inferior  

As floras do Membro Triunfo, ocorrentes em São João do Triunfo, Teixeira 

Soares e Cambuí (PR), e da base do Membro Paraguaçu, assinaladas em Figueira 

(PR) e Itaiópolis (SC), se correlacionariam ao Andar Karharbari, devido à 

predominância em diversidade e quantidade do gênero Gangamopteris associado ao 

gênero Noeggerathiopsis, sobre o gênero Glossopteris. 

As floras das porções mediana e superior da Formação Rio Bonito (membros 

Paraguaçu e Siderópolis), encontradas em Criciúma, São Marcos e Lauro Müller 

(SC), e Mariana Pimentel (níveis N7 a N8 do afloramento Morro Papaléo - RS), 

corresponderiam à porção inferior do Andar Barakar, onde o gênero Glossopteris 

passa a ter predomínio sobre a associação Gangamopteris-Noeggerathiopsis. As 

Gangamopteris nestes níveis apresentam-se inicialmente mais diversificadas, 

maiores, com venação flabelada de curso mais curvo para as margens, contorno 

elíptico-obovado e a densidade de venação menor, individualizando melhor seus 

retículos. Neste intervalo, elas entram em declínio, até seu desaparecimento no topo 

da Formação Rio Bonito (Artinskiano). Entretanto, na Índia, seu declínio e 

desaparecimento se dão no Andar Raniganj, possivelmente correspondente à 

Formação Rio do Rasto, na Bacia do Paraná (Lopingiano). 
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De modo geral, as observações sobre o gênero Gangamopteris e a 

distribuição estratigráfica de suas espécies apresentadas aqui, bem como a proposta 

de correlação bioestratigráfica, parecem ser válidas. Há muitas espécies em comum, 

com grande amplitude estratigráfica que não auxiliam na correlação bioestratigráfica, 

mas indicam um franco intercâmbio entre as áreas da Bacia do Paraná e Índia (e.g. 

G. angustifolia, G. obovata, G. buriadica, G. cyclopteroides) (Figura 5.6). Há também 

outras que são exclusivas e indicam que houve certo grau de endemismo, sendo 

igualmente não uteis para as correlações.  

Porém, cabe salientar que existem dados nestas correlações que podem 

revelar outras possibilidades. Por exemplo, pela óptica da Biogeografia, o fato da 

tafoflora de Cerquilho apresentar uma alta diversidade de espécies (nove) em 

relação à flora do Talchir inferior, que apresenta apenas uma espécie (Figura 5.6), 

pode indicar a Bacia do Paraná como centro de origem deste tipo foliar. Em favor 

desta hipótese há a ocorrência e maciça predominância de folhas com padrões de 

venação menos derivados em Cerquilho. Praticamente todas as formas assinaladas, 

exceto por Gangamopteris cf. G. revoluta sensu Tybusch (2013), apresentam 

porções medianas ocupadas por feixes de veias anastomosadas, retas ou 

levemente encurvadas que não caracterizam nenhum tipo de feixe central em 

diferenciação, pois apresentam o mesmo calibre das veias que alimentam as demais 

porções da lâmina foliar. Além disso, essas mostram raras anastomoses ao longo da 

lâmina, o que levou à classificação de alguns espécimes no gênero Rubidgea, que 

foram recentemente realocados em Gangamopteris por Tybusch & Iannuzzi (in 

Tybusch, 2013). Tendo em vista todas as proposições já feitas para evolução da 

venação nas glossopteridales (Bernardes-de-Oliveira, 1978; Srivastava, 1991, 2004; 

Srivastava & Agnihotri, 2010), o padrão descrito acima pode ser considerado o mais 

primitivo dentre as folhas gangamopterídeas. Enquanto isso, o padrão de venação 

de G. cyclopteroides, a única espécie assinalada para o Talchir inferior, caracteriza-

se por apresentar um feixe central incipiente, onde há um conjunto de veias 

paralelas que se estendem desde a base até o final do terço basal da folha e 

mostram um calibre levemente maior do que as demais veias, distribuídas pelas 

laterais da lâmina. Este padrão é claramente mais derivado do que os apresentados 

pelas folhas em Cerquilho. 
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Concluindo, pode-se supor que a tafoflora de Cerquilho poderia representar 

um registro mais antigo do que aquele do Talchir inferior. Se isto for verdade, então, 

não haveria uma correspondência direta entre as floras de Cerquilho e do Talchir 

inferior, pois elas estariam registrando estágios levemente distintos da sucessão 

florística da Flora Glossopteris. Portanto, a maior antiguidade da tafoflora de 

Cerquilho somada a maior diversidade de formas, faria da porção norte da Bacia do 

Paraná a provável área de origem e irradiação das folhas gangamopterídeas. 

Todavia, como ressaltou Maheshwari (1992), maiores estudos são necessários para 

se estabelecer uma sequência completa de sucessões florísticas em todas as áreas 

do Gondwana, uma vez que há muitas regiões e níveis ainda inexplorados, 

incluindo-se um estudo mais detalhado sobre o referido gênero. Por esta razão, 

manter-se-á, por hora, uma correlação genérica entre estas floras mais antigas, 

como representado nas figuras 5.6 e 5.8, sem, no entanto, deixar de se ter em 

mente a hipótese acima defendida. 
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CAPÍTULO 6 - SISTEMÁTICA PALEOBOTÂNICA 

 

6.1 - Estudos Prévios sobre a tafoflora do “Sítio Toca do Índio” (Ex- Sítio 

Itapema) 

A localidade fossilífera “sítio Toca do Índio”, no Município de Cerquilho (SP), foi 

descoberta por Dolianiti & Millan (1973) que, em comunicação preliminar, a 

designaram Afloramento do Sítio Itapema, situando-a no Bairro Cerquilho Velho, 

cerca de 9 km, em direção sudeste (sic) da cidade de Cerquilho. 

Na ocasião, reconheceram o afloramento como pertencente à Formação Tietê 

do Subgrupo Itararé, Grupo Tubarão, caracterizando-o por apresentar, 

predominantemente, arenitos, siltitos e folhelhos. Reconheceram três níveis 

fitofossilíferos: o primeiro, de baixo para cima, apresentaria predomínio quase total 

de Gangamopteris, com ocorrência também de Samaropsis e Cordaicarpus; no 

segundo nível, intermediário, registraram a ocorrência, principalmente, de 

Samaropsis e Cordaicarpus e menor número de folhas dos gêneros 

Noeggerathiopsis, Glossopteris, Gangamopteris e raras coníferas do tipo 

Paranocladus, além de dois gêneros não identificados, enquanto, no terceiro nível / 

o mais superior, registraram o predomínio de esfenófitas:  Paracalamites, com 

caules de até 6cm de diâmetro e Phyllotheca, com verticilos foliares completos. 

Observaram que, no afloramento, os gêneros Gangamopteris, Samaropsis e 

Cordaicarpus poderiam estar representados por mais de uma espécie. Seguem-se 

numerosos trabalhos, descrevendo os elementos componentes dessa flora, como 

podem ser vistos na Figura 6.1. 

Conforme essa figura, em 1977, Millan identificou, para esse afloramento, três 

espécies de sementes platispérmicas: Samaropsis rigbyi Millan, S. dolianitii Millan e 

Cornucarpus cerquilhenses Millan, enquanto, no mesmo ano, Millan & Dolianiti 

descrevem Paracalamites australis Rigby, 1966.  

Millan & Dolianiti (1979) identificaram a espécie Phyllotheca australis Brongniart 

como elemento componente dessa tafoflora. 

Uma nova forma de esfenófita é descrita por aqueles autores, em 1980a, como 

Stephanophyllites sanpaulensis Millan & Dolianiti ,1980. No mesmo ano, Millan & 

Dolianiti,1980b identificaram como Fertiliger tipo Brasiloide, uma possível frutificação 

de gangamopterídea, com a qual aparece em associação.  
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Em 1981, Millan & Dolianiti  identificaram folhas cordaitaleanas, anteriormente 

denominadas Noeggerathiopsis, como Cordaites. 

No ano seguinte, Millan & Dolianiti (1982) identificaram o gênero Rubidgea 

como presente entre os elementos componentes da tafoflora de Cerquilho, na forma 

das espécies: Rubdigea obovata Maithy, 1965 emend Millan & Dolianiti,1982;  

R.lanceolata Maithy, 1965 emend Millan & Dolianiti,1982; R.lanceolata var. truncata 

Millan & Dolianiti,1982 e   R. itapemensis Millan & Dolianiti, 1982.  

Millan (1989) identificou, dentre as espécies presentes do gênero 

Gangamopteris: G. obovata (Carr.) White, 1908; G.angustifolia McCoy,1875; 

G.stephensonie, Plumstead, 1962 e G.dolianitii Milan, 1989. 

Ao estudar as espécies de sementes, Millan (1995) erige, para alguns 

espécimes do gênero Samaropsis, dessa tafoflora, a espécie S. tietensis Millan. 

Rohn & Lages (2000) fazem uma revisão das esfenófitas ocorrentes na 

tafoflora, confirmando a presença de Paracalamites australis Rigby, 

Stephanophyllites sanpaulensis Millan & Dolianiti (1980a) e Phyllotheca australis 

Brongniart, 1828. 

Ricardi-Branco & Bernardes-de-Oliveira (2000), erigem a espécie 

Gangamopteris roesleri Ricardi-Branco & Bernardes-de-Oliveira (2000), para ramos 

folhosos de Gangamopteris, numa disposição tridimensional. 

A seguir, são reconhecidas, na coleção fitofossilífera frutificações 

pteridospermales, do tipo: Arberia minasica (White) emend. Rigby, 1972; Arberia sp.; 

Arberiopsis boureaui Bernardes-de-Oliveira,1978 e Arberiopsis sp., por Bernardes-

de-Oliveira et al.,(2000). 

Bernardes-de-Oliveira et al. (2007) revisaram as sementes da tafoflora do “sitio 

Toca do Índio”, confirmando a presença das seguintes espécies: Samaropsis rigbyi, 

Millan,1977; S.dolianiti, Milan,1977; Samaropsis tietensis Millan, 1995, identificadas 

nessa tafoflora por Millan (1977 e 1995); recombinaram  Samaropsis cerquilhenses 

(Millan) Bern.-de-Ol. et al, 2007’(sinonimizando Cornucarpus cerquilhensis Millan); 

identificaram pela primeira vez, nesse nível estratigráfico,  S. moreirana (White) 

Millan, 1967; e pela primeira vez, no Brasil, S. goraiensis Sur.&  Lel,1956; erigiram 

novas espécies, Cordaicarpus brasilianus Bern.-de-Ol. et al, 2007; S.rohnii Bern.-de-

Ol. et al, 2007 e S. rugata Bern.-de-Ol. et al, 2007, para esse nível estratigráfico. 

No momento, é revisado o gênero Gangamopteris presente nessa tafoflora.  
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6.4 - O gênero Rubidgea Tate, 1867 

O gênero Rubidgea foi instituído por Tate (1867) para folhas obovadas, sem 

venação central, com veias dicotômicas arqueadas sem anastomoses, baseado em 

dois espécimes da África do Sul, coletados na bacia de Karoo. Tal diagnose foi feita 

com base em observações e diagramas do Dr. Rubidge para Bloemkop (hoje 

Bloemhof), próximo ao rio Sunday, em Graaff-Reine e do Sr. Mc’Kay para East 

London, na foz do Rio Buffalo, ambos na África do Sul. Tate assim descreveu: 

“Fronde oblonga, obovada, com ápice redondo a obtuso, venação secundária 

muito fina, muitíssimo compacta, com dicotomias oblíquas. Não há evidência de 

anastomoses.” 

Feistmantel (1889) comparou estas folhas com o gênero Paleovittaria e afirmou 

tratar-se de um gênero diferente. No entanto, Arber (1905) concluiu que a 

legitimidade do novo gênero era incerta em face da ausência de uma fotografia do 

espécime original de Tate. Eventualmente, Seward (1907) incluiu Rubidgea mackayi 

no gênero Glossopteris, considerando os desenhos de Tate imprecisos e 

acreditando que o espécime original estivesse perdido, já que não foi mais visto na 

coleção original. 

Maithy (1965a) recuperou o gênero, mantendo-o entre as glossopteridales ao 

descrever duas novas espécies descobertas na Índia: Rubidgea lanceolata e 

Rubidgea obovata para o Andar Karharbari da mina de carvão de Giridih, no estado 

do Bihar. Considerando a espécie descrita por Tate (1867), como uma forma foliar 

distinta, Maithy (1965a) faz uma emenda à diagnose genérica original, com base nos 

espécimes do Karharbari:  

“Folha de forma obovada, ovada, espatulada ou oblanceolada; ápice agudo ou 

obtuso, base afilada; desprovida de venação mediana, com numerosas veias 

longitudinalmente posicionadas na região mediana da folha, ocasionalmente 

simulando uma falsa veia mediana. Veias laterais mais ou menos arqueadas, 

dicotomizando-se, desprovidas de anastomoses.”  

Para o Brasil, o gênero Rubidgea Tate foi registrado pela primeira vez no 

Grupo Itararé do Rio Grande do Sul como Rubidgea sp por Cazzulo-Klepzig et al. 

(1980) relacionando-a, sem qualquer descrição, às espécies R. obovata e R. 

lanceolata na lista de táxons dos afloramentos de Acampamento Velho, Morro do 
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Papaléo, Fazenda Goulart e Faxinal (Cazzulo-Klepzig et al. 1980; Guerra-Sommer et 

al., 1980; Andreis et al., 1980; Guerra-Sommer & Cazzulo-Klepzig, 1981).  

Millan & Dolianiti (1982) descreveram quatro espécies de Rubidgea 

provenientes do “sítio Toca do Índio” (ex-sítio Itapema), em Cerquilho (SP), porção 

superior do Grupo Itararé (R. obovata, R. lanceolata, R. lanceolata var. truncata e R. 

itapemensis) e fizeram ainda uma segunda emenda à diagnose original: 

“Folha de limbo inteiro, simétrico, obovado - estreitamente obovado, 

oblanceolado e estreitamente oblanceolado -, ovado - estreitamente ovado e 

lanceolado -, oblongo - estreitamente oblongo. Ápices obtuso, agudo e arredondado. 

Base aguda e truncada. Margem inteira, paralela, convexa na região média-superior 

e ligeiramente côncava na região inferior. Nervação dicotômica, desprovida de 

anastomoses e de nervura mediana proeminente, paralela e subparalela na região 

mediana, suavemente encurvada para as margens do limbo na região lateral, com 

afastamento angular agudo.” 

Em Rohn et al. (2000) foi noticiada uma tafoflora, neocarbonífera a 

eopermiana, do Grupo Itararé, às margens do rio Capivari, em Tietê (SP), composta, 

predominantemente, por: Rubidgea sp., Gangamopteris sp., Noeggerathiopsis?, 

Samaropsis sp., esfenófitas e algumas frutificações. Porém, os espécimes referentes 

a esses gêneros não foram descritos, apenas mencionados e documentados por 

fotos. 

Kovács-Endrödy (1977), em um estudo minucioso de impressões foliares 

coletadas na fazenda de Mr. J.J. Brits, 30km ao norte de Pretoria, próximo a 

Hammanskraal, na África do Sul, percebeu diferenças significativas, entre ambas as 

faces foliares. A impressão adaxial era típica de Rubidgea (sem anastomoses), 

enquanto a abaxial era típica de Glossopteris (com anastomoses e veia mediana), o 

que confirmou a suposição de Seward (1907) ao sinonimizar o gênero Rubidgea 

com o gênero Glossopteris. Kovács-Endrödy (1977) também relata sobre a 

dificuldade em interpretar o que seria uma veia central nas folhas de 

glossopterídeas. Para a autora, deveriam levar-se em conta as superfícies superior e 

inferior dos fitofósseis, o que em geral não acontece, pois várias coleções não 

possuem  impressões e respectivas contra-impressões.  

Se aceita aqui que o taxon fóssil Rubidgea ainda seja válido, pois seria 

necessário analisar com profundidade os espécimes indianos. Contudo, constatada 
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a presença de anastomoses nos espécimes de Cerquilho anteriormente descritos 

por Millan & Dolianiti (1982) e os examinados na coleção ora estudada, a 

designação Rubidgea, não é considerada correta e assim suas espécies 

sinonimizadas aqui em espécies de Gangamopteris. 

No Rio Grande do Sul, Tybusch & Iannuzzi (2008) realizaram uma reavaliação 

dos espécimes identificados anteriormente dentro do Rubidgea e complementando 

com novos espécimes coletados nos mesmos afloramentos de Acampamento Velho, 

Morro do Papaléo, Fazenda Goulart e Faxinal sinonimizaram dentro do gênero 

Gangamopteris. 

 

6.3 - Taxonomia dos componentes Gangamopterídeos da tafoflora de 

Cerquilho 

Na apresentação dos dados taxonômicos, adota-se aqui a classificação para o 

Reino Plantae, conforme proposta por Taylor et al. 2009. 

 

Reino: PLANTAE 

Filo: PTERIDOSPERMOPHYTA 

Ordem: GLOSSOPTERIDALES 

Gênero: Gangamopteris McCoy, 1860 

 

O gênero Gangamopteris foi erigido com base na forma Cyclopteris (?) 

angustifolia, descrita por McCoy, em 1847, para material australiano, procedente de 

Bacchus Marsh, em Victoria. Em 1860, o mesmo autor estabelece a diagnose 

original para o gênero Gangamopteris com base nas seguintes características: frond 

simple, entire, greatly varied in shape, elliptical, broadly and elongately obovate, 

broadly lanceolate, sub-linear, etc., contracted towards base. Midrib absent. Median 

nerves more or less parallel, anastomosing; lateral nerves arising by repeated 

dichotomy from the median nerves or from the base, arched, bifurcating, and 

anastomosing to form a network. Em 1875, McCoy elege como espécie-tipo para o 

gênero a forma Cyclopteris (?) angustifólia. Esta diagnose foi posteriormente 

modificada por Feistmantel (1879), Arber (1905), Maithy (1966) e Pant & Singh 

(1968). A diagnose emendada é como se segue: leaf simple, sessile or petiolate, 



Dissertação de Mestrado   HOELZEL 2014     67 

 

lamina linear or broadly ovate, apex broadly rounded to acute or mucronate, base 

gradually tapering or contracted; midrib never well defined, but has a number of 

parallel veins forming, longitudinally elongated meshes or just ordinary meshes, 

venation elsewhere reticulate.  

 

Espécie-tipo:  

Cyclopteris (?)angustifolia McCoy, 1847, Ann. & Mag. Nat. Hist., 20: 148, est. 9, 

figs. 3, 3ª coleção depositária Sedgwick Museum, Cambridge.  

Gangamopteris angustifolia McCoy, 1875, Victoria Geol. Survey, Dec. 2: 11, 

est. 

12, fig.1; est. 13, figs.2, 2a, Mudgee. New South Wales, Austrália. 
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Gangamopteris angustifolia McCoy, 1875 

Est. nº I., Fig.6.2 

 

 Sinonímia referente ao material de Cerquilho: 

  1982 – Rubidgea lanceolata var. truncata Millan & Dolianiti p.61-63, Est. 2, fig. 

1-3. 

 

Material descrito: GP-3E 534, GP-3E 1497, GP-3E 1611a, GP-3E 1611b, GP-

3E 1621, GP-3E 1622a, GP-3E 1641a, GP-3E 1641b, GP-3E 4558, DGP-MN nº1366 

Pb. 

Localidade: Afloramento do “sítio Toca do Índio” 

Descrição: folhas simples, linear, estreitamente oblonga a estreitamente 

oblanceolada (GP-3E 534), de margens inteiras, apecioladas, simétricas a 

ligeiramente assimétricas, ápices acuminados a agudos, preservado em GP-3E 

1611a, GP-3E 1611b, GP-3E 1497, base estreita ou truncada, com veias de calibre 

maior, preservada em GP-3E 1611a, GP-3E 1611b, GP-3E 1621, GP-3E 1622a,  

sulco mediano marcado (GP-3E 1497). Comprimento variável de 4 cm a maior que 

13 cm, largura variável de 2 cm a maior que 3 cm. Veias paralelas e subparalelas 

dicotomizando-se distalmente, anastomoses raras, conexões em X, oblíquas e 

transversais, formando retículos estreitos e alongados, na porção mediana superior 

e rumo às margens. Ângulos de divergência variando entre 5° e 10°, com veias 

muito finas curvando-se suavemente, em direção às margens.  

Discussão: Considerando-se a presença de anastomoses, ainda que raras, 

em sua venação e a ausência de uma veia mediana, com base na diagnose 

genérica original, optou-se por classificar os espécimes, ora descritos, como 

Gangamopteris. Inclui-se aqui aquele originalmente identificado por Millan & Dolianiti 

(1982) como Rubidgea lanceolata var. truncata (no. DGP-MN, no. 1366Pb, estampa 

2, Fig. 1-3), por concordar na forma do limbo, do ápice, da base e pela presença de 

anastomoses, bem como ângulo de divergência e curso encurvado suavemente para 

a margem. A presença do sulco bem marcado da G. angustifolia pode ser 

comparado àquele apresentado pela G. cyclopteroides Feistm., 1879, porém esta 
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última não possui a forma estreitamente oblonga, de ápice acuminado a agudo, nem 

base  afilada, reconhecidas nos espécimes em estudo.  

 

 

Figura 6.2 - Gangamopteris angustifólia. Padrão de venação no detalhe.  
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Gangamopteris buriadica Feistmantel, 1879 

Est. nº. II, Fig. 6.3 

 

Sinonímia referente ao material de Cerquilho: 

  1982 – Rubidgea obovata Maithy, 1965 emend., Millan & Dolianiti. Millan & 

Dolianiti.  Bol. IG Instituto de Geociências, USP, 13: 58 – 61, Est. 12, fig. 6.  

1982 – Rubdigea itapemensis Millan & Dolianiti. Bol. IG Instituto de 

Geociências, USP, 13: 63-64. Est. 2, figs 4-7. 

2000 - Noeggerathiopsis? Rohn et al., Rev. UnG. Geoc. V (nº especial) :57-61. 

Est. 1, fig. 1. 

 

Material: GP-3E 4572, GP-3E 1619, GP-3E 6737, GP-3E 4565, GP-3E 6745, 

GP-3E 6750, GP-3E 1622b, GP-3E 3003, GP-3E 3011, GP-3E 1488a e b, GP-3E 

1627, UNESP N-27, UNESP N-44. DGP-MN no.1374Pb, DGP-MN no. 1370Pb, 

1371Pb e 1372Pb. 

Localidade: Afloramento do “sítio Toca do Índio” 

Descrição: folhas simples, isoladas ou em tufo de 3 folhas (GP-3E 1627), 

espatuladas, oblongas ou  estreitamente oblanceoladas, com ápices truncados o 

largamente obtuso e base cuneada, apecioladas, margens inteiras, simétricas, 

região mediana bem preservada. Dez espécimes não apresentam a porção basal e 

quatro, não apresentam ápice preservado. Porção médio-superior tem suas margens 

enroladas em GP-3E 1488a e b, GP-3E 1622b, GP-3E 6750, GP-3E 1619. 

Comprimento das folhas variando de 3,3 cm a mais de 9,5 cm, largura variando de 

1,4 cm a mais de 2,7 cm, numa proporção, grosso modo, de 3:1. Na região mediana, 

veias eretas, paralelas e subparalelas, desde a porção basal, onde apresentam 

calibre mais grosso, até o ápice. Dicotomizam-se várias vezes com anastomoses, 

ainda que raras, além de conexões em X, oblíquas e transversais, em retículos 

longos e poligonais. Curvam-se ligeiramente rumo às margens, divergindo em 

ângulos de 5° a 12°.  

Discussão: Cinco espécimes da coleção estudada foram originalmente 

classificados como Rubidgea (UNESP N-27, GP-3E 4565, GP-3E 6745, GP-3E 

6750), bem como três espécimes (DGP-MN no. 1370Pb, 1371Pb e 1372Pb) 
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identificados como Rubdigea itapemensis e um espécime (DGP-MN no.1374Pb), 

identificado como Rubidgea obovata, Maithy, 1965 emend., Millan & Dolianiti, 1982, 

todos são aqui sinonimizados como Gangamopteris buriadica, pela presença de 

características diagnósticas desta última, tais como: região mediana ocupada por 

veias paralelas e subparalelas iniciando-se na porção basal, eretas, rumo ao ápice, 

com veias laterais de curvatura muito suave, quase reta, forma do limbo 

oblanceolada até estreitamente oblonga, ápice agudo, obtuso ou truncado 

arredondado. Também entraria na sinonímia de G. buriadica a forma 

Noeggerathiopsis? Identificada e documentada por Rohn et al. 2000 para a tafoflora 

do Rio Capivari, em Tietê (SP).  

 

 

Figura 6.3 - Gangamopteris buriadica. Padrão de venação no detalhe. 
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Gangamopteris obovata (Carr.) White, 1908 

Est. nº III, Fig. 6.4 

 

Sinonímia referente ao material de Cerquilho: 

 1982 – Rubidgea obovata Maithy, 1965 emend., Millan & Dolianiti. Millan & 

Dolianiti.  Bol. IG Instituto de Geociências, USP, 13: 58 – 61, Est. 1 fig. 1-5  

1982, Rubidgea lanceolata Maithy emend., Millan & Dolianiti. Millan & Dolianiti 

Bol. IG Instituto de Geociências, USP, 13: 61, Est. 1, fig. 7. 

2000 - Rubidgea Rohn et al. Rev. UnG. Geoc. V (nº especial) :57-61. Est. 1, 

figs 2 e 4. 

2000 - Gangamopteris Rohn et al. Rev. UnG. Geoc. V (nº especial) :57-61. Est. 

1, figs. 3 e 5. 

 

Material: GP-3E 718a, GP-3E 718 b, GP-3E 1596a, GP-3E 1596b, GP-3E 

4575a, GP-3E 4575b, GP-3E 4575c, GP-3E 4575d, GP-3E 4575e DGP-MN 

no.1358PbA, DGP-MN nº 1526Pb, DGP-MN nº 1533Pb, DGP-MN nº 1535Pb, DGP-

MN no. 1373Pb. 

Localidade: Afloramento do “sítio Toca do Índio” 

Descrição: Folhas simples, oblanceoladas, ápices obtusos a levemente 

arredondados, base aguda, apecioladas, simétricas, margens, em geral, inteiras, 

região mediana bem preservada. Três espécimes sem ápice preservado e seis 

espécimes sem porção basal ou mal preservada. Comprimento variável de 2,3 cm a 

9,5 cm, largura de 2 cm a mais de 4 cm. Região mediana ocupada por veias 

paralelas e subparalelas desde a porção basal, até o ápice, nas laterais curvando-se 

suavemente rumo às margens, em ângulos de divergência de 6° a 10°. 

Anastomoses, ainda que raras, próximas às margens, conexões em X, oblíquas e 

transversais em menor quantidade, formando retículos estreitos e alongados.  

Discussão: Os espécimes GP-3E 718a, GP-3E 718 b, GP-3E 1596a, GP-3E 

1596b, GP-3E 4575a, GP-3E 4575b, GP-3E 4575c, GP-3E 4575d, GP-3E 4575e, da 

coleção IGc/USP, anteriormente identificados como Rubidgea sp, bem como os 

espécimes DGP-MN no.1358PbA, DGP-MN no.1526Pb, DGP-MN no.1533Pb, DGP-

MN no.1535Pb, da coleção do Museu Nacional, identificados como Rubidgea 
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obovata Maithy emend., Millan & Dolianiti  e o espécime DGP-MN no. 1373Pb, da 

mesma coleção, identificado como Rubidgea lanceolata Maithy emend., Millan & 

Dolianiti, são aqui identificados como Gangamopteris obovata, com base nos 

seguintes caracteres: presença de anastomoses, ainda que raras, ausência de veia 

mediana, limbo foliar oblanceolado cuneado a afilado, na porção basal,  ápice 

obtuso a obtuso arredondado. Poderia ser comparada à G. cyclopteroides 

Feistmantel (1879) com relação ao ápice obtuso a arredondado e região mediana 

ocupada por veias subparalelas desde à porção basal, mas a forma oblanceolada, 

se assemelha mais à G. obovata. Também entraria na sinonímia de G. obovata as 

formas Rubidgea e Gangamopteris identificadas e documentadas por Rohn et al. 

2000 para a tafoflora do Rio Capivari, em Tietê (SP).  

 

 

 

Figura 6.4 - Gangamopteris obovata. Padrão de venação no detalhe. 
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Gangamopteris roesleri Ricardi-Branco&Bernardes-de-Oliveira, 2000 

 

Num exame do holótipo GP/3T 2263 a/b/c foi possível observar um caule 

monopodial preservado na forma de impressão, com segmentação vertebrarióide 

com folhas conectadas emergindo helicoidalmente numa espiral baixa formando 

tufos. Essas folhas são simples, embainhadas, obovadas, de ápice obtuso e base 

cuneada. Margem inteira, com feixe vascular mediano, composto de veias 

subparalelas, fortemente anastomosadas e evanescente em veias laterais na porção 

médio-distal da lâmina. Veias laterais fortemente arqueadas, emergem na porção 

proximal da lâmina, com retículo estreito e alongado nas proximidades do feixe 

mediano, dicotômicas e pouco anastomosadas na região marginal. São folhas 

pequenas de comprimento ao redor de 2,6 cm e de largura máxima 1,7 cm. Embora 

semelhante a G. walkomii Rigby 1967, que ocorre no topo da seção das Illawarra 

Coal Measures, Permiano Superior da bacia de Sidney, Austrália, quanto ao aspecto 

caulinar com costelas, segmentação e filotaxia, distingue-se dela por apresentar 

número menor de folhas por verticilo, tamanho foliar um pouco maior, anastomoses 

menos frequentes nas margens do limbo foliar, além de apresentar forma elíptica a 

ovoide nas folhas adultas, em vez de romboides como a espécie australiana. 

Também semelhante a G. castellanosi Archangelsky, da Formação La Golondrina, 

Permiano Inferior da Argentina (Archangelsky, 1952) distingue-se dela por 

apresentar forma mais elíptica, venação mais oblíqua e menos encurvada na região 

apical e por seu feixe vascular não persistente até o ápice, além de tamanho foliar 

menor. Essas características a fazem em estágio evolutivo mais inicial do que 

ambas as espécies mencionadas, corroborando a hipótese de ancestralidade e 

centro de dispersão das gangamopterídeas para a área nordeste da Bacia do 

Paraná.  
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CAPÍTULO 7 - ANÁLISE E INTEGRAÇÃO DOS DADOS OBTIDOS 

 

Ao avaliar os dados obtidos por levantamento bibliográfico geológico e 

paleobotânico, bem como a partir daqueles obtidos nas observações de laboratório, 

é possível compor um cenário onde esses dados se integram de uma maneira mais 

ou menos convincente para o conhecimento atual. 

Os resultados obtidos referem-se a aspectos: tafonômicos, envolvendo os 

bioestratinômicos relativos a transporte e deposição, ambiente de sedimentação e 

litologias envolvidas e de fossildiagênese; taxonômicos e paleoecológicos; evolutivos 

e fitoestratigráficos. 

 

7.1 - Aspectos Litoestratigráficos 

As considerações litoestratigráficas, visando interpretação do ambiente de 

sedimentação e da posição estratigráfica do afloramento do “sítio Toca do Índio”, 

estão baseadas em dados obtidos a partir de levantamentos bibliográficos sobre o 

assunto, uma vez que fogem ao escopo dessa dissertação.  

Conforme sintetizado por Martini & Rocha-Campos (1991), duas interpretações 

existem para as sequencias portadoras de carvão da área de Cerquilho. Uma delas 

baseia-se em análises de testemunhos de sondagem da área em nível semirregional 

e sugere que os diamictitos sotopostos aos carvões e aqueles os recobrindo estão 

relacionados a avanços e recuos de lobos glaciais, que alcançaram a área marginal 

da bacia, conforme Nagalli & Consoni (1984).  

Segundo esses autores, quatro unidades compostas de litofácies 

representativas de sedimentação ocorrida em ambientes definidos, estão presentes 

na área. Dessas, a unidade C distribui-se por toda a área pesquisada e é composta 

por arenitos finos, médios, siltitos, argilitos, argilitos carbonosos, carvões e níveis 

carbonáticos. As estruturas sedimentares representativas são as estratificações 

cruzadas planares e acanaladas de pequeno porte e baixo ângulo e as laminações 

plano-paralelas, paralelas onduladas e onduladas cruzadas. Nessa unidade, há uma 

presença frequente de restos vegetais e concreções piritosas. Ainda conforme esses 

autores, estas litologias relacionam-se a uma planície deltaica, constituindo 

depósitos de distributários e baixios interdistributários. 
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A segunda interpretação baseia-se sobre análises detalhadas dos testemunhos 

de sondagem de uma área muito menor e sugere que a seqüência foi desenvolvida 

como um delta progradante e planícies aluviais pós-glaciais (Stevaux et al., 1985) . 

As feições sedimentares descritas na área de Cerquilho, conforme Martini & 

Rocha-Campos (1991), podem ser mais prontamente explicadas pela influência de 

lobos glaciais que avançaram e retraíram localmente, às vezes recobrindo algumas 

sequências e, em alguns pontos, alcançando o mar, afundavam-se ou flutuavam 

sobre as baias marinhas. Este cenário explicaria as interestratificações de depósitos 

tipo glaciogênicos, particularmente os abundantes diamictitos portando material 

exótico, com sedimentos aluviais e marinhos. As dobras intraformacionais 

envolvendo os estratos portadores de carvão e diamictitos, os grandes matacões 

graníticos isolados e a complexa distribuição associada de diamictito e 

conglomerados contorcidos de um afloramento de Cerquilho, poderiam registrar a 

ação de empurrão de um lobo glacial.  

Se esta última interpretação é correta, os carvões de Cerquilho são depósitos 

interglaciais / interestadiais e eles pertencem ao Grupo Itararé (Martini & Rocha-

Campos, 1991). 

 

7.2 - Aspectos Tafonômicos 

Dolianiti & Millan (1973), ao descreverem o perfil colunar do afloramento “sítio 

Toca do Índio” (ex- “Sítio Itapema”), informaram que as folhas de Gangamopteris 

eram abundantes, predominantes e associadas a sementes, em o nível fitofossilífero 

mais inferior (correspondente a camada 2 do perfil por eles levantado), enquanto na 

transição da camada 2 para a camada 3, ocorriam folhas de Gangamopteris 

associadas a folhas de Glossopteris (nunca mais descritas ou mencionadas), folhas 

de Cordaitales (Noeggerathiopsis, posteriormente identificadas como Cordaites) e 

sementes platispérmicas. Na camada 3 propriamente dita, a mais superior das 

camadas fitofossilíferas do afloramento, predominariam as esfenófitas, na forma de 

moldes medulares e abundantes verticilos foliares. 

Com base nessa descrição, as folhas de gangamopterídeas aqui estudadas 

seriam, com maior probabilidade, provenientes da segunda camada do perfil, isto é, 

a mais inferior das fitofossilíferas ou do nível de transição entre a segunda e a 

terceira camadas, onde ocorreriam junto as Cordaitales e sementes platispérmicas.  
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O material depositado na coleção de fósseis para estudo do GSA/IGc - USP 

evidencia que: as folhas gangamopterídeas encontram-se, quase exclusivamente, 

em litologias finas, estratificadas,  tipo siltitos cinza a folhelhos amarronzados ou 

litologias maciças, claras, provavelmente procedentes da segunda camada do perfil 

de Dolianiti & Millan (1973) e Millan & Dolianiti (1982), cuja espessura é descrita 

como de 0,65 m. 

Os espécimes esfenofíticos encontram-se em arenito mais fino e mais 

compacto, cinza, e siltito cinza que poderia corresponder à camada 3, em disposição  

caótica e muitas vezes em ramos folhosos um pouco mais completos, de espessura 

1,25 m.  

O material fitofossilífero foliar ou espermático encontra-se, muitas vezes, 

disposto de maneira tridimensional, atravessando camadas ou em litologias maciças, 

esparso, retorcido, rasgado ou dobrado, sugerindo que tenha sido depositado em 

ambiente de maior energia. Entretanto, a granulação fina da matriz sugeriria que o 

material detrítico foi depositado em condições de baixa energia, e poderia ainda em 

estágio plástico e com fragmentos vegetais inclusos, mas ainda não diagenizados, 

ter sido contorcido, empurrado e/ou redepositado, após alguma turbulência causada 

por uma corrente densa de água de degelo, ou escorregamentos ou descargas de 

matacões e outros materiais pesados que agitassem o material do fundo do corpo 

aquoso, já depositado. Ideias como essas podem ser deduzidas a partir de 

observações como as de Nagali & Consoni (1984), Martini & Rocha-Campos (1991) 

e Gama Jr. et al (1992). 

A camada 3, referente aos depósitos esfenofíticos, seja por sua litologia, seja 

pela disposição caótica das pequenas hastes, por seu caráter de melhor 

preservação, sugeriria um ambiente de sedimentação mais calmo e de pouco 

transporte denotando uma associação de caráter mais autóctone na planície 

deltaica. 

Em síntese, conforme proposto por Nagali & Consoni (1984) e corroborado por 

Martini & Rocha-Campos (1991), o ambiente sedimentar das sequências hulhíferas 

de Cerquilho é fluvial e costeiro progradante. Segundo esses autores, a associação 

recorrente de diamictitos portando material exótico, seixos facetados e estriados, 

pavimentos com matacões, deformação intraformacional de grande escala e feições 
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similares, indica regimes sedimentares ativos e variáveis, normalmente associados 

com, e mais facilmente explicáveis por processos glaciogênicos. 

Situações semelhantes ocorreram durante a formação de turfas pleistocenas 

da América do Norte e da Europa. 

Os fósseis apresentam-se, normalmente, na forma de impressões e por vezes 

como finas compressões onde a matéria orgânica pulverizada nada guarda de suas 

estruturas anatômicas. 

 

7.3 - Aspectos Taxonômicos e Paleoecológicos  

Taxonomicamente, a tafoflora do “sítio Toca do Índio” é composta de 

elementos esfenofíticos e gimnospérmicos do tipo cordaitaleanos, 

gangamopterídeos e coniferaleanos primitivos.  

Do ponto de vista paleocológico, os elementos esfenofíticos deveriam viver em 

comunidades ribeirinhas, sendo sepultados com pequeno transporte.  Os 

gimnospérmicos do tipo cordaitales poderiam ter sido higrofíticos ou mesofíticos, 

mas apenas seus órgãos foliares, estariam preservados nas áreas mais próximas à 

margem do ambiente deposicional, junto com as folhas de gangamopterídeas. 

Nesse caso, seus respectivos caules, aí desconhecidos, teriam sido, provavelmente, 

transportados para áreas mais profundas do ambiente marinho. A abundancia de 

sementes platispérmicas associadas a folhas de Gangamopteris e Noeggerathiopsis 

também estaria relacionada a um ambiente marginal de corpo aquoso, após um 

transporte a partir de áreas ligadas a associações xerófilas ou mesófilas, contudo 

não muito distantes da área de sedimentação. 

O ambiente sedimentar para as camadas hulhíferas de Cerquilho, conforme já 

registrado anteriormente, é interpretado tanto como costeiros progradantes como 

aluviais, num cenário interglacial do final da história sedimentar do Grupo Itararé 

(Martini & Rocha-Campos, 1991 e Santos et al.,1996). Embora as assembleias 

fitofossilíferas estudadas possam estar representando comunidade de vida em 

ambientes distintos, elas evidenciam tanatocenoses depositadas em ambientes 

marginais a corpos aquosos, conforme o esquema de Duparque, 1933. 
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Figura 7.1 - Esquema de Duparque 1933 para ambientes lacustres ou lagunares hulhíferos. Extraído e 

traduzido de Emberger, 1968, por Delgado, 2002. 

 

Do ponto de vista de ambientes de vida, a tafoflora evidencia comunidades 

distintas. A vegetação eopermiana que se instala em Tiete (rio Capivari) e em 

Cerquilho (Sítio Toca do Índio e Bairro Aliança) corresponderia a: comunidades 

higrófilas de Phyllotheca e Stephanophyllites, vivendo as margens de canais 

interdistributários, em planícies deltaicas e comunidades de glossopterídeas tipo 

gangamopteróide, bem como algumas cordaitales e coníferas tipo Paranocladus , 

vivendo mais para o interior do continente, em ambientes de planícies fluviais, ou 

pontos mais elevados (mesófilos). 

 

7.4 - Aspectos evolutivos e fitoestratigráficos 

Do ponto de vista evolutivo, é interessante ressaltar que as folhas das 

gangamopterídeas, ora estudadas, refletem um estágio ainda incipientes no cenário 

gondvânico, apresentando-se menos diversificadas especificamente, de tamanho 

pequeno, no geral, de venação semiparalela a flabelada pouco curva para as 

margens, de contorno predominantemente oblongo - espatulado e densidade de 
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venação alta, tanto no centro quanto na margem, quando comparadas àquelas de 

níveis estratigráficos mais altos. 

Essas características as colocariam em nível estratigráfico, possivelmente 

correspondente ao Talchir inferior, com base, também, na ausência do gênero 

Glossopteris. 

Sua predominância na tafoflora de Cerquilho, associada a algumas esfenófitas 

do tipo Stephanophyllites e Phyllotheca, com órgãos reprodutores muito primitivos, 

caracterizariam a associação designada anteriormente por Bernardes-de-Oliveira et 

al (2005), como associação Gangamopteris-Rubidgea-Arberia. Entretanto, 

comprovada a ausência de Rubidgea na associação, propõe-se aqui, uma nova 

designação para a quinta associação megaflorística da margem nordeste da Bacia 

do Paraná: associação Gangamopteris-Arberia-Stephanophyllites, uma vez que 

os três gêneros aparecem pela primeira vez na bacia do Paraná nesse nível 

fitoestratigráfico, sendo Stephanophyllites, pelo que se conhece até o momento, 

restrito a ele. 

Contrariamente às associações inferiores, que são desprovidas de gêneros 

glossopterídeos, essa associação caracteristicamente eopermiana e situada na 

porção mais alta do Grupo Itararé, registra o aparecimento do gênero 

Gangamopteris no cenário da bacia do Paraná e corresponde a Tafoflora 

Transicional sensu Rösler (1978). Tem como localidade-tipo a tafoflora do “Sítio 

Toca do Índio”, mas ocorre também como tafoflora do “Bairro Aliança” (ex- Sítio da 

Mina) estudada por Millan et al. (1982), localizada a noroeste da cidade de 

Cerquilho, próximo a usina de tratamento de esgoto, e na tafoflora do “rio Capivari”, 

registrada por Rohn et al (2000), situada à margem esquerda do rio homônimo, 

próximo a ponte da estrada velha Piracicaba-Tietê. 

Do ponto de vista palinoestratigráfico, essas ocorrências estariam contidas 

dentro da Zona de Biointervalo Vittatina-Subzona Protohaploxypinus goraiensis de 

idade asseliana-sakmariana, conforme Souza (2000), Lages (2000), Souza & 

Marques-Toigo (2001) e Callegari (2001). Esta subzona palinológica se distribuiria 

desde a parte superior do Grupo Itararé até a parte inferior do Grupo Guatá. 

Essa associação megaflorística poderia ser correlacionada à porção basal da 

Subzona Gangamopteris obovata da Zona Botrychiopsis plantiana do sul da bacia 

do Paraná sensu Guerra-Sommer et al. (1993), com a qual apresenta em comum as 
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espécies Gangamopteris obovata, G. angustifolia, G. buriadica e Noeggerathiopsis 

hislopii. Todavia, não apresenta elementos do gênero Glossopteris bem definidos, o 

que a colocaria em posição de ligeira anterioridade. Também poderia correlacionar-

se com a Biozona Gangamopteris inferior do noroeste da Argentina (sensu 

Archangelsky & Cúneo, 1991). Com essa Biozona de idade asseliana tem em 

comum Phyllotheca, G. obovata e N. hislopii. Difere dela principalmente pela 

ausência de: Botrychiopsis plantiana, Pecopteris, Glossopteris occidentalis e G. 

wilsonii, sugerindo também uma certa anterioridade em relação àquela biozona 

argentina.  

Em relação aos andares indianos, como foi ressaltado no Capítulo 5, 

corresponderia possivelmente ao Andar Talchir inferior, com base na ausência do 

gênero Glossopteris. Entretanto, a diversidade de espécies de Gangamopteris 

apresentadas em Cerquilho, em contraposição à única espécie presente no Andar 

Talchir inferior, leva a imaginar a hipótese de que a área de Cerquilho teria sido o 

centro de dispersão das gangamopterídeas, tanto para o sul da bacia do Paraná, 

quanto em direção a área oriental do Gondwana, isto é, para as bacias indianas. 
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CAPÍTULO 8 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como escopo a revisão taxonômica das 

gangamopterídeas da tafoflora do “sitio Toca do Índio”, no município de Cerquilho 

(SP).  

Essa tafoflora encontra-se na forma de impressões e contra impressões 

preservadas principalmente em siltitos e arenitos finos, que podem ter sido 

depositados em condições interglaciais / interestadiais ou periglaciais, no último 

estágio da glaciação gondvânica da bacia do Paraná, ainda nas proximidades de 

alguns lobos glaciais. 

Ao documentar depósitos alóctones de comunidades mais mesófilas ou 

xerófilas, nos níveis inferiores do afloramento, e comunidades mais higrófilas, no 

nível fitofossilífero mais superior, essa sequência poderia estar evidenciando uma 

sedimentação com características ligeiramente progradantes. 

Do ponto de vista taxonômico, chega-se a conclusão que, dada a presença de 

anastomoses em todos os espécimes foliares anteriormente atribuídos a Rubidgea, 

seja na tafoflora de Cerquilho seja na do rio Capivari, esse gênero não teria ocorrido 

na borda nordeste da bacia do Paraná (Formação Taciba, Membro Chapéu de Sol), 

como também estaria ausente na borda sudeste da bacia, isto é, na área do Rio 

Grande do Sul (Formação Taciba, Membro Rio do Sul), conforme já registrado por 

Tybusch (2005). 

Assim, ter-se-iam presentes na tafoflora de Cerquilho (SP), as seguintes 

espécies de Gangamopteris: G. angustifolia, G. buriadica, G. dolianitii, G. obovata, 

G. roesleri e G. stephensonii. 

A eliminação do gênero Rubidgea da associação florística Gangamopteris-

Rubidgea-Arberia (sensu Bernardes-de-Oliveira et al., 2005), leva a proposição de 

uma nova designação para essa quinta e última associação interglacial do Grupo 

Itararé, na borda NE da bacia do Paraná, que melhor se designaria: associação 

Gangamopteris-Arberia-Stephanophyllites. 

O caráter primitivo das feições arquiteturais foliares das gangamopterídeas de 

Cerquilho corrobora a ideia de que a flora da região nordeste da bacia do Paraná 

poderia ter sido um centro de dispersão para esse grupo vegetal em direção ao sul 
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da bacia e em direção leste para Índia e Austrália. Resta ainda comprovar essa 

hipótese, pela observação do documentário fitofossilífero africano. 

A tafoflora de Cerquilho estaria contida, do ponto de vista palinológico, dentro 

da Zona de Biointervalo Vittatina-Subzona Protohaploxypinus goraiensis de idade 

asseliana-sakmariana, conforme Souza (2000), Lages (2000), Souza & Marques-

Toigo (2001) e Callegari (2001). Esta subzona palinológica se distribuiria desde a 

parte superior do Grupo Itararé até a parte inferior do Grupo Guatá. 

Sua correlação com o Andar Talchir inferior da Índia lhe atribuiria uma idade 

asseliana ou mais antiga, se for considerada como centro de dispersão das 

gangamopterídeas, em relação àquele Andar. 
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Estampa I - Gangamopteris angustifolia 

A - GP-3E 1497 

B - GP-3E 1622 a 

C - GP-3E 1647 

D - GP-3E 534 
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Estampa II - Gangamopteris buriadica 

A - GP-3E 1488 b 

B - UNESP N-27 

C - GP-3E 4572 

D - GP-3E 6737 
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Estampa III - Gangamopteris obovata 

A - GP-3E 1611 b 

B - GP-3E 1611 a 

C - GP-3E 6745 

D - GP-3E 1596 b 
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Em algum lugar,  

alguma coisa incrível está  

esperando para ser conhecida. 

Carl Sagan 


