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RESU¡4O

Os níveis fossilÍferos

da Formação rLaquaquecetuba

(Cenozóico, Bacia de São Paul.o), interpretados

como,L meEaclàstos

de origem Lecl-ônica, são muito ricos em resfos l¡egetais que,

embo

ra incluam alguns dos elementos mais notáveis de documentário paleontológico da Bacia de São Paulo, ainda eram relativamènte pouco conhecÍdÒs. Esses restos são representados prÍncÍpalnrente por
comp::essões foliares e por prováveis estruturas reprodutivas cal
bonj-ficadas. Algumas folhas, em função da textura fina da matriz,
exibem alto grau de detalhe da nervação.
principais objetivos do presente trabalho são:
a) estabelecer, através da determinação e clescrição, a taxonomia
dos restos vegetais, especialmente folhas, da área-típo daguela u
nidade, no município de I taquaquecetuba, SP; b) determinar o pos
sÍvel significado paleoctimático da tafoffora, com base nos análo
gos modernos, e, con seqllentemente , discutir os problemas ligados
c)
ao ambiente deposicional dos níveis que conLém esses restos;
fornecer subsídios para o estabelecimento de eventuais correlações com resl-os vegetais assinafados em outros depósítos cenozóicos brasileiros.
Os

Dentre as formas conhecidas anterÍormente para es-

ta focalidade, foram revisadas:

Luellers dioaricatifot,nis Schí"
zoLobíum ina.equiLal;erum" Iúyz,cia cf. v'ostraltafarntí,s, Psí.dium pau Lense, flgt"sottina bulLata, Serja.niø iLaquaquecetubensis e Senja'

nia

Lanet

folt a.. A.ì_'em destas, são propostas oito novas espécies

de

vii,
angiospermas (0catea puLchel.Lífo/.m¿s, Piptadenia

TÒsLe/,i, S,cphot,a gíuLietl:íae, Machaer.iunt

tertíaría, Cassia
píz'anií, BertoLonia co.ím

brai, Tocoyena ríccomínii e Echinodorus rossiael , uma de pterÍdófita (Lindsaea pnadoi)e unra de briófita ( Isoi:achis simonesi).
A tafoflora estudada ê sugestíva de uma mata tropi
cal úmida (mata pluvial), vistÕ que as formas identificadas apresentam equivalentes atuais que ocupam este tipo de ambiente. Tais

utilidade em corre.lações temporais desde que, devido à sua gran<le distribuição ao l.ongo do Cenozóico t
não são diagnósticas do ponto de vista cronológico. As informa ções paleoambientais fornecÍdas pelos vegetais seriam também vá1i
das para a região onde os blocos se depositararn, apenas nô caso
destes sel:em penecontemporâneo s ã sedimcntação.
for:mas apresentam peguena

viii.
.ABSTRÀCT

At its type locality the ltaguaquecetuba Formation
(Cenozoic, São Paulo Basin) exhibits argillaceous megacJ.asf-q - of
possible tectonic origin - included in coarser sediments. These
megacJ asts are rich in plant body fossiÌs and. show some of the
most remarkable feaf compressions and coalÍfi,ed reproductive struc
Lures known in the São Paulo Basin. PalynonÕrphs suggest
an
OJ.igocene age for this material. Thus, the Itaquaquecetuba r compression ffora is especially important for betl-er ünderstanding
the Cenozoic floral evofution of southeast BraziI. Despite
the
importance of this flora, only one l-axonomic study has been under
taken previous 1y.
The main objectives of the present study are:

a)

detaí1ed taxonomic description of the preserved leaves; b) envi ronnental interpretation of the ancient flora based on comparison

with apparent modern counterpärts; c) comparison with other
zilian Cenozoic fossil plant occrrrences as a contribution

tsra

to

correlation studies.
previously described taxa are here
revised: Luehea dL,taricatiformis, SchizoLobium inaequdLaterun
Myncia cf. rõstraLaformis, Ps'ídt,um paulense, Byrsanima bulLata ,
Ser jan'ía itctquaque c e 1:ub ensí s e Serjant a Lartc'ifolia.
The following

Eight new species of angj-osperms are here propo sed: 2cotea. pulchelLifornis, Piptadenia tertiaria" Cassia rosle-

ix.
ri, Sophora gí,uLi.ettíae, Machaenium pí.raní'í" BertoLoni,a c:oimbnai,
TocaAencr riccontinii and Echinodorus
One new species of
"oss¿ae).
Pteridophyta ( L'indsaea pradoí) and o¡re of Bryophyta ( Isotachis
sín¡ones'í ) are also proposed.
ChronoJ-ogic correlation between this flora

and

the other Brazilian Cenozoic floras is not yet possible, partly
due to the present level of taxonomic knowledge of the other floras.

point of view, this assembfage is strongly suggestive of a tropical rain forest at the time
of deposition of the argillaceous sediments. Such a ooncfusion
woufd be valid for the fLaquaquecetuba Formation as a whole only
if the interval between original deposition and subsequent reworking of Lhe fossiliferous clayey material were very short.
FroRì an evironmental

CA]IIfÏruru,O

Il{TBSry@

.A,pesar

dos avanços da pâfeobotânica ao longo

das

írltimas dêcadas, a flora cenozóica do Brasif ainda é relativamente pouco conhecida, principalmente devido ã distribuj.ção, atê o
presente, pontual , de restos vegetais bem preservados. No terri_
tõr:io pauJ-ista, em especial, o documentårio paleobotãnÍco dos depósitos cenozóícos t.em merecido pouca atenção por parl_e dos pes quisadores. Dentre estes depósit-,os, desùaca-se, pela abrlñdâlicia
de restos identificávei,s, a Formação Itaquaquece tuba.
Denominadaanteriormente "aluviões antigos

dos

rios Tietê e PinheÍros" , a Formação Itaquaqueceluba se constitui
numa das duas unidades l itoe sl-ratigrá fi cas reconhecidas na área
da Bacia de São paulo. Seu conteúdo fossifífero é composto basica
mente por restos vegetaÍs, em grande parte restritos a niveis orgânicos bastante dÍscretos. Nestes, destacam-se abundantes folhas
cal:bonificadas que, embora se constituarn em alguns dos elementôs
mais notáveis do documentário paleontológico da Bacia de São pau1o, foram objeto, até o presente, apenas de um estudo preliminar,
Äs inferôncias paleoclimáticas obtidas a partir do
estudo desses vegerais se revestem de especial importância por -

que, confrontadas com as sugerì.das petos processos e Êistemas deposicionais admitidos para a Fornração f taquaquecetuba , podem for-

2

necer irnportantes subsídÍos para a definição do paleoclima reinan
te na época deposicional dos nÍveis fossilíferos daquela forma ção o que, ainda, é objeto de controvérsÍa,
OutTossim, um maior conhecimento a respeito desses

vegetais pode propiciar o estabelecimento de eventuais correlações
de suas camadas portadoras com depósitos de outras bacias tafrogê

nicas do sudeste brasileiro, em especial da Bacia de Taubaté, que
tem sido considerada sincrônica com a Bacia de São Paulo. Conse qllentemente, pode tanbém trazer subsÍdios para a definição
da
cronologia da Formação f taquaquecetuba, bem como para o prbblema
da distribuição geográfica das angiosperrnas durante o Cenozóico.
Desta forÌra, os p):incipais objetivos do

,

presente

estudo são: a) estabelecer, através da determinação e descrição,

a taxonomia dos restos vegetais, especiaLmente fofhas, da área-ti
po da Formação Itaquaquecetuba; b) determinar o possível signifj-cado paleoclimático da tafofJ.ora, com base nos análogos moder nos, e, conseqllentemente, discutir os prol:lemas ligados ao ambien
te deposicional dos nÍveis que contém esses restos; c) fornecer
subsídios para o e staÌ:efec imen to de eventuais correlações com res
tos vegetais assinafados em outros depósitos cenozóicos brasil-ei-
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]rOCAr"r'eAçÃO ÐÀ ÁtRm¡{ DE ffitrftDO

mal_erial fóssil aqui estudado é proveniente de
uma cavä de extração de ar:eia, de propriedade da Itaquareia S.A.,
situada na margem direita do Rio Tietê, no muni cípio cle Tt-aquaqlie
cetuba, SP (figura 1) . O acesso ao local, dÍstante aproximadamen
O

te 35 km a

NE da cidade de São

paulo, pode ser feito através

da

Rodovia Presidente Dutra ou Rodovia dos T::abalhadores.

I. 3.

1.3.1.

c0lNTrnxrro ctsKDlrdGTcO RlflGnOùùAr.

BACIBI ÐE SÃO paur.o

A Bacia de São paulo representa uma das principais
depressões tectônicas de um sistema de bacias tafrogênicas contÍnentais, de idade tercíária, denominado ,'Sistema de Rifts Conti -

nentais da Serra do Mar" (ALMEIDA, I976), também integrado pelas
bacias de Taubaté, Resende, Volta Redonda e Curitiba, bem como
pelo Rift da cuanabara e pelo crábei de Sete Barras. Elas estão
dispostas sol:re uma faixa de orientação geral E-NE, paralela
à
finha de costa atuaf (MELO et aI., 1985).
Embora existam algumas divergências quanto ao meca

nismo de evoJ.qção e ã cronologia dos eventos, admite-se que a ori
qem do sj.stema é conseqllência da abertura do AtlânticÕ Sul-, em
função dos fenômenos refacionados à reativação Wcafdeniana (

MELO

et al,, f986), A oriqem do sistema estaria lÍgada, por:tanto/ à
ruptura da ¡:orção crustal adjacente ã gacla cle Santos, como conse
qtlência da tensão inposta pelos movimentos verticais opostos -

j :r.'

Aluviões recenleE

m
[{]

tl

VZ

Sedimenlos do Form0ç60 ltoquoquecelubo
em porle mov¡menîodos po¡ desmonte
Princiçnis exposições de rochos do embosq
mento (b-rochos bondodos; m-mlbnilos)
Âreos de ¡nlenso mov¡menloçõo de nosso,
desmonle, ou em Þol.le ologodos
Trûços de lolioçóo dos rochos do embosomanlo

t7f
rR

m

Folhos normo¡s com indicoç60 de ruÍìo de mergulho
Pr¡nc¡pois cominhos

dreos oloqodos

Figura f - Esboço geológico dos portos de areia de lLaquaquecetu
ba, com a locâ1ìzação apl:ox j.mada dos pontos de coletas -de- amosl
tras (modifÌcado de COIIqBRA et àf., 1983).

7

subsj.dência da bacla e soergul.mento (por compensação ísostãtica

da região costeira adjacente

(ÂSMUS

&

FERRARI

)

, I978, segundo Rrc-

coMrNr, f 989).
MELO et aI. (1985) concluem que as semelhanças do

arcabouço estrutural, a similaridade das facies sedimentares en contradas, e o sj,ncr:onismo observadof indicam que as várias ba-

cias tiveram evolução homóloga, ligada
d

j,sLensão regional

âÕs nìesmos processos

de

.

Ä Bacia de São Paulo estã desenvolvÍda sobre t.erre
nos cristalinos de idade brasiliana (Pan-Äfricana) e mais antiga,
referíveis ao cínturão de
dobramentos Ribeira (HÄSUI et aL ,

1975), A bacia é um hemii--grál¡en com bascufamento para NNW, preen
chido com at..ê 290 metros de espessura de sedimentos (ALMEIDA,l955).
São reconhecidas na área duas unidades

litoestrati

gráficas: a Formação São Paulo (PtSSTS, 1842) e a Formação rtaquq
quecetuba (COIMBRÀ et af. , f983).
I-.3.2.

FOm4AçÃO IIIÀ.QUAQUtsCETTIBÀ

Os depósitos da Formação I taquaguecetuba, cuja denominação formal foi proposta por

et al. (1983) , foram es
tudados inicialmente por ,IUNQUEIR.A (1969) e sub seqllentemente deno
minados "aluviões antigos dos ríos Tietê e Pinheirosr' (SUGUIO &
TAKÃHASHI I 1970; SUGUIO, 1971; SUGUTO et af. , L97I) e
"camadas
cruzadas da fase Butantã" (AB'SABER, 1978, 1980). Estes sedimen
tos ocorrem principalmente sob as planícies atuais dos rios Tietê
COTIVIBRÀ

8

e Pinheiros (figura 2) , atingindo na ãrea de ftaquaquecetuba cerca de 40 km de comprimento, até 2 km de largura e espessura máxima da ordem de 50 m (corMeRA et aI., 1983). Alguns autores (ar,¡{nr
DA et â1., 1984; VESPUCCI, 1984) sugeriram a extensão da unirdade
a áreas ocupadas pelas bacias de Taubaté, Resende e Volta Redonda.
Tais afirmações, no entanto, carecem de evidências concretas, vis
to que ainda restam dúvidas sobre a idade e posição estratigrãtica da formação, o que prejudica tentativas de correlação baseadas
apenas em característj-cas litológicas e de estruturas sedimenta
res (arni.¡cro, 1986 ) .
No momento, esses sedimentos podem ser melhor ob

servados no alto vale do Rio Tietê, em cavas abertas para a extra
boa
ção de areia na região de ftaquaquecetuba e Suzano. Outra
exposição podia ser vista na margem esquerda do Rio Pinheiros, na

área onde atualmente se situa a raia oIÍmpica da Cidade Universitáriar €rTr cava estudada por TOLENTINO (1965), JUNQUEIRA (1969),SU

et al. (1971) e
BIGARELLA (1971, 1975). Em "portos de areia" atualmente entulhados ou alagados, situados ã margem direita do Rio Pinheirosrentre
as avenidas Nações Unidas e Pedroso de Morais (COIMBRA et aI.,
1983), bem como na região de Carapicuiba (SUGUIO & TAKAHASHI,L}TO),
também podiam ser observadas exposições da unidade.
GUrO & TAKAHASHT

(1970),

SUGUTO

(1971),

SUGUTO

' Seus depósitos aparecem sempre em cotas rel-ativa
mente baixas, preenchendo antigos canais f luvj-aj-s escavados diretamente sobre o substrato de rochas pré-cambrianas. Freq{lentemente el-es são capeados por aluviões recentes, pouco espessos, com
descontj-nuidade erosiva basaI, eüê indica fase erosiva generaliza

./.
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Figura 2 - Mapa geológico regional com as áreas de exposição da Formação
(BISTRICHI et al. , 1981, modificado por COIMBRÄ et al ., 1983),
I
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Ita
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da

l0

et al. , 1984). À superfÍcie erosi
va esl-á situada a cerca de 7I0 m de attitude, aproximadamente na
possível interface entre essa unidade e a Formação São pau1o, con
trolada pela soleira de Barueri (ALMEIDA et af., 1984).
pós -

Itaquaquecetuba

(ALMEIDA

A idade da Formação Itaquaquecetuba tem sido objeto de grande controvérsia. fnicialmenl-e ela foi atribuida
ao
Pleistoceno, com base nas relações de cont-.ato com a Formação São
Paulo e o embasamento, e em datações radiomótricas dd troncos car
bonificados, que sugeriram idades superiores a 40.000 anos (BIGA-

197I; SUGUIO, 1971). !ìstudos paleomagnétj_ cos constararam
um evento de polaridade reversa, sugerindo uma idade mÍnima
de
RÞ--LLA,

et aI., 1985). Resultados de estudos pal nológicos dos níveis fossilí,feros, de outro lado, descartaram definitivamente a idade quaternária, sugerindo idades compreendidas entre o Eoceno e o Oligoceno (MELO, 1984; MELO et al., 1985; MELO
et al. , f986). No momento, parece plausível admitir uma idade oli
gocêníca para aqueles nÍveis, em função d.a presença de certos taxÕns e stratigra ficamente importantes para o Terciário brasileiro, tais como Cicaty,icosispot'ites dot'ogensis, Margocolpot ites uan
uíjheí, SciadopítyspoLLeniLes seyraLus! ScíadopítyspoLLenites
quintu s, Per fo tníc oLpiLe s digitatus, CatinipoLTi s g e i. s eLtaL ensis
"
PsiLastephanoponites steLLatus, Itlagnap eripot,it e s spinosus e ]ua. dyapLanus sp(= Tetradites sp,) (LIMÀ & MELO, 1989).
730.000 anos

(MELO

Em.

movcu as

conseq{lência de uma erosão pronunciada, que re-

transiçõcs, as rclaçõcs cntre os dcpósitos atrjbuÍdos ãs
formações São Paulo e ftaquaquecetuba não são muit-o nÍtidas,
o
que tem determinado l-j,nhas de interpretação al.ternâtivas, ora con
sj.dcrando-sc a Pormação ftaquaquccetuba como mais nova, ora consi

lt
derando as unidades como j.nterlÍgadas dentro de um ¡rovo

sistema

deposicional relativamente complexo, passando lateralmente de leques aluviais para planície e lago, e verticalmente observando-se
reorganização do sistema fluvial-, com passagem gradativa para con
dições meandrantes (MELO et al, , 1989).

A formação ê consl-ituída por "leques aluvi.ais com
conglomerados a blocos e matacões em maLriz arenosa sem lamarassociados a planícÍe afuvial "braided" com barras longítudinais de
cascal-hos e areias grossas, e barrâs com crÍstas transversais pro

vavefmente linguóides, com a¡eniLos de dunas sub-aquosas"

(MELO

et aI ., 1989). .Apresenta várias semeÌhanças com depósÍtos do tipo "ro11", entre as quais a presença de uma porção sulfetada e ou
tra oxidada (ÀTENCIO, 1986). a exposÍção atual da formação a ambi
ente oxidante, pela abertura das cavas para a exploração de areia,
feva à transformação intenpérica dos sulfetos em sulfatos e goe thita (ATENCTO, op. cit. ) .
A unidade ê formada predominântemente por areias
grossas, mal- selecionadas, com grãos angulosos ¡ sub-arredonda dos e pouca matriz sÍ1tíco-argilosa, o arcabouço é constituído de
quartzo monocristalino e feldspatos (microcfÍnio e plagioclásio),
ocorrendo secundariamente grãos de quartzo policrisl-alino

(quart-

zito) e uma série de mj.nerais pesados. O fato dos grãos dos minerais pesados se apresentarem angulosos demonstra condições de cur
to transporte e pr:oxjmidade da årea-fonte, o que caracteriza uma
de::ivação direta das rochas meta:nõ¡aficas, e não o retrabalhänento
de sedimentos pré-existentes (COIMBRÃ et al., 1983).
Os ârenitos formam J:ancos de até 2 m de esDessura

t2
20 m, constj.tuindo aproximadanente

e continuidade lateral de 10 a
808 do depósito (.ATENCIO, 1986). Nestes sedimentos são comuns as
estratificações cruzadas tabulares e tangenciais de médio porte ,
com mergulhos para NW e SW indicando paleocorrentes deposiqionâis
i ^.^¡ ^^
r
/r'ñ
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do de orientação de seixos imbricados

(COIMBRÄ

et al., f983).

et aL. (1983) , além dos depó
sitos arenosos, ocorrem dois tipos de níveis cong Iomeráti cos . O
primeiro, de forma lenticular, com pequena espessura, caracteriza
a base de paleocanàis, incl-uindo seixos e bl-ocos de siltito
cÒm
dimensões de até 30 cm. Estes depósi1-os são formados basicanente
por fragmentos de sedimentitos da própria bacia (i.ntrac]á sti cos )
oríundos de escavações de pequenas lentes argilosas. Os corpos a
renosos lenticulares que preenchem os paleocanaís situados Laclma
De acordo com COIMBRA

desses conglomerados apresentam comumente estratificações cru.za das acanaladas. O segundo tipo é composto por congfomerados ,'blast

suported", que formam paleopavimentos detrít.icos de l-0 cm a pÕuco
mais de I m de espessura, com seíxos de 10-20 cm, localmente im bricados e com estrutura gradacional ( granodecrescênci a ascendente). Sua extensão lateral- é de algumas dezenas de metros. possui
pouca natriz, constltuída por areia de granulação grossa/ cÕm a
bundância de minerais pesados (granada e turmalina) . Os sei.xos ,
predominan temente esféricos ou discóídes, são princìpalmente de
quartzo e quartzito, estando também presentes seixos de rnilonito
e de rocha quart zo- feld spát i ca rj.ca em turmalj.na. Sobre estes paleopavimentos desenvolvem-se barras arenosas com estraüificação

cruzada. Tais conglorìerados são mais freqtlentes e espessos,
seixos apresentando maiores dimensões, na base do depósito,

com

No
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topo, de outro J,ado, são freqllentes os nívej,s argilosos e as es truturas de escavação e prcenchimento, que caracterlzam as facies
de preenchimento de paleocana i s .

Tanto as areias como os conglomcrados de todos os
nÍveis mostram imaturj-dade texturâl (baixa seleção e angulosidade
dos seixos) e mì.neraIógica (presença de seixos de rochas granÍticas, abundâllcia em feldspatos e presença de ninerais instáveis co
mo, por exemplo, a granada) . É comum a ocorrência de cimento

de

mercassita, tanto nos arenitos como nos conglomerados
al-., 1983 ) .

et

Ocorrem ainda lentes de siltitos

(COIMBRA

de espessura redu

zidaf normalmente inferíor a I m, e de pequena continuidade lateral, atingindo de 5 a l-0 m (ÀTENCIO, 1986). Essas fenl-es, ricas
em restos vegetais, constituem os poucos níveis fossifÍferos
da
Formação ftaquaquecetuba e, segundÕ RICCOMINI (1989), corresponderiam a megaclastos, intra ou extracl-ásticos (fig. ¡ ). De acordo
com trabalho preliminar de FITTTPALDI et al. (-1989), a tafoffora
desses megaclastos seria constituida pelos seguintes vegetais :
Monstera marginal;a (est. 6,fig.3) , Aqui fol iphy LLun iLicioídes (esL.
3,fig.7l , Casearia se"Tãta (est.1,f.íg.4) , SchízoLobium .inaequLLaterum (est.2, f ig.3) ,Bgz,sonirna buLLata (est,4, figsl-4;est.15,fig.
(est.3,fiçJ-4;est;14, f.j;s.2-81 ,
Psí.díum paulense (est. 2,figs5,6;est.I5,fi9.5),
Rhamnt phyLLum ca searifoxntis (est.3,figs.6-6a. l,serjanía LancifoLia(est. 5,1ig.6¡ est.
f6, fig, 5),
Serjania itaquaquecetubensís (est. 5, figs.2-5;est.
1..6,figs.3-{), ZantløryLum gr,andulíf ez,utn (est..5,f ig, Il e Luehea diaay,í
cal;íforntis (est. f . f i.gs.2,3; est.9, fig. 5) "
L,4-6),

Mgrcía cf .

r'oslt?a.1;af ormis

t4

Figura 3 Megaclasto de dimensões mêtri
cas, areno-argiloso, de coloração
chocol
Iate (porção central da foto) , -rÌco em
matéria orgãnÌca. IncIuÌ folhas, fragmen
tos de caules e estruturas reprodutivas'.
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Nas bordas das ex¡rosÍções dos portos de areia,nas

proxinridades do contacto com o e¡nbasamento ¡:ré-cambriano, é
f reql)enl-e a presença de brechas com blocos de dimensões até mótricas, constituÍdos de gnaì.sse e nìi.lonito, seixos e matacões de
qu¡rtzito, :cixos dc fctdspat-c c dc pcAmrtitc turm¡linÍfcro
,
fragmentos de camadas argilosas e troncos carbonifi.cados (ATEN CIO, 1986). A matríz é essencialmente arenosa grossa, Lchegeindo
por vezes a predominar em cerl-os nÍveis, onde podem aparecer estratificações cruzadas tabulares. Em muitos casos, os limites 1a
terais das exposições dos sedimentos com o embasamento prê-cam briano ocorrem sob for:ma de contactos de falha (falhas normais) ,
estando aí ¡:resentes essas bilechas, que configuram cunhas c1ásti
cas. Sua origem esùá ligada ãs pulsações tectônicas (ALMEIDA et
al., 1984 ) .
As situações observadas no campo permitem admitir

a h:'.pótese de uma tectônica sÍn e põs-seclimentar à Formação Itaquaquecetuba. Esta atividade tectônica foi comprovada pelos estu
dos de MELO & PONÇANO (1983), COIMBRA et af. (1983) e ÄLMEIDA et

. (1984), que verificaram a existência de planos de falhamentos nor:nais cortando todo o depósito. As estruturas tectônicas ob
servadas consl-ituem-se, em sua quase toLalidade, por falhas de
caráter .o.*r1,..1 ou com rejeito ol¡1Íquo, tÍpicas de regimes dis
l-ensÍvos. Falhas inversas são muito 1zrras, sendo evidenciadas
através do desnivelamènto de camadas sedimentares, bem como por
contactos bruscos entre os sedl'-mentos e Lochas do etnbasamentoprâ
-cambriano, através de superfícies de fafhas bastante continuas.
Ta¡nbém o adernamento de blocos é, em alguns casos, sugestivo da
presença cle falhamentos (ALMETDA et al. , L984t.
aI
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Estudos mals recentes tôm demonstrado a ocorrên -

cia de falhas Lranscorrentes sintectônicas à deposição da Forma ção rtaquaquecetuba , o que a relacionaria com atividade tectônica
mais recente, pós-oligocên.ica, cons eqtlentemente maís jovem que a
Formação São Paulo (RICCOI'IINI, 1989). Desta forma, segundo RICCO
MrNr (op,cit.), a origem da formação estaria relacj,onada ao soer
guimento de blocos controlados por falhas orientadas segundo NNhI
e ENE, respectivamente antj,téticas e sintéticas da fase compressi
\¡a, pr:omovendo a remoção da cobe::tura São Paul.o e deposição rta quaquecetuba em bacias r:omÌ:'oidais sobre o embasamento cristalino,
com fornecimento de mecaclastos a partir de áreas elevadas.

cr¿qiPf'[rn

o
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MATERIAL E DIÊfiODOS

2

.11

.

D{&TÍmrrar.

material estudado é constituído por folhas ¡ sêmentes e frutos car:bonif j,cados, provenientes basicâmente de dois
pontos do "port.o" nq I da ftaquareia (fi9.4).
O

As sementes são proveni.entes de uma camada de es pessura centimétrica, ônde tambóm ocorrem abundantes frag)Ìentos

de

folhas e de pequenos caules ( fiq.5 ) . A cominuição das folhas ,
nesta camada, devido às condições energéticas de transporte, invíal¡ífiza sua identificação taxonômica.
As folhas e frutos foram coletados em prováveis

me

gaclastos (RICCOMINI, 1989), muito ricos em matéria orgãnica. Estes são constituídos por siltes (ocasionafmente arenitos) a fo.Il'relhos cinza-marrom escuros, os fósseis estão distribuídos caoti
camente na matriz, não apresentarido gualquer orienl-ação aparente.
As fothas melhor preservadas estão íncluídas nos siltÍtos,
onde
en
freqllentementé podem ser encontrados espécimes completos e,
função da l-extura fina do sedimento, coìn detafhes mínimos da vena
ção. Em alguns casos, as contr:aparLes das folhas também pu<1eram
ser obtídas. Embora a pelicula carbonosa, resultante do processo
de ca rl¡oni ficação , esteja senpre presente, raramente a cutícuIa e
pidérmica está preservada, sendo que as tentativas para .a preparâ

t8

Figura 4 - vista geral do porto de areia ng r da rtaquareia,
Itaquaquecetuba,

SP.

Figura 5 - camada de espessura centimêtrica de concentração
de grãos e grânuros oriundos da cominuição dos megaclastos

ricos em restos vegetais, intercalada
de granulação grossa a média.

em

arenitos

fruviais

l9

ção de mâter.ia1 cuticular nao pr:oporcionaram resultados satisfa-

tórios.
Localmente, no interior

do megaclasto, são observa

clos nÏveis centimêtricos com abundantes restos de folhas superpos

tas. O estado fragmentãrio deste material, bem como o fato de es
târ ìnuito superporto, dificulta sua melhor j dentificação, de modo
que o

mesmo

não pode ser utifizado para o presente trabalho,

2.2.

lr{Ér0Dos Dts cûLntra, B Es]n¡Jlùo

A côleta de materiaf foi realizada, ao longo
de
vários meses, com o auxÍlio de pesquisadores do Instltuto de Geociências da USP. Pelo fato dos nÍveis fossí1Íferos
se situarem
subjacentes a depósitos de areia bastante permeáveis, estavam gerafmente impregnados de água. Esses sedimentos se tornam extremanente quebradiços ã medida em que ressecam, pâra evitar que
os

fósseis fossem danificados em função de um ressecamento muito rápÍdo da matriz, foram coletados grandes bfocos de sedimento, os
quais foram imediatamente envoltos em papet jornal e acondicionados em sacos plásticos. Os bfocos foram mantidos em suas embala gens por um espaço de tempo suficiente para que perdessem água na

turafrnente, sendo que, para acelerar o processo, o pape] jornal
foi constantemente trocado. Após esta etapa, que normalmente se
profongou por cerca de um mês, os blocos foram allertos no labora-

tório,.,

o auxÍfio de martel,os e talhadej-räs de diferentes ta
manhos. As amostras foram preparadas pelos processos mecânicos u
suais, com o uso de estlfetes, espãtu1as, pincéis e agulhas, sob
com
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stereomi croscópio. Os fósseis fragmentados no processo de prepa-

ração foram cofados com "Colatudo Duco,' e, quando necessário,pro
tegidos por uma delgada camada de verniz diluÍdo em äcetona.Foram
preparadas aproximadamente 450 amostras, que foram numeradas e in
corporadas ä coleção paleontológica do Departamento de paleontolo

gia e Estratigrafia do Instituto de Geociências da USp. Adicional
mente, para efeito de comparação, foram coÌeLados e pleparados al
guns restos vegetais da Bacia de Taubaté.
Para a identificação, desenhos dos fósseis obtidos

atravês de cârnara c1ara, acoplada a um estereomicroscópio , foram
com¡:arados com representantes da f.Iora atual , bem como com formas
descriLas e figuraclas na i iteratura especializada. A comparação
com formas

atuais foi reali-zada

materiâl existente no Herbå rio do DeparLamento de Botâníca do Instituto de Biociências
da
Universidade de São Paulo (SPF) , no Herbário do Estado "Maria Eney
da P.K.Fidalgo", do Insl,Ítuto de Botãnica do Estado de São paufo
(SP), no"Herbarium Rioclarense", do fnstituto de Biociências da
Universj,dade Estadual Paufista "Julio de Mesquita Filho', (HRCB) e
no Herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (RB) .
com

fofos utilizadas para a montagem das reatampas
foram obtidas com equipamento existente no fnstituto de Geociências da USP e no Departanìento de Botânica do fnstituto de Biociên
cias da USP.
As

2.3.

cRri'I"ÆRLL()s PARA

A AÎ'Ral}[rn@o

ConfÕrme destaca DILCüER (I974)

G]BIüÉRÏAA

, a tentativa

2l

encontrar equivalentes al-uais se constitui na filosofia que geral
mente tem norteado as pesquisas relacionadas a angiospermas fós seis. Ed\,yard W. Bel:ry, um dos mais prolÍfioos investigadores
de
restos de angÍospermas, durante a primeira metade do século, ex pressou claramente essa filosofia

em

seu trabalho sobre

do Eoceno Inf,eríor do Sudeste da América do Norte":

"en

"Fl-oras
um

estu-

do como este a ônfase principal deve ser baseada em cornparações
com os parentes atuais das formas fõsseis,..'r (BERRY, 1916).

restos folia
res de angiospermas tem sido procurar por fol:mas modernas sinilares e dar ã fofha fóssil o nome do gêner:o existente, o qual, após
a devida comparação, é considerado o equivafenl-e mals próximo pos
sive1. Assim, as designações taxonômicas t.êm sido baseadas na
melhor aproximação que pode ser feita atravês da equiparação de
folhas fósseis e modernas. Com maior freq{.lência, o nome genérico
de uma forma atual ê usado para a forma fóssil, embora taml:ém seja comum alterar ligeiramente o nome genérico existente. Isto é
feÍto pela adição de um sufixo como ites, phyLLum ou ops.is (Myri
cipites, Mgrciophyllun e Casl;anops,is, por exempfo) , ou de um prefixo como y.tseudo ou pat:a (Pseudocol;yLedon e ParanA mp haea, por
O procedimento padrão na t,axonomia de

exemplo ) .

, De acordo com esse procedimento, paleobotãnicos apresentaram fistas fforísticas do Cretáceo e Terciário
fnferior
dominadas por gêneros e famílias de ângiospermas moderna s . DTLCHER
(I974) , por exemplo, em uma tabulação de floras selecionadas de
idade cretácea e terciária inferior, verifj-cou que 93? dos taxons
genéricos atribuidos às folhas fósseis tinham nomes genéricos mo-

7?

dernos ou l-ige iramente modíficados. No "Catalogue of the Cenozoic
plants of North America through 1950" (LANOTTE, 1952), estão relaci.onados represenLàntes de 147 famílias de angiospermas, de idade
variando do Cretáceo ao Pleisl-oceno, que foram atribuÍdos a gêne -^â

-l-"-,'^

Entretanto, apesar desse procedimento ser extrema -r
mente comum atê os días de hoje, seu uso envofve a discussão
de
alguns aspectos.

aclmitindo a presença de gêneros modernos na flora do Cretáceo e Terciário Inferior, levanta
uma série de restrições ã atribuição de fósseis de angiospermas a
taxons atuais apenas com base em similaridades superficiais entre
as folhas. DILCIIER (op.cit.) l.embra que o reconhecímento de gêne ros e famÍlias modernos nas folhas fósseis do Cretáceo lnferior e
Médio, bem como do Pal.eogeno, tem sido baseado em similaridade das
feições gerais destas folhas com formas modernas, Pouco uso tem si
do feito dos detalhes da venação ou das feições cuticufares. Quando estes aspectos são também considerados, a identíficação
pode
ser mais precisa. SIIEFFY (1972). aÍírma que apenas quando 6s i. taxons individuais são estudados em detalhe, e a morfofogia das fothas de gêneros modernos é conhecida c.onipletamente , podem ser feitas ident.if icações mais p::ecisas. É possÍvel, inclusive, que mui 1-os tàxonomistäs usem, hoje em dia, nomes genéricos atribuidos peJ-os primeiros pesqui.sadores sem um ve¡:dadeiro entendimento da natu
reza precisa do mal-erial fóssil descrito. No momento, as técnicas
DILCIIER (\9"1 4l

f

,

elrìltrora

reqtlentenrente não acuraclas usados por aqueles pesquJ-sadores tôm

sido questionadas.
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Na opinião de S,IEBBINS (1950), "as impressões fo

liares são as meÌìos diagnósticas de todas as partes da planta".
GOOD (I966, segundo DILCHER, 1974) expressa dúvida similar quando
afirma que "as folhas são os mais pIásticos e variáveis de todos
os órgãos da planta e que ídentificação e registros baseados so mente em folhas isoladas devem ser considerados com cuidado,
e
traLados até ce¡to ponto cono provi.sórios, requerendo confirmação
quando meios para

isto se tornam disponiveis".

Já MOUTON (1985) defende a utilização dos caracteres foliares no estudo de angì-ospermas fósseis, demonstl:ando que
"é possível identificar uma espêcÍe atravós de suas fof has',. HICKEY (1979), por sua vez, considera a morfologia foliar como uma
"ferramenta virtualmente inexplorada para estudos si.stemáticos

de

dicoti ledôneas " .
Estudos comparatj-vos, de outro lado, têm demons -

trado que certas angiospermas do TerciárÍo rnferior são quase indistlnguÍveis de equivafentes atuais, com base não apenas nos padrões de venação, mas também nas feições cuticufares (TAYLOR
l98f) . É o caso, por exemplo de Philodendyon encontrado na For:ma
ção Clairbone, do Ðoceno Médio de Kentucky e Tennesse. Ð.U.A.,gue
é praticamente idêntico ao seu representante atual. Considerando
gue a cuticula representa umâ série de importantes caracterÍsti cas de Ínteresse taxonômi.co, a nível específico inclusive,
esse
fato é de grande relevância.
A aplicação de novas técnÍcas

em angiospermas

seis tem comprovado a similaridade entre formas fósseis

e

fósSEUS
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correspondentes atuais, Uma tócnica, amplamente ul-ilizada para

o

estudo de sistemática vegetal, e que tem sido aplicada aos fós-

seis, envolve o uso de perfis químicos orgânlcos. Em um estudo
NIKLAS & GIÀNNASI (f978), espêcimes de folhas de cj-nco gêneros

de
do

Zelkooa\ foram morfolo" LtT.nus e
gica e quimicamente comparados con seus correspondentes atuais. A
composição guímica dos ffavonóides, junto com outros constituin tes químicos dos fósseis (paraf-inas, esteranÒs, triterpenos e áci
dos graxos) indicou um alto grau de correlação entre os fósseis e
as formas modernas,
Mioceno (Aeen"

Ce7.t:u.s

"

Quercus

Segundo BURNHAN (1986), em seu estudo sobre Ulma

ceae do Tercíário, a circunscrição de um novo gôncro pode ser jus
tíficada se: 1) o espêcÍne fóssiI é claranente intermed iário , combinando caracteres de gêneros conhecidos, sendo que neste caso po
de ser uma forma ancestraf ou híbridat 2) caracteres não ocorrentes em qualquer um dos gêneros viventes ocorrem no espêcime fós siI.
Pelo exposto, ê cabÍvet admitj,r gue concruantD existam numerosas restrições ã atribuição de angiospermas fósseis a gôneros
atuais, existem alguns argumentos que podem suportar este procedi
r

mento. considerando este fato, bem como a grande semelhança que

a tafoflora estudada apresenta, inclusive a nÍvel específico, com
associações vegetais hoje presentes nas matas pluviais do Bstado
de São Pau1o, optou-se pela adoção do critério de BURNHAN (1986).
Desta f orma, ern sua
totalidade, os fósseis foram atribuíclos
a gêne::os atuais. Todavia" foi sempre proposto um novo epíteto es
pecifico, mesmo nos casos em que a semelhança era muito grande ,
considerando a impossibilidade das espécics permaneccrcm inaltera
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das, sob pressões amhientâis e gen6t-icas, ao longo de mil_hões

de

anos (BECKER, 1969).
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A forma geral das folhas de angiospermas, incluindo feições como tamanho, natureza das margens, forma do ápice, ba
se e pecÍolo, posição das glânduJ,as e natureza da venação, tem

sÍdo sempre muito importante para a dèscrição de folhas fósseis
Às feições gerais, na maio::ia dos casos, são facilmente determina
das, e algumas combínações de feições particulares parecer ser g
nicas para certos taxons existentes (DILCHER, I974). O uso de feÍ
ções particul.ares, ta1 como a presença de uma base inequilateral
e pecÍoIo curto para sugerir que alguns espêcírnes fósseis se cons
t.ituem em fofíolos, e a presença de um pecíolo inflado para indicar afinidades com determinadas famílias, tem sido muito comum em
estudos de angiospermas fósseis (DILCHER, op.cit.).
Devido às clificuldades de se obter fofhas de

an-

giospermas atuais, muitos dos trabalhos forâm baseados em simples
comparações com ilustrações disponiveis na fiteratura.

Este proce

dinento não possibilita uma comparação critj-ca dos detalhes da
norfologia foliar, tais como venação de 49 e 59 ordens,ou feições
cuticufares, porque estas inforrnações raramente são incluídas em
pubJicações a respeito de fl.oras fósseis ou modernas, . Conj:orme
destaca WOLFE (1972), o uso de tal procedimento para a identifica
ção de folhas de dicotil-edôneas fósseis levou a nlimelrosas conclusões fÌorístÍcas, vegetacionais e evofucionãrias equivocadas.
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A cl-assificação de espécimes fõsseis usando forma
geral da folha, sem considerações dos detalhes da venação, e/ou
caracteres cuticulares, produz resultados incertos. Entretanto
quando todos estes aspectos são estudados em conjunto, podem for^:^ _- -^-rtJr¡ll(rv(,rjs
lllul. l.u r-Lueu-tg¡lcls
-.

cl re5peJ

Lu ue

ctllg r ()5pe-tlllds

IOS

seis. Desta forma, o paleobotânico, na identificação de
folhas
fósseis, está se baseando em padrões de venação de ordens cada vez
mais altas. Se a venação de terceira ordem não está preservada,as
fofhas fósseis freqllentemente não podem ser identificadas (MÀC GI

NrrrE,

r969 ) .

Para que a variabifidade de unì taxon seja entendi-

da, seria recomendável o estudo da forma geral , detalhes da venação e anatomia cuticular de um grande número de espécimes. Entretanto, nem sempre ê possÍvel ter à disposição um número elevado
de espécimes, ou espécimes com a cuticufa preservada, particular
mente no caso dos fósseis tercíários brasileiros,

que quase sem -

pre se apresenLam na forma de impressões, Embora a cutícula estivesse preservada em alguns dos fósseis estudados Lr no presente
trabalho, as tentativas de montagem de lâminas não foram bem suce
didas, em função do estado fragmentário do material- cuticufar. Con
siderando que pequenos fragmentos são desprovidos de valor diagnósticos, não foi possivel sua utilização com finalidades taxonô
micas.

É cabíve1 adrnitir que grande parte das restrições

ao uso taxonômico de venação seja devida à fafta de uma cl-assif icação adequada das feições morfológicas foliares. Com base na au-

sência de uma cl.assificação detathada, padronizada e não ambígua
daquelas feições, muitos dos pesquisadores se Iimitaïàm a breves
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descrições dos aspectos mais gerais da planta, o que resultou em
uma porcentagem provavelmenl-e al.tâ de atribuições genéricas incor

retas, especiaì_mente no caso de folhas mais antigas que o Terciã
rio Médio (HtcKEY, 1973).
Sistemas de terminologia descritiva da forma geral
e padrões de venação de folhas de angiospermas foram apresentados

por paleobotânÍcos e taxonomistas, como por exemplo ETTINGSHAUSEN
(1861), KERNER VON MÀRILAUN (1895), GOEBEL (1905) , LAM (]925) ,
rRoLL (l-938) e r,en (1948),
O sistema mais compreensivo

e utifizável foi publi
cado por I{fCKEy (I9791 , como resultado de esforços para encontrar
critérios seguros para identificar folhas de angiosper:mas fõsseis.
HfCKEy (op.cit.) combinou classificações de arquitetura foliar ,
previamente publicadas, com sua experi.ôncia referente a caracte res foliares de folhas atuais e fósseis, para elaborar uma classi
ficação detalhada, de grande ímportância para pâdronízar observações e terminofogia de arquitetura fol_iar, tanto para paleobotânj_
cos como para taxonomÍstas.
A justifícativa essencial para essa cfassificação
reside no fato de que vários taxons de dj.cotiledôneas têm .folhas
possuindo padrões consistentes e identificáveis de organização de
arquiteturâ foliar, em l-odos os níveis, de sub-classe à espécie
(HrcKEY & WOLFE, 1975).

Na caracterização da arquitetura foliar

zado, portanto, o esquema

foi utilide I.IICKEY (L979), Os principais efemen-

tos util,izados para esta caracterização, clisponíveís
na
mai.o¡i.a
dos espécímes estuclados, for:am forma da fo1ha, configuração
da
margem, forma do ápice, base e pecÍolo, padrão de
venação e posi_
ção das glåndulas (figura 6), Para fins de,."¡.,rdo taxonôm_ico, fo_
ram ui:ilizados somente os fósseis que apresentavam pelo
mencs
Lrês

orcìens de verração preservada, ou aqueles com combinações
únicas e
inconfundÍveis de feições particulares ( re¡rres enta nte s das
fami _

lias Tiliaceae e Mel-astomaceae, por exenpfo).

para a medida da área foliar, foi ernpregacìo
o pro_
cesso de CÀfN et al (1956), segundo o qual a supe::fí,cie
fotiar é
2/3 da årea rei_angular do comprimento por largura. À classifica _
ção da ár:ea ineclida foi feita de acordo com o sistema de R\,NKTAER
(1e34).

para a taxonomia das angiospermas. foi usado
o sis
tema de classificação de CRONeUIST (l9gl), perfeitamente
compatÍ_

vef com o registro fóssit, No caso das briófitas e pteridófitas
fora¡r adotados, re spectivamente , os sistentas de SCHUSTER (1984)
TRYON

& TRYON (1982).

,

e

t

I
a

a
Figura 6 - Ordens de nervação
ficado de HICKEY, Lg19) .

(modi
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BRI6F]-TÀS

Divisão
CIasse
OTdem

BRIOPIIYTA
IIBPÀT ICOP

S

IDA

JUNG]IRI'IANNIALDS

SUboTdem

JUNGERM¿,NN

:I.

INEAE

ia BÃT,ANT IoP TDAC]IAE
Subf amÍIia ISOTACHIDoIDEAE
Gênero fsoLachís Mj_Lt.
Famí ]

S

Comentários - A ordem Jungermanniales é a maior

dentre as hepáticas. São conhecidos cerca de 190 gêneros, a maioria do.s quais tem ampla di.sLribuição nas regiões tropicais (JOLY,
1983), A ordem inc.lui formas tafosas e foLiosas (acróginas). As
formas acróginas possuem caracteri sl-icamente um caulí,dio folioso

bifâteral, guarnecido ¡:or duas séries de i,iÌÍdios.
Freq|enteaente, sobre a face ventral do caufidio, pode ser oJ¡servada uma terccira série de filÍdios de forma particular, denominados anf igástrios (JOV-TIT-AST, Ig67 l.
com sj-mel-ria

Gênero Isotachis MLLL.
fsota.chis simonesí sp. nov.
(esl-.7 ; figs. l-4 )

3l

Hqlé!¿gg - cpl3D-5189; locatidade-tipo: porro

areia n? I da ftaquarej.a,

I t aquaque cetuba

,

de

Sp.

fefêlfp"_q - cpl3E-5r83, -5rgs; -5186, *sIB7, _sf8B,
-5192.

ij;l¿eSi{:g" - espé,:ie dedicada ao paleontó_
ìogo MarccJ.io Cuimarãcs Simões, do T'stiì:uLc da Rioci.ôncias da
B_pi!g!g_

UNIISP

de Botucatu.

- cametóf ito prostrado, r:etitÍ
neo ou Jigciramente r:urvado. cauÌÍdio simples, com firídios Ímbri
cados, com ápice bífido, recurvado, base obtusa a arredondadd.
D.¿.e-g!g:

g .e-åpeel!*se

- Ganetófito prostrado, rei:ilíneo ou Ii
geil:amente curr¡ado, com conprimeni,o náximo de 1r3 cm. CaulÍdio sinr
pres com drras séries de f ilídios ,lorsais imbricados; f ilid_ios ccrn
'
cerca de I mm de comFrirnento, ãpice bÍfido, recurvado, base obtusa a arredondada. Anfigástrios e rizóides não observados.
!S r_ç:+_çeo

- De acordo com SrE vrARr
(1,985), as Jungermanniâles teriam surgido pouco antes do inicio do
Terciárj.o. No que diz respeito ao gênero Isotach.is, porém, esta é
possivelmente a prímeira ocorrência no estado fóssil, visto
que
não foram encontradas referências na f.iteratura paleobotânica.
ÞÞ!ri,Þu1_Sè9_C¡_t_f_qtjClê-f_i_ca

Para o Brasil, esta é a primeira ):riófíta
fóssif
descrÍta, e¡ibora BÀRIJOSA & ALMETDA (1953) i-enham assinalado, na
Formação Corumbataí,

tes sp.

restos duvídosamente a.tr:'.buíd as a i,iãychan.ti-

2,)

se * Estes fósseis, provaveImenLe em f unção
cle sua nâtureza delicada, são rclativanìeì)te raros na tafoflora da
!,1s

"_lÞ_s

Formação Itaquaquecetuba.

Embora pr:ocedentes clos mesmos blocos que contém as
f

o1l'ras, não ocorrem dir:etalnente associados com elas. Nas

poucas

amostras obtidas, os espécimes aparecem em grandes concenL::ações,
juntamente com caulÍdios de prováveis briófit.as t.alosas, não ten-

do sido verificada a Irresença de outros l:estos orgânicos _identificáveis em associação direta.
A presença de um caulídio folioso, com simetria bi
1ateral, per.mite al-ril¡uir prontamenl-e o fóssil_ ã.s Junger:mannj_a -

les acrógi.nas. A dispos j ção e o f ormato dos f j-.1_í<tios, por sua vez,
poss1bilita a atribu:i-ção ao gênero f so.l:achis,

3,2.

PTERIDÕFITÀS

Divisão PTERIDOPIIYTA
Cfasse FlLTCOPSTDA
Subcf asse POI,YPODIIDAE
OIdem POLYPODIÄLES
Subordem POLYPODIINEAE

Famífia DENN S,TAEDT TACEAE
. TTibo LINDSAEEAE
Comentários - A familj.a

Denn

st aedt iaceae compreen-

de 17 gêneros, de dì-stribrrição IJalltl:opica1, com alguns poucos se
exl,endendo para regiões tc'mperadas. O grupo é caracterizado por
caufes rastejantes portando grandes folhas compostas, com sol:os
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ììlarginais ou sub-marginais providos de i¡<1úsio
1982 )

(,IRYON

&

,I.RYON

.

Gônero Líndsaea Dryander ex Smith
L'indstzea pradoi sp. nov.
(est. 8, fi9s. 1-3)
Holéta-pe -

GP

/ 3E-5217 a,b; Iocalj,dade-ti

de areia nP 1 da ftaquareia, ftaqu aquecetuba,

Porto

Sp.

o - esp6cie dedicada ao botânico
Jefferson Prado, pós-graduando do Deparr-amento de Botânica do rns
til,uto de Biociências da USp.
Efrj!9_to_-ç_Sl?c:ç{li

ç

i-fjçg - Fof ha pinada, pinas sul:_tra_
peziformes, margem Ij.sa. Venação livre, bifurcada, partindo
da
base dos segmentos, com ápice ligeiramente expandido. rndúsio Ínteiro, semi-1unar, crenufado.
¿iig_lore_

egp_es

- pina incompleta, com folíol,os f érteis,
provavelmente correspondentes aos basais, sub-trapeziformes, com
1,2 cm de comprimenLo por 1,1 cm de largura, narqem lisa. Venação
1ivre, bifurcada, partindo da ]:ase dos segmentos, com ápice Ii geiramente expandido. fndúsio inteiro, semi-J_unar, crenulado,dis_
Linto da margem li sa.
.D_e!

sflç_e-S

DrsLIt.llufÇao

da famÍli.a

estrati I. f-jçg - Os rêgistros fósseis

staedt i ace ae renìontam ao Pa.l-eoceno (CIlING,197B). O
gênero l,l,ndsaea, ao que tudo indica, é peJ,a primeira vez assj-nal.a
DeDn

do nÕ estado fóssil.
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uervação e a presença de
Índúsío situam este fóssil nas Filicops j-da' O formato dos fol.Ío Ios é compatível com aqueles encontl:ados no gênero Lindsaea, como
apr:esent-aclo nâ revisão de

3.3.
3.3"].

O padrão de

se -

p_Legfg r

RR,A,[{BR

(1957]..

añr$Girosnll4xll4As

1!ün,üfA5

oivisão
Cl-as se

MAGNoLToPIìYTA
MÀGNOLIOPSIDA

Subcfasse

Ordem
FanìÍ

MAGNOLI IDAE

LÀURALES

li a

LÀUR7\CEAE

Comentários -

A famí l.ia Laul:aceae é constituida

por celica de 32 gôneros e 2.500 espécies atuais querembora pos sam ser encontrados em todas as regiões tropícais e subtropi cais do mundo, especialmente em fforestas trop-icais úmidas rapresentam os princ.ipais centros de dispersão no Brasil- e sudeste
da Ásia (HËYWOOD, l.979). No Brasil, a famil.ia está representada
por 19 gêneros e aproximadamente 390 espécíes (BARROSO,1978)' de
hábito lenhoso, arbóreo ou arbustivo (HEYI,ùOOD, op.cit.). Usua1 mente as lauráceas apresentam folhas sitnples, coriáceas, com mar
gem inteira e' padrão de nervação broquidódromo; cavidades oleífe
r:as são comuns (HICKEY & WOLFE, 1975; HEYWOOD, op.cit.)' As Lau
ïaceae possuem afinidades com as MoninÍaceae e com as Magr-ro1.ia ceae

(llEYWooDI op,

cit.

)

.
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Gênero 0cotea AubIet

)cotea pulcheLLi{ormis sp, nov.
(est. 1, fig. I; est. 9, fíg.3)

H"lgg$" - cpl3E-5134; toca L idade_-t-ipo: porto
areia nQ 1 da ftaquâreia, ftaquaquece tul:a , Sp.

de

gli!C!9__9"¿""f1!.o - pulchellífotm.i.s atude à es_
pécÌe aLüar 0cot,ea puLcherza, muito simirar ao fóssit estudado.
Diagnose esÞecÍfica * Folha simétrica, elíptica,ba
se agucla, margem intelra. padrão de nervação eucanrl:tódromo na por

ção inferior e brocJui cìócr ¡omo na porção superÍor da folha; nervura
primária de calibre moclerado, r:etil,ínea; neÌrvuras secundárÍas de

calibre moderado divergem da mediana de nane¡'ra alterna, segundo
ângutos agudos estreitos a moderados (A2-52a,) i nervuras terciá
rias, quaternãrias e quintenárias com emergência ortogonal; aréol-as com desenvolvjmento perfej_to, predomi nalltemer.ì te pentagonais ,
com vônul-as Ìivres, simples ou ramificadas.
Des-crição - I'olha simétrica, com

2 cm d.e cornpri_
menl-o por 1,6 cm de largura, contorno e1Íptico (c/I=2), limbo com
numerosas estruturãs cj-rculares de tamanho reduz:'-do, ápice
não
3r

preservado, base aguda, margem inteira e pecÍoto não preservado.
Padrão de nervação eucamptódromÕ na porção inferior e broquidódro
mo na porção

superior da folha; nervura prinária de calibre moderado, retifÍnea, afiJ-ando ligeiramente em direção ao ápice; nervuras secundárias, em núrLrero de 5 na pal:te pre se::vada , d ivergem da
mediana de maneira allerna, segundo ângulos agudos estreitos a

:no

derados (42-s2o\; são nervuras moderadas, arqueadas desde sua di
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vergência, ascendenl-es en direção ao ápice, unj.ndo-se, nå netade
superior da folha, às sobrejacentes, próximo ã margem; ,nelrvuras

terciárias formando denso e eviclente retículo; nervuras terciãr:j.as,
quaternárias e quintenárias com emergência ortogonal; aréolas com
desenvolvimento perfeito, com forma e tamanho variÁveis, predominantemente pentagonais, algumas com vênulas livres,

outras

com

vênulas simptes ou ramificadas uma vez.

- O gêne ro t c o i; e a, s e gùndo KNOWLTON (1924), já ser:ì,a assinalado em rochas datadas do
Paleoceno. Parâ a ffora cel-rozóica do Bràsil, esta é a primeira o
corrêncía, embora outras lauráceas tenham sido registradas anteriorr¡ente em sedimentos de idade vari.ando do Eoceno ao pfioceno
(GoRCErx, t884; Hor.LrcK & llERRy, 1924; BËRRy, 1937; DUÀRTE, r972).
!

r_s_!

r r !y.ì,ç

e_o_

eq!g_e,t-i gIê

q

t c'a

t

Pfq-ç¡¡åeg - Conforme salienta BERRY (1916), a iden
tificação dos gêneros da famÍlia Lauraceae está envolta em dificufdades quase j.ntranspon íve i s . No entânto, o fóssil aqui descrí-

to, representado por um úníco espécime excepc ionalnren Le bem preservado, é muito sernel-hante a 7cot.ea pulcheLLa, uma laurácea l¡as
l-ante comum na Mata Atfântica. Esta semeLhança diz respe.ito à for
ma, dimensões, textura e nervação, inclusive a nÍvel de arêofas.A
diferença mais marcante em relação a 0.puLchel,La está rel_acionada à presença de estruturas circulares que eventuafmènte pode riam co¡respondeï a glândulas. Restam dúvidas, porêm. a respeito
da verdadeira natul:eza dessas eslruturas, já que um exarìe mais
mj.nucioso sugere que elas estão, na verdade, superpostas ao fós.sil, podendo se constituir em marcas de gal_has, conforme serå tra
tado posteriormente.

37

.Apesar da possibJ_Iiclade da fol.ha

ser gÌandulífe::a,
as dernais afinidades morfológlcas sugeren forteme:rte tl:atar-se do
gênero 0cotea, Desta,,formar parece preferÍve1 atribuir o fóssif
a este gônero.

Subclasse

DTLLEN I TDAE

Ordem MÀLVALES
FâmÍIia TI],rAcEAE

A famíf ia Titíaceae é arn¡rtanmtè dis" triÌ¡uida em todas as regiões tropicais do mundo, cspecialmente América: do Sul, Ãfrica e slldeste da Ásia. Algumas poucas fornas
se extendem para regiões temperâdas da Euì:opa e Ämérica do Norte
(HEYWOOD, I979') . Os dois principais centros de dispersão estão no
sul da .África e Brasil (B1\RRoso, I97g). A famíIia ê constituída
por cerca de 4l gôneros e 400 espécies, com plantas herbáceas ou
lenhosas, arbustivas ou arbóreas (JOf,v, 1983; HEyWOOD, op,cit.).
Os representantes da famÍlÍa são caracterizados por folhas simples,
margem com dentes não glandulares, padrão de nervação actinódromo
e peqrienas estípulas na base (HtCKEy & I/,IOLFE , I97S; LIEYWOOD,1979).
ÇS]1ç¡ t_4_I.g

Gênero Lu"ehea ldi, f ldenÕw
Luehea diuaricatt,formis Fítt-ipaldi,
. ti & Piraní, 1989.

(est. l, figs. 2,3; est.9, fÍg.

Simões,GiuLiet

5)

Luehea d'Lutzt,ical:i{orní.s FiLLípaldi et a1. , 1989 ,p.
I92-I93, figs. l-3, 28; Fi,Lt-,i.paldi & Sinões,,,1989,

p.28, est. I, fiq.

m.
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Isr_glut - Gp/iE-ABoA, -5250; p¡peqçlêlgC _ por:to
de a¡eia nç I da ft.lquareia,

f

taquaquecei_uba, Sp.

LfçCg - Folha assimétrica, com 2,3 cm de compri
mento por 1r9 cm de largura na parte preservacla, contorno apdren_
!e_g

q

temente oval ou elípti.co, ápice não preservado, base muito assímé
trica, sendo que, de um lado da nervura medj,ana, o Limbo tem base
aguda e, do outro, l:ase arredondada, mâLgem serr:ada. padrão

de

nervação actinódromo basa-l , com 3 nervur:as primárias de calibre
forte dÍvergÍndo em ângulos aqudos est,reitos (22-30a1 da base do

limbo; nervuras secundárj-as de cal.íb¡e moderado, ÌnaÍs ou lnenos pa
ralelas, unindo as prlmárias, fornando ângulos retos ou aproximadamente retosi nervuras terci.árias reticuladas ao acaso.
Distríbuiq,ão_ estratigráfica

- e famÍtia Tiliaceae,
segundo DOLTANITI (1950), surgiu no Cretáceo Inferiorf
enquanto
que o gênero Luehea 6 registrado a pari-ir do Eoceno (BERRy,l9l6),.
No Cenozóíco do Brasil, o gônero também está represeni_ado ha Ba cia de Fonseca, de provável idade eocênica (DOLIANITI,op.cit. ).
Discussão -

O fóssil aqui estudado correspon<ìe cer

tamente a [,uehea d.iuaricaLiforntís" descrita por FITTIPALDI et at.
(1989), com base em mater,íaL procedente do mesmo focaf" Conforme
destacam estes autores, a nervação actinódroma, com nervuras se cundárÍas paraÌelas, a base assiméLrica e a margem serrada colo -

esta fofha nas Tiliaceae e no gênero l"uehea.
espécíe atual que mostra maior afinldacle é L. dioaricata Mart.,
"açoita-cavalo", muit.o comum nas matas do Estado de São paufo.
cam inìedial-amente

A

o

Na Bacia de Fonseca (MG) , DOLÌÃNITI (1950) descre-
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veu a nova cspécie L,roæoí. L. tliaat ícaLif ot nít; é cfaramente dis tinta
de L,roroi porque esta apresenta uervuras secundárias aI

ternas e

uma margem ma.is

Subcfasse
Ordem
Famí l. i

fÍnamente serrada.

ROSIDÄE

FÀB,AI-LIS

a

MrMos.AcE.AE

Conrentãr:ios -

A Famil-ia Mimosaceae

comp reende

cer

ca de 56 gêneros, que abrangem de 500 a 3.000 es¡:écies, de hábito
arbustivo ou ar:bóreo, distrib'uÍdas principa.lmente nas regiões tro
picai.s e sul:tropicais do globo (HIjYWOOD, 1979). Apresentam folhas
freqllentemente duplamente pinadâs, com margem inteira e padrão de
nervação broquidódromo (HTcKEy & woLFEI J.975; JoLy. f9g3). É con

siderada pÕr muil,os autores como uma subfamíl-ia das l-,eguminosae.

Gônero PipLadenia Bentham
Piptadenía ter,l;iaria sp. nov.
(est. 10, figs. 1-3)

Hotótipo - cPl38-5130; localidade-ti
areia nq I da ftaquareia, I tãqu aquecetuba , SP.

: Porto

de

. Paratipos - cpl3E-5rI7, -5tl9, -5120t - 5122,-5123,
-5124, -5127 , -5129 , -5f31, -5t34, -5135, -5t37, -5146, -5343.
Epj

!_c

t o*__e s¡e

cj

de dos sedimentos fossílíferos.

j=j

çe

tertiaría

refere-se à ida-
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gg!gt:l!q" - Fotha ¡:inarla, fof Íotos l.i_
neares falcados, opostos, de tamanho var:iável (4-6 rnm de compri _
mento por lr0 - l-,5 mm de largura), ápice agudo, base marcadamen_
te assimétrica, margem inteÍra. Nervura pri:lária de calibre fortef
excêntrica; nervuras secundárÍas inconspícuas.
pigg]p_=S-

- Fol_ha provaveJ_mente pinada, f olÍof os
(foli,óluIos?) fineares fafcadôs, provavelmente opostos, de tama nho variável (4-6 nm de comprímento por 1,0 - Ir5 mm de largu::a) ,
ápice agudo, base marcadamente assim6tricaf margem j-ntej.ra,Nervu
ra primária de cafibre forte, excôntrica; nervuras secundãrias in
_n_gp"l¡ç.-q"

con spÍ cua s .

"pj

s

t¡:ÞgfCêS_€eI sliq {é!i,Se - A

está representada desde o pafeoceno-Eoceno

f

äm

Íri

a

M

imo

sa

ce ae

(CREPET & TAYLOR,Igg5).

Folhas de Pipl;adenia, no enLanto, são desconhecidas no estado fós
sí1, embora troncos referíveis ao gênero tenham sido identifica dos na Formação ltaquaquecetuba por SUGUIO (1971) e
sA (l978).

SUGUIO

&

¡,tUS-

- Esl-e nìaterial é relativar¡ente abundan*
te, sendo representado por fol.Íol os quase sempre isolados.
Os
folíolos ou foli6Iulos mostram nÍtidas af inj_dades com as legumino
sas e, em especial, com as mlmosáceas. Dentre os numerosos gêne ros viventes no Brasil, o que mais se assemelha, devido ao aspecto falciforme do fol-íoIo, é p¿ptadenia, embora outros gêne::os tam
bém possam ser considerados afins.
_O_r-9.ç-gÊ!gg

Familia

CAIìSÀLP IN IACEAE

Cometrtários - Esta famÍlia compreende cerca de 1g0
gôneros e 2.500 - 3.000 espécies atuais, distr:ibu_idos nas regiões

l-ropicais e subtropicais de todo o mundo (HEYWOOD, 1979). Inclui
plantas subarbustivas, arbustivas, arbó::eas ou trepadeiras de natas, bem como l:at:as ervas (JOLY, 1983). Apresentam folhas com
postas, em geral simplesmente pinadas, ocorrendo tambêm dupJ_amen
te pinadas, com margem .inteira e padrão de r-rervação broquidódromo
(HICKnY &

WOt

FET 1975; JOLy,

op.cit.

)

.

sia r,l'-nnaeus
Cas sía rosleri
sp. nov.
(est. 2 , 1í9.4; est.Il, figs.I-4)

Gônero

Cas

U9!Þsi!9 - cp / 3¡.- 52 3Z ; _Lqeql :' Èeqe- ripp ; porto
are.ia nç 1 da ftaquareia, Ttaquaquecetuba, Sp.

de

lêté!_lfe - cP/3r.-slr2

gé!.lg_g9lggjl4g - espécie dedicada ao prof .
Oscar Rösfer, do tnstituto de Geociências da USp.

Dr.

Diagnose especÍfica - Folío1o simétrico, <¡vaclo-lanceo
tado, ápíce agudo, base obtusa assimétríca, margem inteil:a. Nerva

ção broquidódrorna; nervura pr j,már:ia de ca.libre forte, retilínea ;
nervìll:as secunclárias alternas, <1e calibre moderado, <1:i.vergem da

¡:rirnária forr¡ando ãngulos agudos moderados a rargos

(51-76oJ

; ner-

vuras teJ:ciãri as ret-icul,aclas ao acaso.
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DescriÇão - Folíoto simétrico, com 3,4 crn de compri
mento por lr2 cm de largura, cóntorno ovado- lanceoÌ ado (c/l=3),

ä

pice ¡:rovavelmente agudo, base oblusa assim6l::ica, iaalgeni lnteira,
peciolo não co'servado. padrão de nervação camptódromo - br:oquidó
dromo; nervura primária de cafibre forte. retilínea, afil_ando Ìigeiramente na tnet-.ade superior da folha; neïvuras secundárias, al_
ternas, de calibre moderado, rìivergem da primária formando ãngu _

los agudos moderados a largos (51-76o) ; são nervuras ascendentes
em dir:eção ao ápice; nervuras terciá:: j.as ::etj cul,adas ao acaso.
Þ¡l_f:Þ_qfçeo es_qr_1t-1glá:qica - Segundo BERRY (1935) ,
o gônero Cassia surglu no Crel-áceo Superior da América do Nor-

te. No estado fóssil apresenta mais de I00 espécies descritas,sen
do que arguns fotÍo-los fósseis são pr:aticamente indistinguÍveÍs cr¡s
forrnas recentes. No Brasil, o gênero foi assinalado nas bacias de
Fonseca (BERRY, 1935) e Gandarela (DUÀRTE & MELO !.ILHA, I9g0), de
provável idade eocênica, no plioceno da Bahia (HOLLICK & BERRY t
, no Plioceno do Acre (BERRY, 1937) e no Jazígo Vargem crande do Su], atribuÍdo ao euater:nário (DUÀRTE a REZENDE-MARTINS
19241

1983).

!:SSg,:e.ã" - Este fóssiI apresenta cfaras afinidades
com as legurninosas. Sua f or:na geral e detalhes de nervação asso -

fofÍolos que têm sido normalmente atribuídos ao gônero Cassia, embora rìuitas vezes sem evidência suficiente,
desde
que existem muitos outros gêneros de legunrj.nosas que aprcsctt-ar fo
Iíolos similares. Entretanto, consi.de::ando que o fóssiI é muito
c:'-am-no com

a fol:mas que têm si.do cons.i sLentemente àtl:ibuid.as
Cctssía , parece preferÍvel referÍ-fo a este gônero,
senìe.l.hante
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outro lado, a vari.ação observada em Cassia é
consideráve1, mesmo em folhas inclividuais de algumas espõcies.Des
ta forma, deve ser r:essal tado que a espécie aqui cìescrita, baseada em poucos espécimes, pode não refletir a variação intraespecÍfica eventualmente existente uo taxon, tanl-o em i-ermos de tamanho
De

co:no de f orma.

conforme visto anteLiormenLe, Cassia está l¡em re presentado na flora cenozóica cìo BrasiI-

Para o

P] j.oceno

da Bahia, IIOLLICK &

UERRY

(1924)

t

descreveram C.naz,ahiana. A espécie aqui descrita difere
de
C.rnarahiana principalmente pelo tipo de ápice e padrão de nerva
ção.

Na Bacia de Fonseca (MG) ocorrem

fonsecana e
C, obtusal:afoLía, propostas por BERRY (1935). A julgar pelas ilust-r:ações de IIERRY (op.cit.), C.rosLeni parece ser semelhante a û.
fonsecctna no formato geral , di.fer:indo, contudo, no padrão de nervação. A espécie aqui descrita, de outro lado, é c.l.aramente dis tinta de C.obtusatafolia, náo só pelo padrão de nervação, mas
também pelo tipo <ìe ápice, que é ligeiramente emarginado e inequi
ìateral ì1e s i:a última.
No Pljoceno do Äcre,

sença de

C.

RARRY

C.

(1937) assinal_ou a pre-

aç¡uayt.íertsis, que efe havia descrito anteriormente pa-

r:a o Plioceno do peì:u (RIiRRy, f925). Das forlnas dcscri.t-_as para

44

o

Brasil, C. aguayl:.ien.çris é certanrente a que maís se assemelha a C.
rosLez'i, A semelhança entre as duas espécies é bastante grande
no formatÕ geral, r-ro padrão de nervação e no ângulo de divergên _
ci a cìas nervuras sccundári¡s. Ä cspócie da For.:mação f Làquaquece_
tuba, porém, apresenLa base nitidamente mais assimétrica e form¡lto ligeiramente mais along ado.
Na Bacla de Gandarela

descr:everam

(MG) ,

DUAR'IE & MIìLO FtLrjA (1980 )

adu¡nbrata. Infelizmente, o materia.L figurado pe l-as autoras está muito mal preservado, di ficul {ando a conr¡,t,rração
com o fóssil aqui descrito, Àparet.ìtemente , C, t,o s L er'i apreselta tun
formato mais alongado que C. adumbrata.
C.

para o Jazigo Vargem Grande do Sul (Sp), DUARTE a
RE ZENDE-¡{ARTINS (1983) desc¡everam C. pat,keríi, C. e|Lípt.i.ca e
C.

parabicapsuLaris,

com base nas <1escrÍções

e irustrações de DUARTE & REZENDE-MART1.NS (op,cit.), é possível constätar apenas que
C.rosleri difere de C. parkeri.i no formalo geral, já que o pa _
drão de nervação da espécie de Vargem crande do SuÌ não estã pre_
servado. No padrão geral de nervação e no tipo de base C.r,osleri
apresenta simiÌaridades coÌn

parabicapsul,arís e C. ellipLica,ð,i
ferindo porém peJos det.afhes da nervação e pero formato mais aron
gado

C.

.

O ho.ì-ótipo de â. r,as Leri apresenta nal:cas

¡:ossÍ _
veis galJras no linìbo foÌiar (est.l1, figs. 2-4). fais est.ruturas,
{:a.bém chamadas de cecídi.as, são aJ terações no pacìrão de cresci _
mento normal de l-ecidos e órgãos vegetais, que podem ocorrer em
<1e
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qualquer região da planta, sob a irrfl.uência de organismos incluto*
res. Estes incfuem a1gas, líquens, fungos, bactérj-as, vírus, áca_
ros, nematóides e j-nsetos, enr,re ouLros (¡-ËRNÀNDES & MÀRTTNS
.

1985), Os ínsetos são os màis irnportantes formadores de galhas
,
destâc¿rndo*se os rrÍptel:os e os hime'6pteros (Í'DRNANDES,lggT)
;Mais
de 938 das galhas ocorrem em dicotifedôneas, sobretudo em suas fo

lhas

(¡..¡¡1¡¿NDES & MARTTNs,

op.cit. ).

registro fóssÍl das galhas remÕnta ao ,C¡.etáceo
(IrEÌìNÀNDIìS & MAR'Il NS, f9B5). O estudo
de folhas fósseis, enl-retan
to, tem lrerec:'-do pouca âtct1ção ¡tor parte dos pesquisadores. No
Brasil, atô o moÌtento/ não foi real.izado nenhum trabalho mais a
profundado a respeito desses fósseis, emL¡ora existam algumas refe
¡ências na fiterâtura (HoLLrcK & BERRY, r924; DUÀRTE & VASCONCE O

LOS, 1980; DUARIE &

IìE ZENDE-MAR,I'ÍNS

, l9g5; !-t,TTfpALÐf et a1.,19g9;

FTTTIPIILDI & SIMÕES, t990).
Na tafoffora

da Formação Itaquaquecetuba,essas mar
cas também foram encontradas em espécime s d,e Luehea dioat"icaLífon-

mis, Murcí.a cf. z.ostt al;af ormis e Senjania Lancifolia,Mesmo con
siderando a grande al:'nclÂncia e complexidade de galhas em fofhas
atuaisr par:ecê cabivel admitir gue as galhas tenham sÍdo pr:oduzi_
das pela ação de insetos, visto que apresentam g::ande semelhança
com gafhas entomógenas

atuais. De ì.nomento, contudo, faltam elenen
tos para uma idenLificação ma.is precisa do agente indutor. considerando, porém, que o estado de pLeservação, bastante favoráve.l. ,
propicia a rcalização de estudos nlais detaÌhados, existem perspec
tiv.es de uma ideÌìti f ì cação a nÍve]. de famÍlia ou mesrLìo geirérico.
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Gônero SchizoLobíum Vogel
Sclti.zolobíun inctequ'iLateyutn Fittipat<ìi,

lietti & Pirani, 1989.
(est. 2, fig. 3; est. 9, fiq. t)

Sinões, Giu

Fít-tipaldi et al.,1989,
p.189, figs. 5,20; Fittipatdi & Simões, 1989, p.
28, est. 1, fig. d.

Schiz,Ll.obíum ín.aequíLaterum

- Çp / 3E- 4"1 6 3 i procedência - porto
na I da ftaguareia, I taquaque cetuba, Sp.
Ma_Lcl¿gl

de

areia

- FoJ.ïolo simétrJ,co, contolîno oblongo, á_
¡rice obtuso, base sub-cordada, assimétr_ica, margem inteira, pecío
¿e_gq5,ição

1o não preservado. padrão de nervação camptödromo - broquidódromq
nervura :¡ediana retilínea a ligeii:amente argueada, de caÌibre mo
derado, dimlnuindo de espessura em direção ao ápice; nervuras se_
cundárias divergem da primária for:inando ãngulos agudos largos a

te retos (66-85o)i nervuras secundárias se juntam às
sobrejacentes, próxì.mo à margem, formando arcos; venação interse_
aprox irnad

amen

cundária inconspícua.
plet_qÞ_gjgqo gsglqlrg!Áf_i_ge - A famífia Caesatpinia

ceae está representada desde o cretáceo superior (cRÐPET & ,r.Ayr,oR,
1985 ) . O gônero Scl.rizolabiutn, no enlanto, é bastante r¿ìro no es*
tado fóssil, sendo gue, com excessão da espêcie aqui t-Lâtada, foi

assinalaclo apenas na Bacia de Fonseca (GORCEIX, Ig76), de prová vef i- dade eocênica.

ãe -
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fóssiÌ

aqui descrito corresponde
certanìente a Schì.zolobtun írLaequ.iT.aterun, proposta por FITTIP¡IL_
DI et a1. (1989).
pfåc_gg

s

O

Ilos detalhes da nervaçäo e forma cleral , o fóssif é
muito semelhante ã espécie atual S.:par"ahyba, bastante comum na
Mata

1\t f

ânti-ca.
Segundo GORCIJIX (1976), dentre

os fósseis coletados
na Bacia de Fonseca (MG), puderam ser l:econhecidas forhas atribuÍ
veis a ,5 " e:tcelsum, as quais, contudo, não f oram descritas ou
figuradas.

Famífia

FÀBACEI\E

- A famífia Fâbaceae conpreende cerca
de 400-500 gêneros e Ì0.000 (HEyt4tOOD, Ig7g,) _ 12.000 (CRONeuTST
,
f98f) espécies, distribuÍdos nas regiões tropicais e sub¡¡6pi""1=.
É constituída principafmente poï ervas, incluindo também algumas
árvores e arbustos (HEYWOOD, op.cit.), Seus representantes apre _
sentam fofhas em geral trifolj.adas (exceto as primárias, que são
simples). com margem inteira e padrão de nervação , broquidódromo
gSIg n!Ál_i p_9

(I{ICKEY & WOLFE, 1975; JOLY, 1983).

Gônero I'lachaer...ium Persoolì
I,lcIcLLãeriun piraníí
sp. nov.

(est.1,
4).

figs.

5,6; est.2,figs.

I,2;

est.l2,

figs,l-
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Ilplc!.-pg - Gp/38-5091 ; tocalidade-ti
areia nQ I da ftaquareia,

!es-âq._¿og

f taquaq

uecetuba,

Porto

dd

Sp.

- cp,/3E-5089, -5090, -5091, -S093, -5099,

-5I03, -5109, -5238a, -5238b.
espécie dedicada ao prof . Dr.
"S José Rubens Pirani, do Departamento de Botânica do fnstituto
de
!¡2éte!_"_sgpgd-.[¿

Biociências da

USP.

rjlÅg. -

Foliofo siméLrico, elÍptico,
åpice emarginado, base arredondada, margem intej.r:a, pecióIulo nor
maI. Nervação broquidódroma; ncrvura primãria de calibre fol:te,re
tilÍnea; nervuras secundári.as moderadas, alternas ou sub-opostasf
partem da primária formando ãngulos agudos moderados (46-6Io);ner
vuras terciárias reticuladas ao acaso, formando ângulos variáveis
com as secundårias; nervuras quaternárias e quintenãrias ,partem
P¿ ugn o e e_c.Ep"

de nervuras de ordem respectivâmente inferior,

de acordo com ângu

fos variáveis; aréolas de desenvofvimento perfeito, com forma
tamanl-ro variáveis, com vênulas ramlficadas.

e

=g - FolÍolo simétrico, contorno etíptíco ,
com numerosas èstr:uturas de conl-orno ci rcular dÍspersas irregular
Ð" =_Sffç

mente pelo lj,mbo, ápice emarginado, base arredondada, margem in teira, pecióluio normal. padrão de nervação camptódromo- broquidó-

dromo; nervura primária de calibre fort_e, retifínea;

nervuras se
cundári-as moder:adas, alternas ou sub-oposl_as, partem da primãria
formando ângulos agudos moderados (46*6Lo) ; nervuras secundárías,
ascendentes em direção ao ápice, curvam-se abruptamente ¡:róxirno à

tl9

nìargem

uuindo-se às sol:rejacentes; uervuras Lerciárias reticuladas

ao acaso, formancìo ângulos variáveis com as secundãrias; { nervuras
quaternárias e quintenárias, de espessura proporcional , partem de
nervuras de ordem respectivamente Ínferior,

de acordo com â¡gulos

variãveis; arêolas de desenvolvimento perfeito, com forma e tama nho variáveís (pentagonais, quadrangulares, triangulares, arredon
dadas, etc), com vênulas ramificadas.
Disi-rib,uìção _estratigráfica - Segundo DUARTE & REZENDD-MÀRTfNS (1983 ) , os fósse j.s mais antigos de I,!achae:r,ium são
enconLrados no

OI

igoceno-Mioceno da Botívia. No Cenozóico l¡rasil-ei

ro, o gênero está representado no Plioceno do Acre (BERRY,1937) e
no Jazigo Vargen Grande do Su], atrj-I:uïdo ao Quaternário ( DUÀRTE
& REZÐNDE-MÀRTINS, op. cit. ) ,
qÞegÊçee -

Apesar deste fõssiI apresentar

aJ-guma

mirtáceas, ele possui maj.ores afj,nidades com as
leguminosas, evocando fortemente foliotos de Fabaceae. Dentre os
gêneros viventes, o que mais se aésemelha 'e l,lacltaeriun,
embora
DaLbergía também possa ser considerado afim.
semelhança com as

Em

afguns espêcimes (est. l, figs. 5,6¡ est, 2, fig.

1; est.12, fígs. L,3,41 , se destàcam numerosas estruturas de contorno circul.ar dispersas pelo limbo. De j.nÍcio tais estruturas, apa
rent-emente orgânJ.cas, foram interpretadas como gtânduJ.as, Conside
rando, porém, seu tamanho incompatível com g1ândulas que eventual*
mente ocorr.em em representanLes aLuais das leguminosas (Copaife-r,a

por

, sua disl-ribuição írregul,ar, e o fato de que, em alguns casos, elas se sobrepõem às nervuras, esta possibilÍdade foi
exempl-o)

JO

descartada. É ¡:ossíve1 que as mesmas correspondam a galhas provo_
cadas por fungos ou insetos, já que estruturas simifares são fre_
qllentemente enconr-radas em reguminosas atuais (Machaeríurn nicti
tans, por exemp lo ) .

-

No pl.ioceno do Acre, ocorre M,premuticu,rz , propos

ta por BIIRRY (f937). M.pinanírj difere claramente de M, pnentul:titcùm
pelo fato desta apresenl_ar fôïmato ovado, ápice agudo e nervuras
secundárÍas lnui-to cul:vadâs.

Para o Jazígo Vargem Grande do SuI, DUARTE & REZEN_
DE-MARTINS (1983) descreveram M,ne?Ðôsum. A espécie aqui descrita

difere de M. neyuosurn porque esta apresenta formato obJ_ongo, ápi_
ce l:etuso e base obtusa. Âlém disto, as duas espécies diferem sig
nificatÍvamente nos detalhes da nervação.

OTdem MYRTALES
Farní 1i

a

MYRTÀCEAE

çg.Ilgnl:iiïþÊ- A famíl.ia Myrtaceae é principatmente
tropical e subtropical, com dois grandes centros de dispersão,nas
Américas e na Ausi:rália, embora ocorra em todo o mundo (HEyt4rooD,
1979; JOLI/, f993). É constituÍda por cerca de IOO gêneros e 3.000
espðcies atuais, incluindo plantas fenhosas, arbustivas ou arbó reas (JOLY,op.cit. ). Em geral as mi¡táceas apresentam folhas sinp1es, corìãceas ¡ com margem basicamente inteira, 1:adrão de nervação broquidódromo e nìl*erosas grânduras sub-epidérmicas (HïcREy &
WOLFE, 1975; HEYWOOD, op"cit. ). A famÍIia possui af inj..dacìes com

as Lythràceae e

as Mel

astomataceae

(IJEYWOOD, op,

Gônero Myrcia de Candolle
My rc í.a cf. rostratã.faym¿s

ex

GuÍ

clt.

5t
)

llarmod

íck a Be:r:r:y,l-924
(est, 3, figs. 1-4; est.14 , figs. 2-8).
Hol..1.

Myrcia cf, t'ostrataform.is HoIlick & Berry, 1924 ,p.
9l--93f est, 11, figs. l-4 ; Fittipaldi
et aI. ,
1989, o.190, figs. '7a, b, 22 , 23¡ !'ittipaldi
&
Simões I l-989, p.29, est. f , fig. f.

yqleIlel - cP/38 -4719, -472L, -4722, -4723, -4724,
-4725 | -4126, -4728, *4730, -473It -4732, -4733, -4734, -4735 ,
-4131 | -4738, -4739a,-4739b,-5061 , -5062, -5063, -5065, -5066 ,
-5067, -5068, -5069, -5070, -507J., -5012, -5073¡ -5074, -5075
-5076, -5077,, -5078, -5079a,-5079b,-5080, -5081, -5082, -5083
-5084, -5086, -5109f -51.t0, -514L, -5142, -5144t -5145, _5148
-5149, -5f50, -5151, -5152, -5t53, -5154, -5155, -5157, -5160 ,
-51-97, -5205, -5253a,-5253b,-5330, -5333a,-5333b; prgcedência
Porto de areia n9 I da Itaquareia, I taquaquecetuba I Sp.
Fofha sím6trica, com dimensões variando
".¿çãq de 2,8 a 7,0 cm de comprimento pôr 0,7 a 1,4 cm de largura na par
te preservada r, contorno ob-Longo -f anceolado, Iigeiramente f alciforLe,g

me, com numerÕsas gì-ândulas de tamânhÕ reduzido, ápÌce agudo, ate
nuado, base agucla, atenuacla, margem .inteira, pecÍo.lo not:maI. pa -

de ner:vação cam¡:tódromo-broqui dódromo ; nervul:a pr:imária mací
ça, retilinea a ligeiramente curvada na porção dísta1, af ilando l-._i
geiramente em di.reção ao ápice; nervuras secunciár ías, de caf ibre
<1rão
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moderado, divergem da ¡rrimária segundo ângutos agudos .moderados

(55-58o), e se unem em arcos, junto ã margem, ãs supra- adj acen te s,
numa nervura coletora, formando ângulos obtusos; nervuras secun_
dárias a.lternas ou sub-opostas; nervuras terciãrias reticuradas ao
aca so.

oi s 1-rJ¡r: i-ção

estlqtig¡áfica

- O 9ênero Mgt,cía Lerr.a
aparecido no Cretáceo Superior da América do Noïte, segundo HOL _
LICK & BERRY (1924) e é muito abundante no estado fóssil, esl,ando
representado por pero melros 32 espécies distribuÍdas do cretáceo
Superior ao Pl.eistoceno (DUÂRTE , I972t. provavelmente o número de
espécies fósseis ê l¡em maíor, considerando a possibilidade de gue
muitas fo:rmas apâreçam mascaraclas na fitei:atura como espécies de
EucaLyptus, já que os doj.s gêneros se assemelham muit-o no aspecto
faf ci.fo::me (HOLLICK & BERRV, op.cit.),

No Cenozóico brasileiro,

o

gênero está representado na Formação pj_rabas, de idade mÍocênica
(DUARTE,

1972), no plioceno da Bahia

(HOLLÌCK & BERRY,

op.cit.),e

no Jazigo Vargem Grande do Sul-, de suposta idade quatern ári a(DUAR
TE & REZENDE-MÀRTINS, 1985). De acordo com OLTVEIRA_SILVA (T983, se
gundo DUARTE &

, op.cit. ), Myt"cia Lambém ocorre na
Bacia de Fonseca, de provável idade eocênica. As informações refe
rentes a essa ocorrência, entretanto, não estão disponíveis na 1i
RE

ZENDE-MARTfNS

beratura.
pt_srgÞ:ge - Este fóssil se constituì., provavelmente,

na forma mais abundante e facilmente irientificável na tafofrora da
Forxração f taquaquece tuba. Foram côl_etados mais de 6O espêcimes,in
cfusive alguns pLaticanente cÕmpfetos.
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A nervação broquidðdroma, aliada ã presença de

uma

evidente nervura cofetora e de dirninutas gi.ândulas dispersas peto
limbo, carâcteriza o fóssil como uma tÍpica mirtácea. Dentre os re
present¿ìntes desta f amí,Ìi.a, o qre mais se assemel.ha ao mater:i.al

es'-

tudado ê. Myrcía rostral:a, arvoreta bem ramificada, com folhas IanceoJ.adas, de ápice ì-ongo acuminado, muíto f reqllente na f lora atual

da cÍdade de São Pauto (ROSSI, 1987) .c.Bâ.rroso (informação verbat

)

considera este fóssil também semelhante a Gomidesta canbessedeana"
só conhecida al-ravés de ¡raterial cofeÈado em meados do século passado ern Sarìta Anna, província do Rio de Janeiro.
Na flóruta da Formação Pirabas (PA) , ocorre a espé -

pl,rabensis, descrita por DUARIE (1972') . A espócie da Forma*
em refa ção Ïtaquaquecetuba apresenta diferenças significativas
çáo a M,p'iz"abensis, principalmente no que se refere ao formatortipo dc base e padrão de nervação.
cie

M.

DB-M.ARTINS

Para o Jazigo Vargem Grande do Sul' DUARTE & REZEN(1985) descreveram a espécie M. díafana, O material aqui

diafanar porque esta apresenta dimensões aparentemente mais reduzidas, forma elíptica e ápice emarginado. Àlém
disLo, a espêcie aqui estudada apr:esenta ângufos de divergência das
nervuras secundárias senpre agudos moderaclos, ao contrário de M.
díafo.na,onde têis ângulos podem ser agudos largos na metade infe rior da folha.
estudado difere de

M.

joceno da Bahia, é encontrada a espécie M.):os trata{ornisJ proposta por HOLLICK & BERRY (1924) ¡ em seu amplo esNo

Pl.

tudo sol:re a ffora Lercíária daguele estado. Segundo os autores

I
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não havia dúvida que o fóssit por eles estudado representava

uma

espécie do gênero I'lyrcia, visto que era "praticamente idêntico"

a

algumas das fQIhas das espécies brasileiras existentes M,1,ost.1lato
DC. e

acutcttc¿ Berg. Referindo-se a trabalhos anteriores rreaÌizados com lnaterial procedente dos mesmos estratos, IIOLLICK & BER
M,

RY (op.cit,)

conentaLam que

Iulyt"ctla sp. registrada por

o fóss j.I provavelnente representava
IIONNET

(1905, segundo

HOLI

ICK &

a

tsllRRY,

op,cit. ), e gue as fonnas que C. von Ëtl-ingshausen havia ,lidentificado
como AntpltíLochía e QuaLea (KRASSER, 1903, segundo I'IOLLICK & BERRY, op.cit.), possivelmente se referiam ao mesmo fóssil.
Com
BERRY

base nas descrições e ilustrações de HOLLICK

&

(1924), pode-se verÍficar que o fóssil aqui estudado asseme-

Ìha-se à I!. ros tT,aLafnrnis no forrnä{:o lanceolaclo e falciforme, no
tipo de margemf na textìrl:a, nas dimensões e no padrão de nervação,

íncfuindo os ângulos de divergência das nervuras secundárias em re
1ação à primária. A diferença mais marcante seria o espaçâmento en
tre as nervuras secundárias que é maior no fóssil da Formação ltaquaquecetuba. Taf espaçamento, entretanto, é variável no própri,o
material estudado por HOLLICK & BERRY (op.cit.).
Desta forma, parece cabÍveI atril¡uir

o material aqui

r,ost?atafarmis, embora a conferiq desde que somente
o exame mais detaÌhado do holótipo poderÍa confirmar esta identifi
estudado a

M.

caçao.

Gênero
Ps

Ps

i

d.ium Linnaeus

i d'Lun pa.ulertse
rani, l9B9

Fittipaldí,

Simoes, Glulictti

(est.2, fi gs. 5,6; est. 15, fi9.

5)

& Pi-
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I'sidium paulense Fittipaldi

fig.8; Fittipaldi

et at., 1989, p.190-191,
& Simões, 1989, p.28, est,1,fig.

g.

Material - GP13E,52AO¡ plqg"dênç¡ - porto de âreia
"
n? I da ftaquareia, I taquaquecetuba, Sp.
P€Ê

rfa-ggo - Fol.ha simétríca, com 2,6 cm de compri -

mento por 2,4 cm de largura na parte preservada, contorno provavel
mente obovado, com numerosas 91ânclulas de rôontorno circular,

ce e

J>ase

padrão de nervação

não preservados, margem inteira.

åpicamp

tódromo*broguidódromo; nervura primária de cali.bre forte, retifí

-

nea; nervuras secundárias, alternas ou sub-opost.as, divergem da
primãria formando ângulos agudos moderados a largos (53-l2o); nervuras secundãrias moderadas, retilineas, ascendentes, curvando - se
junto ã margem e unindo-se ås supra-adj acente s ; nervuras intersecun
dárias partem da primária formando ängulos variados i nervlìras terciárias retículadas ao acaso.

idtun ê assinatado
desde o OÌigoceno Superior (HoLLfCK & BERRY, l-924), embora ocorrên
cias de identíficação duvidosa tenham sido atribuÍdas a sedimen tos mais antigos. No Brasil, o gênero foi registrado na Bacia de
ItaboraÍ, de provável idade paleocênica (M.AGÀLHÃES,1948) , no plioDiq"t_f¿þgfçg,o-_eÊ!;at-]_gréErqg

-

ps

ceno da Bahia IHOLLICK & BERRY| op.cit.)

e no Jazigo Vargem Grande

do Sul, considerado de idade quaternária

(DUARTE

&

REZENDE-MÀRTrNS,

r_98s)"

p:-scr:Ê¡eg -

O fóssil aqui estudado pode ser consi-

derado uma tÍpica mi.::tácea, em função da presença de nervação bro-
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quidódroma, de uma nítida nervura coletora e de ¡lu¡rerosas gtãndu-

las dÍspersas pelo limbo. Corresponde, ao que tudo indica,
â
Psidium paulense, descrita por FITTfPALDI et af. (19g9) com base
em material procedente do mesmo locaL.
Psidium pauLense apresenta diferenças signj.fÍcati vas em relação ås espécies do psi.d.tu.n descritas para outros depó

sitos cenozóicos brasileiros,
No Pfioceno da Bahj:a, IIOLLICK & BÐRRY (1924) descre
veram P. cuneatífoLium,

A espécie aqui estudada di.fere radicalporque esta apl:esenta forma marcada-

mente de p, cuneati folium
mente assimétrica, nervação canrptódroma e ausência de nervura co_

]etora e de glândulas. Além distÕ, p.pauTense possui âr-rqulos

de

divergêncÍa das nervuras secundárias mais abertos.
Na Bacia de ItaboraÍ (RJ) , MAGALHÃES (1949) noti

ciou a ocorrência de um fragmento de forha supostamente pertencen
te ao gênero Psidíu.tn, o qual-, no entânto, foi figurado mas não
descrito. a má.. qualidade da foto publÍcada por MAGALHÃES (op. cit. )
inviabiliza qualquer cornparação com o fóssif aqui descrito.
No ,Tazigo Vargem Grande do Sul (Sp) , ocorre a espê
cie P. adonnal;um" proposta por DUARTE & REZENDE-MARTINS (I995). O

estado fragnreniário do rnaterÍal de rtaquaquecetuba dificurta uma
comparação mais efetiva entre as duas formas. De uma maneira ge raf , entretantorp. I:aulensr: difere de p,.adorna¿u¡¿ porque esta a_
presenta forma mais assimétrica, nervura primária maís curva e
completa ausênc j.a de glândulas.
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Faní1ia

MIìI,A

S

ToMÀTAc EAE

Comentãrios - Ä famíIia Melastomataceae é principat_
mente tropical,

com alguns representantes em zonas

temperadas. É
uma das maio::es famílias de plantas da Àrnérica do sul e forma uma
feição particularmente caracterÍstíca da flora brasileira. A famÍlia é constituÍda principalmente por arbustos ou pequenas árvores,
mas também por poucas trepadeiras, ervas, plantas de pântano e, ra
ramente, epÍfit-as. Apresenta cerca de 240 gêneros e 3.000 espécies
atuais (IJEYWOOD, I919], . -As melastomatáceas são caracterizadas ¡:or
folhas simpl-es, margem basicamente inteira e nervuras primárias
(três a nove pares) usualnente paÌmadas e paralelas (padrão de ner
vação acródromo) (lJrcKEy & !ùOLFE, 1915; HEywooD,Õp. cit. ).

Genero Be"toLonaa Raddi

BertoLonia co,í,mbraí sp. nov.

(est. 3, fig.

5)

irolé!¿pq - cP/38-5239; local-idade-ti
areia nç f da Itaquareia, Il-aquaqueceLuba , SP.

: Porto

ífico - espêcie dedicada ao Prof.
Armando Marcio Coimbra, do Instituto de Geociências da USp,
í

p-t

teto

eg.æge es.¡]g"ill

te -

de

Dr.

Folha sÍmétrica, el Ípt.icarba

se obtusa, margen inteira. Nervação acróclroma basal de desenvolvimento perfeito;

5 nervuras primãrias, incluindo a sub-marginal , de
cal,ibre fraco, partem do rnesmo ponto da l:ase da folha; nervura me-

diana fo::mando ângulos de 35-529; nervuras secundãrias de cafibre58
fraco divergem da mediana formando ânguros retos ou aproximâdaÌìren
te retos; nervuras terciárias unem-se às secundárias supra_adja _
centes formando padrões ÀO, AR, AA e RO.

e - Folha simétrica com 1,6 cm de comprimen
to e 0r8 cm de largura em sua porção preservada, contorno elÍpti
co-Iargo, ápice não preservado, base obtusa I margem aparentemente
i-nteira, pecÍolo não co'servado. padrão de nervação acródromo basal de desenvofvimento perfeito; 5 nervuras primárias, incluindo
a sub-marginaI, ascendentes I de cali.bre f raco, partem do lì1esmo
ponto da J¡ase da folha; nervura mediana retilÍnea em sua porção
preservada, apar:entemente com calibre similar ãs 1aterais; nervuras prímãrias fal-erals divergem da mediana formando ângulos de
Le.åg,Ilçê

35-52o, acompanhando o contorno da folha; nervura sub-marginal mui
to próxima da margem; nervuras secundárias divergem da rrhediana
formando ãngulos retos ou aproximadamente retos, sendo que algu mas unem-se ãs supra-adj acente s fo::mando ângulos apïoximadamente

retos; nervuras terciárias unem-se às secundárias supra-adjacen tes formando padrões Ào, AR, AA e Ro.
Distribuição estratigráf_ica - Embora a famÍlia Merastomataceae já esteja registTada em rochas datadas do Eôoeno
(BERRY, 1916), esta parece ser a primeira ocorrência do
gênero
Ber LoLonía no'estado fóssi1, desde que na literatura
especiafizada não foi encontrada qualquer referência ao mesmo. DÌversas o
corrências de melastomatãceas, de outro lado, têm sido assinal-a das em outros depósitos cenozóicos brasifeiros, de idacles variando do Eoceno ao Quâternário (HOLLICK & BERRY, Ig24; DUARTE, 1956,
1972

¡

MEZZALIRÀ, 1961-62).
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Discussão - Este fóssil é representado por apenas

um

espécime, incompleto e de pequenas dimensões. Entretanto, o padrão de nervação acródromo, típico das me las tomatácea s , permite a
i-ncf

us

ão dentro desta famífia.

Dentre os representantes atuais da famÍlia, o que a
presenl-a maior afinidade com o fóssir descrito ê BertoLonia mosenü

que, ao conl,rário da maioria das mefastomatáceas , apresenta nervuras secundárias mais e spaçadas .
No fôrmato geral e padrão de nervação, o fôssil aqui
descrito apresenta grande simifaridade com B,mosenii.No espêcime

fóssil não foi verificada , porém, a presença de espinhos, que são
muito f req{ìentes na esp6ci.e atua1. Considerando, d.e outro lado,que
tal espécime corresponde provavelmente a uma folha jovem, com defi
ciente estado de preservação, a ausência daquelas estruturas é per
feÌtamente normal

-

Ordem POLYGALALES

Famí1ia

MÀLPIGHIACEAE

Comentários A família Malpighiaceae compreende a
tualmente cerca de 60 gêneros e 800 espõcies de ampJ_a distribui ção nas regiões tropicais, especialmente na América do Suf (I{Eyti¡COD,

7979). lnclui plantas herbáceas, arbustivas, arbóreas, ou,
maÍs
f reql,lentemente , trepadeiras (JOLy, I983). Seus represeìttantes a
¡:resentam basicamente folhas simples, com margêm Ínteira e padr:ão

de nervação broquidódromo (HrcKEy &

WOLFE

, I97sl . A famí]j-a

tem
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sido associada ãs ïrigoniaceae e Tremandraceae dentro da ordem po
Iygalales, e com as Houmiriaceae (GeraniaLes) e Zygophyl l aceae (sa
pindales) fora desta ordem (HEYWOOD, op.cit.).

Gênero Byrsonima Richard ex Jussieu
Byrson'ima buLLata Fittipald{, Simões, Giulietti

Pirani, 1989.
(est. 4f figs. 1-4; est, 15, figs. I-4,6)
FittÍpatdi et â1. 1989, p.lB9
"
190, figs.6, 2I¡ Fittipaldi a Simões, f989, p.28,
est. f, fig. e.

Byrsotzima bulLata

Material_ - Gp/38 -524I , -5243, -5272¡ procedência -

Porto de areia ng f da Itaquareia, Itaquaquecetuba ,

Sp.

DescriÇão - Folha simétrica, com dimensões variando

de 2,8 a 3,7 cm de comprimento por I,6 a 2,8 cm de largura, con torno amplamente efíptÍco, ápice arredondad.o, base obtusa, margem

inteira, pecÍolo não preservado. Nervação camptódroma - broqui.dõdroma; nervura primária de cal.Íbre forte, retilínea, diminuindo de
espessura em direção ao ápice; nervuras secundárias arqueadas, de
caribre moderado, com ângulos de divergência agudos moderado s(nra:r9
res do que 45c.) do meio para a base e con cerca de 45ç acima do
meio), unindo-se às supra- ad j acentes próximo à margem, I' formando
ângulos agudos; nervuras terciárias bem marcadas, percorrentes
principalmente sinuosas ou recurvadas, obIíquas em retação à nervura primária,

com

arranjo

predominan temente

oposto; nervuras ter
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ciã'ias

às secundárias supra* adj a cente s fornando padrões
AR, AO e RO; nervuras quaternárias, de espessura proporcional ,di_
ur'ìem-se

vergem das terciárias de acordo com ângulos predom inantemente retos (padrão ortogonal).

DistribuiÇão estratigráfica - No estado fóssiI ,
Byrsonina parece ser bastante raro. Com excessão ð,e Bgrsoníma bul
Tata' nã'o foram encontradas outras referências na riteratura, embora BERRY (1916) tenha comentado a ocorrência "extremamente duvi
dosa" do gênero no prioceno da rtáfia. A famÍría Mafpighiaceae , de

outro ì.ado, estå representada no plioceno da Bahia (BERRV,l935)
no Pfioceno do Acre (MAURY, 1937) e no euaternárío do Ceará (DUAR
TE & NOGUEIRA, I98O).
Discussão -

Este fóssil é morfo logi camente compa_
tívet com Byrsonina bulLata" proposta por FITTIPALDI et aI. (J-9E9) ,
com base em material- procedente do mesmo focal.
Na forma da fo1ha, nervaçãore especial.mente textu_

ra' o materiaL aqui estudado apresenta simil.aridade
pêcies atuais do gênero Byrson'ina.

.

OTdem SAPINDALES
FamÍ.I i a SAPTNDACEAE

- A fa¡nilia Sapindaceae compr:eende cer150 gêneros e 2.000 espécies atuais, distribuídos nos trópi
subtrópicos de todo o mundo (HEYWOOD, ),g7g). A maioria das
çgCl-e!! å r igg

ca

de

cos

e

com algumas es
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plantas agui inctuídas é constituída por trepadeiras com gavinhas,
ocorrendo também arbustos ou mesmo árvores (JOLY, 1983). Em geral . as sapinrìáceas apresentän fol.has com¡:,ostas, hasicamente pina'das, com margem denteada e padrão de nervação craspedódromo (HICKEY & L^IOL¡'B, t9 75 ) . A f amÍlia é relacionada ãs Aceraceae, Hippo
castanaceae e Melianthaceae (HEYI4OOD, 1979) .

Gênero Senjania Mi I ler
Serjanía ítaquaquecetubensis Fittipatdi,
cÍufietti & Pirani, f 989.
(est. 5, figs. 2-5; est. 16, figs. 3-4).

Serjaniaitaquaquecetubensis Fittipaldi
1989, p. 192, figs. LL, 26; Fittipaldi
1989, p.28, est. I, tig. f.

Simões

et

â1.,

& Simões

,

Materiaf - cP/38 -5236, -5238a, -5238b¡ procedênciaPorto de areia nq I da ltaquareia, Itaquaquecetuba, SP,
- FofÍolo simétrj.co, com dimensões variando de 2,8 a 3,3 cm de comprimento por 1,2 a L,3 cm de largura na
parte preservada, contorno ovado, ápice agudo, base aguda, ma5
gem irregul,armente serrada com ângulos apicais agudos, pecíoIo normal. Padrão de nervação craspedódromo; nervura primária de cal.ibre rnoderado, retilinea;
nervuras secunclárias ,
afternas ou sub-opostas, divergem da primária formando ângulos agudos moderados (47-6bo); são nervuras espessas,retilÍneas ou
æF_ç_lir_gge
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ligeiramente arqueadas, ramÍficando-se dicotomicamente próximo
margem; nervuras

à

terciárias reticuladas ao acaso,

A famíIia Sapindaceae
@já é registrada no Cretáceo Superior (BERRY, t9l6), ao passo que
os fósseis mais antigos de Sez'jani¿ datam do MiÕceno (BERRY¿929)).,
Na flora cenozóica do Brasil-, o gônero é encontrado na ,Formação
Pirabas, de idade miocênica (DUARTE, L9121 e no Jazigo Vargen cran
de do Sul, atribuido ao Quaternário (DUARTE & REZENDE-MARTINS t
r983).

lfåcus9ee - Pela nervação craspedódroma, rnargem irregularmente serrada, e forma geraf, este fóssÍI é morfologicanren
te compal-ível com a famÍ1ia SapÍndaceae, em especiaf com Serjania
í1:aquaquecel:ubensis" descril-a por FITTIPALDI et al. (f989) para o
mesmo

depósito.
No aspecto geral, as espécies de Serjania descrítas

para outros depósitos cenozóicos brasileiros são facil-mente dis tinguÍveis do material aqui estudadÕ. S. ítaquaquecetubensis dtfere

(f972) para a flóruta
da
Formação Pirabas (PA) , principalmente peto tipo de margem e pa drão de nervação. S. itaquaquecetubensis distingue-se de S.mezza.
Lir.,a'i, propos.ta por DUARTE & REZÈNDE-MARTINS (1983) para o Jazigo V¿1rgem crande do Su1, pela forma e padrão de nervação.
de

S.

decuy's'íta, descrita por

DUARTE

Finalmente, o materiaf aqui estudado difere de ,9.
lancifoLia, descrita por FI'ITIPALDI et aI. (1989) para o mesmo fo-

cal, pelo fal-o desta apresenlar contorno fanceolado. No demaisras

duas espécies são muito semelhantes'

jania LancífoLía Fittipaldi, Simões, GíulietLi
Pirani, f989.
(est.5, fig.6; est. 16, fig.5)

Set

Serjanía Lancìfolda !-ittipaldi et aI- ' 1989, p.191 I92, figs. 10, 25; Fil-tipatdi & Simões, 1989, P.
28, est. I, fig. i.

Material - GP/38-417 0;
nQ I da Itaquareia, It aquaquecetuba ,

gto-ç

sgê]lç.g

Porto de areia

SP.

Descrição - Folíolo símétrico, com 1,4 cm de compri
mento por 014 cm de largura, contorno lanceolado, ápice agudo, ba
se aguda, margem irregularmente serrada, com ângulos apicais agudos e lobos mais ou menos arredondados, peciolo não preservado'Pa

drão de nervação crespedódromoi nervura primária de calibre forte,
retifinea, afilando ligeiramente em direção ao ápice; nervuras se

cundárias, predominantemente opostas, divergem da primária forman
do ângulos agudos moderados a fargos (56-730); são nervuras as cendentes, de cafibre moderado, retilíneas ou ligeiramente arquea
das, ramificando-se dicotomicamente próximo ã margem; nervuras ín
tersecundáriad densamente reti culaclas

-

o padrão de nervação cr'aspeclóclromo , a
margem irregularmente serrada, e a forma lanceolada, permj-tem a
imediata atribuição cieste fóssiL a seTjan.ìa l,ancifolia, descrita
por FITTIPALDI et al-. (1989), com base em material procedente do
mesmo focaf.
p¿åCuglgg -
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Conforme visto anteriormente, S. T.ancifoLía difere

de

itaquaquecetubensis, proposta por FITTfPALDI et al, (I9g9) pa
ra o mesmo depósito, principalmente por apresentar formato marca_
S.

damente lanceolado.

Subclasse

ASTËRÌDAE

Ordem RUBIALES

Famítia

RUBÌÀCEÄE

Comentários -

A famÍfia Rubiaceae engloba repre _
sentantes em todas as regiões cfimáticas do mundo, ocorrendo a
maiorj,a nos trópicos e subtrópicos, principalmente em matas, sava
nas' cerrados e caatingas (pRÀDo, r9g7). É uma das maiores famíÌias de angiospermas, complreendendo cerca de 500 gêneros e aproxi
madamente 7.000 espécies

atuais (JOLY, 19g3). A maior parte das
espécies tropicais é constituída por árvores ou arbustos, enquan_
to que todas as temperadas são herbáceas (HEYWOOD , Ig: g).
As
rubiáceas possuem folhas simples, com margem basicamente inteira
e padrão de nervação broguidódromoi a presença de estÍpulas
é
particularmente câracterística (HrcxEy & woLFE,t975; HEywooD, op.
cit. ).
Gênero focoAena Aubtet
'focouene nicconinií sp, noV.

(est. 6, fig. 2; est. 16, fig.

- cpl3E-513 3 ; Iocalidade-ti
areÍa n9 I da ltaquareia, ftaqua quecetuba, Sp.
E-o_lÁtl*p9

1)

: Porto

66

!p_i!"!g_eAp9g:!çg - esl:ócie declicada ao prof , Dr.
Cfaudio Riccomini, do tnstiLuto de Geociências da USp,
Diagnose específica - Folha simétrica , obovada,mar
Nervação broquidódroma; nervura prirnária de cal i.bre

inteira.
forte, curvada na metade superior da folha; nervuras secundárias
de calibre moderado, sub-opostas, divergem da primária segunclo ân
guJ.os agudos moderados a estreilos (42-63o), unindo-se às supra-ad
jacentes próxímo à margem; nervuras terciárias reticuladas ao aÇa
gem

so; nervuras quaternárias e quintenárias divergem de nervuras de
ordem respect. ivamènte infêl:ior, de acordo com ângulos variáveis.
- Folha simétrica, com 6 ,1 cm de compri mento por 5,2 cm de largura, côntorno amplamente obovado, ápice e
base não preservados, margem inteíra, pecÍolo não preservado. padrão de nervação camptódromo - broquidódromo; nervura primária de
calibre forte, curvada na metade superior da folha, da quaf partem nervuras secundárias de calibre moderado, formando ângulos a
gudos moderados a estreitos (42-63c'l, ; nervuras secundárias su}:opostas, unindo-se ãs supra- adj acentes próximo à margem; nervuras
terciárias reticuladas ao acaso; nervuras quaternárias e guintená
rias, de espessura proporcional, divergem de nervuras de ordem
respectivamente inferior, de acordo com ângulos variáveÍs.
-D-e_s_el¿çêe

gléI.Lge - Apesar da origem da
famÍlia Rubiaceae remontar ao pal-eoceno (LÀMO,I,TE, 1952), não foram encontradas, na literatura paleobotânica, referências
à
o_t

str:UCr*çgg*

_e_Lt_Is!_+

o fóssil aqui descrito se constitui na primeira
ocorrência do gêr'rero para a flora cenozôica do Brasil, embora ou-

Tocouen.ct.Cert¿ rcnte
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tras ¡ul:iáceas, já tenham sido assinaladas anteriormente (GORCEIX,
1884; BËRRY, L937 ¡ DUARTE, 19721 | em depósitos com idades variando
do Eoceno ao Plioceno.
Discussão - Est.e fóssil é representando por um ünico

espécine que, apesar de inconpleto e não muil-o bem preservado,per-

a observação de detalhes da nervação. Estes det.alhes, bem como o formato da folha, são perfeitamente compatÍveis com o gênero
Tocoyena. O espécime foi comparado com diversas espécies deste gênero, e a que mais se assemelha é ?. brasiliensis, muito freqllente
mit-.e

no Estado de São Pau1o.

C}asSe ].ILIOPSIDA
Subclasse ALI SMATIDAE
Ordem Àt ISMATALES

Famí1ia

ALISMÀTÀCEAE

Comentários - A famÍtia Afismataceae se constitui nu
ma pequena

famífia de plantas aquáticas ou anfíbias

(HEYI,ùOOD,1979),

cujos representantes são encontrados essencialmente nas
regiões
tropícais e na região temperada do hemisfério norte (JOLY,l983). A
familia conta cÕm cerca de I0 gôneros, dos quais apenas dois lSø gt,ttania e Echinodoz,us) ocorrem no BrasiI. Seus representantes a
presentam lâmina fotiar grande, de forma muito varj,ável, com di versas nervuras que correm, mais ou menos paralelamente, da base
ao ápice onde convergem (JOLY, op.cit.).

Gênero E'chínodayus Richard ex Engelmann
Il ch,ino doru s
)"oBsíae sp-nov.
(est.6, f í5. t; est.8, figs.4,5)

areia n9 I

da

!9ró_!j!9 - GP/38-5L52; localidade-ti
Itaquareia, f taquaquecetuba , SP,
re¡erræs

-

: Porto

GPl38-s163

espécie dedicada à botâni,ca Lu
cia Rossi, do Instituto de Botânica do Estado de São paufo.
EDíteto

Itlco

- Fofhâ sinpf es, contorno possi
velmente ovado, base aparentemente obtusa, margem inteira, Nervação canpiló<lroma, com ceïca de 17 nervuras primárias, de calibre
fraco, divergindo de um mesmo ponto da base; nervuras secundárias
muito finas, mâis ou menos paralelas, unindo as primárias, forman
do ãngulos retos ou aproximadamente retos.
pr gg.lforg__q

p_pec

í LLc=e

ls_scJrçsg - Fragmento de folha simples, com 2,3

cm

de comprimento por 1,5 cm de Ìargura na parte preservada, contor
no provavelmente ovado, ápice não preservado, base aparentemente
obtusa, margem inteira. padrão de nervação provavelmcnte campilódromo, com cerca de f7 nervuras prirnárías de calibre fraco divergindo de um mesmo ponto da base da folha; nervuras secundárias mui

to finas, maís ou menos paralelas, unindo as primárias,
ãngutos reLos ou aproximadamente retos.
Di s t

ri

Lrujç_ã-o__e_gt

r

a_t

r

formando

glll-r_ea - Na literarura paleobo
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tânica não foram encontradas referêncj as ao gênero Echin.odot
u.s.O
fóssil aqui descrito se constitui, desta forma, no primeiro regis
tro do gônero, bem como da familia Alismataceae, para a flora ce_
nozóica do BrasÍI, embora fragmentos de plantas aquáticas da
For_
mação Rio Claro tenham sido atribuÍdos, com dúvi.das, a
esi:a famí_

lia, por

BJORNBERG

et aÌ. (1964).

Discussão - Este fóssil é representado por nunero_
sos fragmentos, embora apenas dois apresentem dimensões superio _

res a 2 cm, possivelmente clevido ã fragilidade da folha.
Os pequenos fragmentos podem

ser eventuafmetrte con*
fundidos com restos de foJ_has de palmeiras ou plantas afins. En _
tretantÕ, nos espécì.mes maiores e mel-hor preservados, o padrão de
nervação campilódromo e a disposição das nervuras secundárias,
su
gerem fortemente tratar-se de uma típica fol,ha de Alismataceae,
Dentre os gêneros da fanÍlia representados atuafmen
te no Brasil, o que mais se assemelha 'e Ecltínod.orus.

3.3.2.

SEMENMES

lfalg4-ql - GP/3r-r826; - 1830, _ 183t
(est.6, figs.4,5; est. 17, figs" 1,6)
procedê-ncia - porto de areia n9 I cìa ftaquareia,
fta*
quaquecetuba, Sp.

P-çStt-çõ"

Estrutura elíptica

com cerca de

2
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de comprimento, de cor esc\lra e testa (?) J.isa; em corte longitu_

dinal aparece a tesLa (?) e o tégmen (?), este úl_ti¡no bem desenvol
vido, e um lóculo, correspondente provavelmente à locatização do
eml:rião.

Disqussão - As estruturas analísadas foram consideradas como prováveis sementes, especiafmente pela presença de um
têgmen (?) espesso e que deixa u)na pequena linha de abertura
na
porção di sta.j-, podendo c.rresponder à região cìa fusão clos tegumen*

tos do óvulo e canar micropila::. Estes fósseis são especialmente a
Ì¡undantes na camada fossitífera centimétrica (foto 3) , onde ocor _
¡em assocíados com restos de fol.has e de pequenos caufes. Äo con t-rã::Ío das fof has, que estão ::eduzidas a fragmentos de dimínut-as ¡ì!
meusões estas ser¡entes estão geratmente intactas e pouco deforma'
das.

A variação morfológica observada dentre estas estru
turas é refal-ivamente pequena, sendo possível que, em sua quase to

talidade, as

mesmas possâm

ser atribuídas a

um

único taxon.

a variabifidade da estrutura da semente das
angiospermas e sua refativa constância em grupos menores permitam
utifizar os seus caracteres na cl.assificação de plantas (ESAU,1974),
as dificufdades que envolvem sua identifícação taxonômi,ca são muil-o grandes, principalmente no que se refere a espécirnes fõsseis.
Emllora

Confor:me destaca McCLURE (I951)

sementes desconhecidas é difÍcir

, a identificação de
e freqüentemente ímpraticáver, já

que não exÍstem Lratamentos organizados comparáveis com manuais bo

7t

tânicos, nos quais a ¡tl.anta pode ser cìete::mi.nada. As poucas chaves
de cfassificação existentes, utilizando características cìe semen tes, referem-se a um número reduzido de famÍIias.
Usualmente, a ünica maneÍra de ident.ificar senentes
desconheciclas é atr:avós da comparação com ilustrações da fiteratu-

ra especializada ou com materi.ar de herbário, Entretànto, a l_l'-te
ratura referente a estudos taxonômicos de scmentes a nivef de famí
fia é nruito escassa. Nos compêndios de taxonomia, polrcos representantes de cada famíIia tôm sementes fÍguradas ou desc¡itas efi maior
detalhe, Na l-iteratura paleobotânica, por sua vez, existem poucos
trabalhos especificamente voltados a sementes d.e angiospermas fósseis. No Brasif, apenas MÀGALHÃIIS (1.950) e BEURLEN & SOMMER (1954)
estudaram sementes cenozói.cas en maior profundidade, sendo que

a

naioria dos autores tem se li:nitaclo a simples referôncias à presen
ça de tais fósseis (PAULA COUTO, 1949; ALMEfDA et al., t9g4; MANDA
RïM-DE-LACERDA,

1985r l986).

.AIõrn

da escassez da líteratura

espe

cializada, cumpre ressaltar o f ai-o de que faftam espécimes noder nos para comparação, já que nem todas as plantas de herbário incl-uem frutos ou sementes.
Considerando o acima exposto, bem como o fato
da
classj,ficação das sementes ser baseada princj-palmente em aspecLos
não preservados no documenLário paleontoJ ógico, é preferível ,conforme já admitido por FITTIeALDI et af. (1989), não atribui-las a

u taxon en especlal, visl-o que, de momenl-o, não exisLem elementos que pel:mitam una atribuição segura.

3. 3. 3.

FRU1NDS

FamIIia FABACEAE
Gênero S ophot'a Linnaeus
Sophor'a gíuliettiae sp. nov.
(est. 13, figs. l-3)

Ito_lÞt'pg - cP,/38-5218; local idade-t i
areia nç I da Itaquareia, Itaquaqìiecetuba, SP.

Po

rto

Epiteto e
ífics - espécie dedicada à Profa.Dra.
Ana Maria Giulietti, do Departamento de Botãnica do lnstituto
de
lJ.roc

lencr as da usl).

ífica - Fruto indeiscente, pleios pérmíco, com consLrição na região entre as sementes, formando seg
mentos globosos, conl-ínuos entre si ou separados por regiões in tercal ares.
Diaqnose e

lelsla.çeo - Frul-o indeiscente, provavelmente ci lÍndrico e de superfície lisa, p1eÍospérmico, com constrição na
região entre as sementes, formando segmentos Ç.lobosos de 1 cm de
comprimento por 0,8 cm de fargura, contínuos entre si ou separa rtos por regiões intercalares com cerca de 0,t cm de comprj-mento
por 0r3 cm de largura.
!-f,lÞgigão estratigráÍ--ç" - Os fóssels mais anti
gos de Sophora daLan do Pâfeoceno (KNOWLTOII , L9I7), referindo-se
-p-¡_x

quase que excfusivamente a folbas, O fóssil aqui descrito se cons

titui

no primeiro registl:o do gênero, bem co:no na primeila ocor -
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rôncia de um f r:uto moniliforme I para o Cenozóico brasil_eiro.
Est.e fóssiÌ ê representado por um úni
co es1:êcime, infelizmente fragmentado após a coleta, em função do
p.r_Ee!!

rCo -

r ^ 11u
.f^
*.-J..-¡
.LUi/LUuur.¡L¡¡L(,
¡.uLi
i Z,
¡irrLrc[.d]rLO,

alrusdt

rle i ltCOtttpletO,

O fóS

si1 pode ser identificado co¡no um fruto monififorme, tÍpico
leguminosas, e em especíal do gênero Sophora.
3.3,4.

xfRmruos

(?

_

das

)

l,Iq!e{ÞÀ - Gp /3,r-I827
(est. 6, figs. 6-8; est. 18, figs. 1-B)

- Em vista frontal , estes f6sseÌs apre _
sentam-se como estrui_uras trj_angulares, portando dois ,'sacos', de
cada l.ado. Em corte longitudinal cada ,'saco,' corresponde a pelo
menos dois fóculos internos, que são revestidos por uma pe1ícula
de tecido mais cfaro e reti culado.
pg¡_q_Ii çã"_

análise preliminar destas estruturas em vista frontal, Iembrou de imediato um megasporófi1o
de
Gymn.sDel:ma€ com dois óvufos. poréni, um exame ¡nais detafhado mos
trou a presença de dois "sacos', faterais, e um corte longitudínaf
mostrou a presença de vários lóculos, É possível que este materiaf perterìça.ãs dicotiledôneas, enbora aparentemente não [ìostre
afinidade com qual.quer das famÍ1ias atuais.
Pl_s_gus s_ee

-

Uma

e frutos ant-el:Íol:nÌÐt€ tr.ât¡dos, foram encontradas prováveis estrutuïas reprodutivas (esi-. 19, figs. l-6) ,c1e
dif íciI i<lentif icação taxonô¡nica.

Q]æq{-1ggãqt al-ém das senìe,ntes

_a4gfr1rurm

I

@MPÀRÀçÃO COM RtsSTOS \¿EGb"]I,aIS ÀSSINÀ.I*AIDOS

EnSi

Ou["Ros

DEPoSITOS cENozÓrcos Do tssTADo Dts SÃo PÀÛLO.

vegetais f6sseis assinafados nôs megacfàstos da
Formação ftaquaquecetuba apresentam pequena utilidade, pelo menos
a nÍvel gen6rico, em correfações temporais, visto que, devido à
sua grande distribuição ao longo do Cenozóico, não são diagnósti
cos do ponto de vista cronológlco.
Os

Consídcrando gue a posição rclativä da oco¡rêrrcia

fossil ifera aqui estudada, llem como de todas as demais referentes
a restos vegetais dentro da seqtlênc_ia sedimentar cenozóica, aÍnda
não foram avalÍadas, fica difíci] antever qualquer possibilidade
de datação. Existem perspectivas, entretanto, de gue esta possibifidade venÌra a se co'cretizar após o estudo de um grande núrnero
de formas, procedentes de distíntos nívei.s estratigráficos,
dos
vários depõsitos desta e de outras bacias cenozõicas, Vários depó
sitos, inclusive, têm fornecido coleções substanciais, as quais ,
no entanto, ainda não estão adequadamente estudadas.
Assim sendo, esl,udos mais abrangcntes, procurando

mostrar as possÍveÌs afinidades dos ¡estos vegetais da Formação I
taquaquecetuba com os de outros depósitos cenozóicos apresentam
grande potencialidade, Isto é especia.lmente verdadeil:o no caso

do

co do estado de São paulo, ondc numcrosas ocorrônci as tôn
sido assinaladas, embora poucas tenham sido estudadas até o momen
Cenozói

tÕ. (figu¡¿ 7

)
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ffi

aoo",,rro. cenozo'icos
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tm

I¡1gura 7 - pri r'Ìci-pais ocorrências de sedimenr-os cenozói-cos no es
tado de São Paufo e suas ::et_ações com as g::an<1es feições tectôni
cas (mocl ificado de ALMIIIDA et aÌ., 19BÌ).
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Com

base em nìatel:ia.I obtido em trabalhos de campo,

e em informações di.sponÍveis na Ìil-eratura, umâ breve análise
com
parai:jva é feita a seguir, visando for¡recer sul¡sídios para
traba_
thos futuros, quando o conhecimento a respeito dessas ocorrências
e st j.ver mai s avançacìo.

It.I.
4.

t. L

BACI.A, DE TAI]BA,TÉ

FOI{MAçÃO TRIìM1ÌMBÉ

A Formação Tre:nembé, proposta por ÀL¡4EIDA (Ig57),
consiste na un::'-dacle estrati-gráf ica basar- da Bacia de Taubaté. com
preende uma seq{Ìênci-a sedimentar gerada em um comprexo f
àcust.rino,
com alteração das condÍções de predomínio de lagos para
predomí _
nio de rios, I(HASUI et al. LgTg). Litologicamente, a formação é
ca

racterízada pelos fofhelhos papiráceos, pi robe tumj.nosos e argif!
,
'i-os sílticos maciços, conLendo
intercalações de a¡eias e argiras
(MÈZZÀLIRÂ & PÀUT,A COUTO, 1971).

Esttrdos palinológicos efetuados em anìosl-ras de tes
l-emunhos de um poço que, segundo LIMÀ et al, (19g5a)
, correspondê

ã parte superior da unidade, forneceram uma prováveI idade oJ-igo_
cênica, O materiaf pal inologicamente fé¡til, entretanto, foi obti
do apenas na porção supel:ior da parte t-estemunbada.
função de ul¡a facies lacustre bem estabelecida,
seu documentário pal.eontológico é b,astante r:ico, sendo cotrstituído por abundantes restos animais e vegetais. Sua paleóircti
9f¿¡¡¿ ,
Em
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especial, há mui.to tem atraído a atenção dos pesquisadores (RA
cONHA, 1982). Os megarestos vegetais, entretanto, apesar de assi_
narados desde o início do sécuro, ainda são rer,ativamente pouco
em

estudados.

Deve-se a M1\NDARIM-DE-LACÈRDA (1995, segundo
TE & MÀNDARIIU-DB-LACERDA, 1987), o primeiro estudo sobre

DUAR_

esses

restos, com base em ùìaterj.af procedenLe de dois sítios fossitífe_
ros focalizados nos arredores da cidade de Tremembé: Mi-na Nossa
Senhora da Guia e Fazenda Santa Fé. A coJ,eção estuclada era com

_

posta por 7 fofhas, 2 frutos e uma semente. lnfetizmente, .) este
estudo permanece inédito, de modo que seus resurtados não estão
d:i.spon Íveis na L iteratura.
Posteriormente,

et af. (19g6) a
presentaram uma nota curta a respeito do estudo biol.rétrico, morfo
1ógico e taxonômico da taf.hf fora proveniente d.o Jazigo Mina Nossa
Senhora da Guia. Os restos vegetais estavam representados por
6
folhas, 2 frutos e uma semente, bem como por palinonorfos perten_
ccntes a diferentes grupos (fungos, pteridófitas, coníferas e di_
coti ledôneas ) ,
MADARIM-DE-LACERDA

o {,rabalho mais recente sol:re os restos ,vegel_ais
da Formação Tremembé é o de DUÀRTE & MANDARIM-DE-LACERDA (19g7)
As autoras identi f i cal:am p::e].iminarrnente, ao nÍvel supra_genérico
apenas, no Jazigo Fazenda Santa Fé, uma tafoflora representada por
resLos de caróf ii:as, ptericlóf itas , gimnosPermas, ,r dicotiìledôneas
(Lauraceae, NyÌnphaeaceae, Guttiferae, Mimosaceae, Caesalpiniaceae,
Falaceae, Myrtaceae, Cefastraceae, Rutaceae, Logäniaceae e Apocy-
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naceae) e monocoti l edônea s (Graminae e Typhaceae). A associaçãorse
gundo as autoras, indicaria um clima , subtropÍcal úmido, contrapon

do-se à informação de LIMA et al . (1985a) , que sugeriram um cl.ima

frio e seco.
Consiclerando gue, com base em espécies de pâIÍnomor

fos e stratigraficamente importantes (LIMÀ et af., 1985a; LIMA & tvlE
LOf L989), parece haver alguma contenporane id ade entre a sedimenta
ção da parte superj-or da For:mação Tremenbó e a dos nÍveis orgâni *
cos (megaclastos) da For:nação r taquaquccetuba, seria até certo pon
to admÍssíve1 a ocorrência, nestas unidades, de algumas for¡nas comuns. Entretanto, desde que ainda não existem informações disponíveis a respeito dos gêneros e espécies presentes na Formação Tre menbé, fica difÍciI o estabefecimento de eveni-uais correlações,embora pelo menos 5 fa¡nÍÌias (Lauraceae ,Mlmos aceae , Rutaceae, ¡{yrtaceae e Cae sa l-p-inaceae ) estejam presentes em ambas unidades,

4

.I.2 .

sED rnß1l¡'TOS SOBRrìJACEÞ¡'IES

À

FORMAçÃO TRE¡{ËtrBÉ

A Formação P indamonhangaba , proposta por RICCOMINI
(1989), mas ainda não- formafizada, constÍtui, em parte, os depósi
l-os arìteriormente denominados Formação Caçapava.

É constituÍda por sedinenlos
j-ais meandrantes (RICCOMINI, l-989).
responde ao Terciário Superior.
v

es

senci

alme¡-r

Le

flù -

Sua idade provavel_nìente cor

Âo contrário da Formação Tre¡nembê, estratigrafica
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nente j,nferior, seu documentãrío pai.eontológÍco é bastante escasso. Os únicos registros na literatura, até o momento, referem-se

a restos mal preservados de peixes origÍnalmente descritos em sedimentos referidos ã Formação Caçapava (VICALVI , 1982). Restam dú
vidas, enl-retatìto, sobre a posição estratigráfica desses fósseis
(C. Riccomini, informação vcrbal ) .
Recentes trabalhos de canpo têm demonstrado, de ou

tro lado, a ocorrência de niveis que, embora pouco espessos,
muito fossiÌíferos. DoÍs jazigos merecem destaque:
a, Afl-oramento TB-33

são

- ; s:ltrlado
no mr.rnicÍpio de Taubaté, próximo ao km 1,6 da Sp-123 (rodovia eui
r.j-rim - Campos de Jordão) , a 250 m da saÍda para Campos de Jordão,
junto ao cruzamento das ruas 29 e Antonio da Silva, .rno r:.t extremo
nordeste da Fol_ha Taubaté III, sF-23-y-D-lf-2-No-D, l:10.000, pla
no Cartográfico do Estado de São paufo, projeto Macroeixo.
(RICCOMTNI, 1989)

Neste af .loramentÕ pode ser ol:servado urn nível :

de

argila aver:nelhada, extremamente rico em restos vegetais. ; Estes
são constil-uÍdos basicamente por fragmentos de caules e de folhaq
dispostos de maneira caótica.
Os caules estão representados por fragmentos bas tante reduzidos, sendo de identj.ficação taxonôrnica provavelmente

inpossÍvel, visto que ocorrem na forma de moldes desprovidos
feições diagnósticas.

de

As folhas, por sua vez, são geralmente de pequenas

80

cliniensões, cmbor:a f ragrnentos de at6 7 cm de conìprilnento tenham si
do ol¡se¡vados. Âlguns espêcimes encontram-se praticamente comple-

tos e cm razoável estado de preservação. Em muitos casos, porórn,
o padrão de nervação está Índistinto, dificurtando a correLa iden
ti ficação,
¡:reliml.nar clessas folhas revelou a pLesen
ça,com re.lativa abundância, de tÍpicas fothas de lne la stomatáceas
e de fofhas alongadas com nervação parale t inérvia, provavelmente
pertencentes às gra*íneas ou monocot Í ledôneas afins. Foi tanrbérn
Um exame

verificada a presença de algumas fofhas que, segundo J.R, pirani
(infomação verbar) assemelham-se muito às de Anac ard.ium, embora com
di.mensões mais reduzidas.

no km 124,5

da

b. Afloramento TB-25 (RÌCCOMINT, 1989) - rsituado
BR-116 (Rodovia presidente Dutra), no sentido São

PauÌo - Rio

de

Janeiro.

Neste corte, correspondente ã mesma posição estra_
do TB-33, foi também constatada a presença de um nÍvel

tigráfica
fossilÍfero, embora menos rico. Existem lnformações a respeito de
fósseis ìnuito bem preservados neste afloramento. No entantorforam
obtidos apenas restos que, em função de sua nâtureza fragmentária,
e do seu prccário estado de preservação, não possi.bi ri.tam maiores
considerações ãe caráter taxonôm:'.co.
De mÒmento,

serla prematura qr:alguer

compar:ação cnn

a i-atoflora da !-ormação Itâquaquecetuba, visto que os vegetais da
Fornação P Índanlonhanga):a ainda são conhecidos de forma muito pre-

8t

llminar.

¡naterial d.i-sponívet, contuclo, parece cabrÍveÌ
afirmar que, no aspecto taxonônico, a única semelhança ocorre a
nível de familia, visto que as melastomatáceas ocorrem nas duas
unidades. De outro lado, parece haver uma presença expressivarna
Formação P ind anonh.¡t.rg aba . de mo¡ioco t-itledône as , ao coni-r:ário
do
que ocorre na Formação rtaquaquecetuba onde, até agora, apenas um
espécime foi regisLrado. Finalmente, ao que tudo indj.ca, as dimen
sões das folhas são bem mais reduzidas no caso da Formação pindanonhangaba, embora tal fato possa er devido a fal-ores t.afonômicos.
com base no

n.

lpQ)lRÞ¡AçÃo

Rro

cr,ÄRo

,r.
A Formação Rio Cl.aro foi definida por BJORNBÌìRG &
L1\ND IM (1966) a partir de estudos efetuados na área entre os rios
Piracicaba e Pardo, sendo constituída por sedÍmentos predominante
rnente arenÍticos, por vezes conglomerát ico s , com l_âminas e Ìejtos

de argila subordínados. Seus depósj,tos assentam-se,em grande par
t-.e, sobre as formações PÍrambóia e Estrada Nova (OKA-FIORI,1987).

divergência quanto à distribuição desta unidade.
ÄIguns aul-orcs admj tem que a djstrjbuição da unidade seja mais am
pla do que aquela apontada or.iginalnrente, PONçANO (1981) limiha
o uso da designação à área em qì.re foi originalmente definida, sem
deixar cle ass-i.nafar como correlatos, no Mapa Geológico do Estado
IJá

cle São Paulo, depósitos assim mencionados pela Ij.ter:atura.

Àssim como
cont j.nent-.af

ou

t-ros de¡:ósiLos cerrozóicos de

, a idade cla Fonnação Ri o Claro ainda não está

or:igcm
bem es-
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tabelccida.

FÚLFÀRO

& suGUro (1.968) consi.deram-na neocenozõica.

M.

R,Líma (infornração verba]), com base palinológica, propõe uma icla
de pÌeistocênica.

Atê o momento, os megafösseÍs conhecidos na Formação Rio Claro referem-se excfusivamente a veget-ais aquáticos. ns
ses restos foram objeto apenas de um estudo preliminar de BJORN_
BBRG et al. (1964) e atribuÍdos , com dúvidas, ás famÍlias rNymphaeaceae, Potamogetonaceae e AI i smataceae.
A famí,lia Afismataceae está represenl_ada na Formação Itaquaquecel-uba através do gênero Echinod.orus.A descrição sumária do material. estudado por RJORNBERG et aI. (1964), entretanto, dj.ficu.ì ta qua.lquor comparação.

FOru{AgÃO [D?\RIQ{UßRA-Aç[I

A Formaçao pariquera-Açu, definida por BIGARELLA &
MOUSINIIO (1965) , corresponde aos depósitos em terraços do baixo
vale do Rio Ribej ra de Iguape e de seu afluente, o Rio Jacupiranga.

A unidade é composta p redominantemente por sedimen
tos finos, com ali:ernâncj.as irreguJ,ares de siltitos arenosos e a

renÍtos arcosianos, associados a ca¡la<las congloneráticas pouco es
pessas (B IGARFìLr,A & MouSrNHo, 1,965). o mecanismo de deposição foi
principalmente do i,ipo movÍnento de nìâssa, que teria ocorrido sob
condições de pa]eoclima semi-írrido (RrcCoMrNT et al., l9g7).
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A Formação constitui o substratÕ pal:a a Forrnação
nanéia, do Pleistoceno Superior, e outros depósitos costeiros

Ca

do

Qr"raternário, sendo considerada de idade (mínima) pl.iocênica-pÌeistocênica segundo dados palinolõgicos preliminares (RICCOMINT et

al. , 1987).
(1981) assínal,ou, em nota ¡:révi.a, a ocor rência de restos vegetais (folhas e caules) em sedimentos atribuÍI,IARCELLO

dos ã Formação Pariquera-Äçu, na região de lguape, sem no entanto

apresentar qualquer descrição ou ilustração.

vistas à coleta de material, foi efetuado i. um
trabalho de campo na localidade cÍtada por MÀIìCELLO (1981), mais
precisamente no km 5,7 da RodovÍa Biguá-fguape. Não foi encontrado,
entretanto, qualquer vestigio dos vegetais citados.
Com

4 .4,

.

l.oRMAçÃo cÃrNAlNÉrA

A Formação Cananéia, proposta por PETRI &

'TSUGUIO

(I973), ê constituída por areÍas finas inconsolidadas, muito L¡em
selecionadas, com raras intercalações argifosas, depositadas em
ambientes marinhos. Sua área de afforamento tipica encontra-se na
região de lguape e Canané:',a mas, segundo FÚLFARO & SUGUIO (I974),
ocorrem depósitos correl acionáve i s em toda a costa SE Ì:rasileira.
Com base na cronologj,a proposta por

SUGUIO & MÄR-

TIN (1978) e MÀR'IIN et al, (1979\, a Formação Cananõia tem sido
atribuída a um episódiô transgressivo datado de cerca de 120.000
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anos ÀP, llã algurna controvörsia, contudo, a res¡:eito do

caráter

desse epi sódio.
Nos sedimentos arenosos da formação são relativamen

l-e comuns tubos fósseis de Catlíchirus que, ao fado de raros
mal preservados moldes internos de Lamelibrânquios (SUGUIO &

e
MAR-

TIN, 1976), constituem os únicos fósseis regisLrados na lite::atura,
Em

coletas realizadas na seção-ti¡:o da unidade,

no

municipio de Cananéia, foram encontrados pequenos fragnentos vegetais, de dimensões centimétricas, nos mesmos ní.veis dos tubos de

Callichitus.

Tais fragmentos, provavelmente correspondentes a cau
J-es, apresentam uma i nsipiente carbon j- f j. caç ão , poclendo se consti tuir no ¡rri.nei::o reqistro de restos vegetaÍs na Formação Canané-ia.
Essa descoberta, entretanto, deve ser encai:ada com as devidas re servas, considerando que o referido mater.ial pode corresponder a
raizes de plantas aLuaÍs. Datações por C-I4 poderão certamente con
firmar a natureza fóssil desses fragmentos.

¿I

,5.

DIEPÒSITIOS ISOLADOS

Numerosâs ocorrôtìcias de resl-os

vegetais tôm sido

depósitos afuviais pré-atuais, que vem sendo assinalados ao longo clas pr-incipais drenagens do Pl analto Àtl.ântico (MEZ

reportadas

em

ZALIRA, 1948, I959 , 196I-62; ALMEIDA, 1952;

et

,L954 ;
r,iorJLERS , 1964; pENÀLVA, 1971; COLTRTNATìI et at. , 1984; FUL!-ARO et
41. I f985). Tais depósitos ocoïrem principalnrenLe ao longo
dos
rios Paraibuna, Pãraitjnga, Parateí, Tjetê, Jundi.aí, Ati.baia e JaWOI-ILERS

a.1..
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guari I sendo que nem senpre a cÒrrelação com a dre-,nagem atuat é e
vidente, encontrôndo-se al.çadas de mais de l_0 metros em r:eJ,ação

ao leito atual

(MELO & PONçANO,

f983).

A idade desses depôsitos é incerta, de )ììodo .que
têm sido consideraclos ora terciários, correlacionáveis às ,Bâciras
de São Paulo e Taubaté, ora quaternários, sincrônicos ãs glaciais"
Segundo PONçANO (1981), a maior parte dessas ocorrências é quater

nária, correspondendo a perÍoclos de f or:mação de terraços e pedi mentos, sincronicamente às gÌaclai s .
nsses restos,

em sua quase

totalidade, ainda

não

foram objeto de estudos si.stemáticos. .As ocorrências mefhor conhe
ci.das são abor:daclas a secruir,

4.5.

t.

TAÈ¡QUE

A unidade sedimentar i nformalmente denomi.nada ',Tan
que" por FÚLr-ARo et a1"., (1985) aflora junto ã Rodovia Fernão Dias,
próximo à antiga estação ferrovj.ãria do Tanque, nas imediações de
Atibaia. A unidade é consl-ituída por sedimentos arenosos, com

estratificação cruzada, e s Í ltico-argi fosos , com : esLratificação
pJ.ano-paralela, não raro, tão fi.nalnente laminada que torna-se um
fofhelho (rúl¡'inO et aI., op,cit.). Nos sedimentos argj.losos são
encontrados abundantes i:estos vegetais e estrul-ut:as de escavação
de animaj.s perfuradores (FÚLFARO et al., op.cit.). Esses restos
são representados por foJ-has, cau-Lesr: e esporos, frequentemente
carbonificados, Âté o nonento, somente prováveis restÒs de carófi
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tas foram ídentificados

(I,ùot.

.,ElìS

et a1. , L954).

Bììbôra essa unidade já tenha sido referida por di

versas vezes na literat-ura (ALMÈrDA, 1952;

_

et al ., l-g5A ì
PENALVA, 1971; FÛL!-ÀRO et al., 1985), nunca foi apresentada qual quer descrição mais detalhada ou ilustração <ios restos vegetais,De
acordo com V.J.Fúffaro (ì.nformação ver:bal),os restos vegetais são
muito abundantes e bem preservados. PENALVA (op.cit.) tanbém se
refere à "boa qualidade de parte do naterial',, solicitando a aju
da de especialistas para "identificar pelo menos as famílias ou or
dens presentes". Segundo F. penalva (informação verbal-), as folhas
se asser¡elham muito ãs da vegetação arbórea atual, não se referindo, ¡rrovavelmente, a restos de vegetais aguáticos.
WoHLERS

Considerando, portanto, que não existem informações

disponÍveis na Ìiteratura, somente cofetas minuciosas poderão fornecer maÍores detalhes a respeito desses fósseis e de suas possí veis retações com os de out ros depósitos cenozóicos. EsLudos palinológicos, de oul-ro 1ado, poderão fornecer subsÍdios para o estabe
lecimento da idade desses sedimentos.

4.5.2.

JrÀzIGO VARGBII4 GRANDE DO

SUDL

O Jazigo Vargem Grande do Su], assinalado iniciaÌ
menl-e por MEZZALIRA (L96I-62), é constituído

por argilas caqfíni

cas muito rjcas cm i mprcssõcs vcgetais,
O jazigo acha-se situado no município

Var: gem
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Grande do

Sul, no sitio Cachoeira, a 4 km ao sul da cidade, tcle Var
gem crande do Sul, nà nargem direita do Ribeirão Cachoeira,aflu_
ente da margem direita do Rio Jaguari (MBZZAÌ IRÀ, I96I-62). Segun
do

A.M.

Coimbra (informação verbal) esse depósito pode ser consi-

de¡ado co¡iro co¡¡el ato à Forniação Rio Claro.

MtìZ

ZALIRÀ (196I-62\ descreveu a nova esp'ecíe l,ibou

china iziLdaisabeLae (Mel,astomataceae), referj,ndo-se ainda ã presença de folhas atribuÍdas ãs familias Anonaceae e ãs ordens Ebenafes e Rutales.
Posteriormente, DUÂIìTE & REZENDE-MARTINS (1993) e
fetuaram um estudo nais detafhado no jazigo. Âlém de formas
já

assinaladas em outros depósitos cenozóicos, como Sap.indus ferneii.al (Sapindaceae da Bacia Miocênica de pÍrabas) e platypodiurn po1:osíanum (Leguminosae do pfioceno de Cerro de potosi, BofÍvia) ,as
autoras verificaram a presença de I novas espécies de dicotiLedô-

neas: Cassia pankeríi, C, eLLiptica, C. parabicapsuLaris (Legumi
nosae - Cae salpin i oace ae / , Machaenium neyùosun, CampLosena cordatun, C, prùmum (Leguminosae - Fabacea¿-\, CedneLa arcuata. (MeIiaceae) e Serjanía mezzalinai (Sapindaceae) ,
DUARTE

REZENDE-MÃRTfNS

A

(I983) atribuíram

depósi-to ao Quaternário, embora sem apresentar quatquer
a favor desta 'idade.
Um

apresentaclo por

esse

al:gumentÕ

estudo complementar a respeito do jazÍgo

foj.

S (1985), no qual
foram
descritos I novos taxons de dicol-iledôneas: Maytenus fragíLis (Ce
DUARTE

&

RE ZENDE-M7\RT TN

Iastraceae) , Eugenía Ðaroeneís, E.punctata, psidiun adt:rn.atum" Myr
cía diafana, caLypt,ant|tes argiLosa, Goni.dezia costata (Myrtaceae)

e Synplocos dealbata (Symplocaceae) . Foi também verifÍcada a pre
sença de ?ibouchina ízildaísabelae, descrita anter:iormente por
¡tE z

z,ALrRA (1961-1962).

cinco gôneros reconhecidos no, Jazigo
vargem Grande do sul também fo::am assinalados na Formação itaqua quecetuba, ou seja, Cassia" Se.r janía, ps.ídium, Mgt"c.ía e Mach.ae tium. AIêm disto, a famÍ.1 ia Melastomaceae talnJ¡ém está reÞresentada
nos dois casÕs.
Pel_o menos

Apesar da ocorrência de gêneros comuns ãs duas tafo
fforas, os f6sseis, cohtuclo, são marcadamente distintos a nÍvel es
pecal

l_co

4.5.3.

"

DtsPÕS

TTOS DE \'ÃRZEÀS DO PÀ-RÀTEÎ

Dentre as nunerosas ocorrôncj-as isoladas de depósi_
'l-os aluviais pré-atuais, destaca-se a várzea do Rio paratei,
cons

tituída por argilas e areias. Segundo COLI.RrNARI et aI (19g4), ao
l.ongo do vale do rio são freqllentemente encontradas camadas conten
do restos vegetais, que incluem troncos de até 60 cm de diâmetro ,
folhas e fragrnentos de galhos.
De acordo com COLTRINARI et af. (1984), esses res

_

l-os, sol¡retudo troncos e fragnentos de gaJ-hos, âcham-se notaverme¡
te bem preservados. Os troncos foram atribuÍdos aos gêneros Aspí _
dosperma (A¡:ocynaceae),Necl:a.n.d.ra (Lauraceae), trzcus (Moraceae)
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l'al¡

e

buí.

a (Bignoniaceae)

e

scgundo COLTRIN^RI ct al.,

Datações

sgm

Cedre.Ta (Àlelj.aceae)

t9B4

)

(TITAREL1I ,I97

5|

.

C-14¡ efetuadas em amostras extraldas

de duas secltlências de cìc.pósíLos orgânicos, indicaram, pal:a a infe
rior, uma idade de 7.700 anos Àp e, pâra a superíor, ITOO-2200 a
nos AP (COLTRINÀRI et al., 1984) .
Das familias identificadas na v-arzea do Rio para _
teí, apenas I-,auraceae está representacla na Formação It_aquaquecetu

ba, at-ravés do gônero Ocotea, Folhas ð.e Ced.re'La, de outro Iado,
foram assinafadas por DUAR,IE & RË ZIìNDE-MART INS (19g3) no lTazigo
Vargem Grande do SuL
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c^nÞfTurno 5

PALEC}CLIMA

5.

I.

PÀ.LËOCLIMÀ DÀ FO!ìIqAçÃO rTAQI-IAQUECLTUBÀ

A determinação do paleoclima da Formação ftaquaque
cetuba é de grande importância para o entendimento da /evolução
pa,leogeográ f ica

do sudeste brasileiro no Cenozóico, sem perder
vista, nal-Uralmente, as impJ icaçõcs de o::dem gìobal.

de

Na literatura

geológica brasileíra exíste, pelo me
nos, uma dezena de trabalhos que abordam o probJ.ema do pateocfima
daqueta formação. Nesses estudos, o paleoclima tem sido inferido
com base em indj cadores de natureza paleontológj. ca , sedimentológi

ca, estral-igráfica e geomorfofôgica, sugerindo desde um cfina
perado atê semi- árido.

tem

vista paleobotãnÍco, os principais indicadores utilizados na interpretação do paleoclima da Formação f
taquaquecetuba, dizem respeito aos troncos (SUGUIO, 1971; SUGUIO &
MUSSA, 1978¡ AR-AI ,1987), folhas (FII'TTPÀLDI et af., 1989) e pati
nomorfo.s (LIMA & MELO, 1989). Troncos e folhas têm sugerido prlncípalmente um clima tropical, ao passo que os pali.nonrorfos apon
tam para um clima temperado. IIâveria, portanto, uma aparente conl-radição entre os dados fornecidos pelos macr:ofósseis (folhas) e
Do ponto de

:nicrofósseis (Ì:a]inonrorfos), l'clusive aqueles provenientes
mesmos níveis orgâni cos.

9l
dos

para explicar esta contradÍção, FITTTPALDI & Sf
MÕES (1989) propuseram um modelo paÌeoclimático (detalhado na par
te finaf deste tral¡alho) baseado na zonação altitudinal de vegeta

ção, cujos pri-ncipais aspectos são abordados a seguir.

5.

l. l.

uorNAçÃo

An;T'l1U{_r,Dir NÀlL

Nas regiões tropicais,

as modificações climáticas

que ocorrem com o âumento da altitude envolvem uma diferênciação

na vegetação. Desta fol:ma, ã

med

j

da em clue aumenta a a:lti_tude,

a

vegetação usualmente vai dj_minuíndo em porte e se tornando mais
aberta, com o desaparecimento dos estratos inLermediários. As 1i_
anas tornam-se raras, enquanto que o epifitismo,

líquens e musgos, aumenta

cons iderave lmen

sobretudo o

de

te.

GradatÍvamente vai ocorrelldo um declÍnio na diver_
sidade, de modo gue a domj..nância, que é exercida a princÍpio por

várias espécies, qua-lquer que seja o ,gqq!f{å dinãmico da comunida
de, passa a ser exercida por poucas espécies, ou mesmo por uma
úni.ca,

al,titudes variáveis de acordo com a região con_
side::ada, a f .l,oresta perenifólia, que caräcterj.za os andares mais
inferi-ores, é sul¡stituÍda por uma vegetação não frorestar, freql,bn
temente dominada por formas j.dênticas ou que lembrarn muito ague _
Em

las de regi.ões
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1964). Essa vegetação ê extrema_
mente variáve1, sc.ndo em geral herbãcea, na qual as gramineas do_
minam em maior ou metror extensão.
tenrper:ac1as (GOOD,

A zonação altitudinaÌ

é,

em alguns

casos, bem defi
nida. Freqllentemente , porêm, é difíciI de ser precisada, devido à
grande amplitude de variação de certas foïmas, que acal:tieta unìa
superposição das zonas. Assim sendo, qualquer limite entre
as
zonas deve ser considerado arbitrário, e uma zona deve ser encarada apenas como uma área de arta probabir idade para a ocorrôncia
de um tipo particular de vegetação.

faltem alguns elementos comprobató _
rios, há rim consenso geral cìe que o contj:ole primário da zonação
aftitudinal é a temperatura. SEGÀDAS-VIÀNNA (1965), porém, lembra
que a fisiografia, quando favorávef, permite a máxima , expressão
da vegetação de acordo com as possibilidades c.li¡náticas e, quando
desfavo¡ável-, causâ vários graus de inibição. Desta forma, a pene
tração de um andar de vegetação dentro de outro é geralmente de 1-ermj.lìada e conl-rolada por topografia.
Embora a.l_ncla

Descrições de zonações altiludinais

são iescassas
na literal-ura referente ãs regiões lropicais. No Brasil , a zola _
ção que tem sído mais intenslvamente estudada é provavelmente a
do Maciço de fì:atiaia, que foi detafhadamente descrita por SEGA DAS*VI7\NNA (1965). ConsÍderando três elementos básicos, isto é,ve
getação, fi-siogr:afia e cJ..ima, este autor delimitou seis prÍnci
pais arrda res de vcaetação:
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l) Planicie (400 a 700 nìetros)
2) Montanha r nfer jor (700 a tf00 metros)
3) MontaDha Módia (I100 a I700 :retros)
d) Mn¡.i,¡r_rtr1 au¡;crio:: (1700 : 2000 rtc.i:l.os)
5) PÌanafto (2000 a 2400 metros)
6) Cumes (2400 a 2770 metros)
baixo, pl anície, é hoje coberLo por ve
getação secundária em seus estãgios pioneiros. Sua parte superior
é oc'pada por Lìma f.loresta suÌ:-cli*ax, rie 15 a 20 metros de alt'ra,
dominada ¡:or Ti.bouchina estreLLensis (Melastomataceae) e Cassia
multijuga (Caesalpiniaceae).
O andar mais

O segundo andar, Montanha

fnferior,

é quase totaf mente r:ecoberto por matas secundãrías, sendo as mais comuns as dominadas por Tíbouchina esl:reLLensís, Cassía multijuga,
Miconia
crtndoLLeana e M'Lconia seLLoaíana (Mefastomaj:aceae). O cl imax é
uma floresta aberta, de sub-bosque pouco denso, com um porLe de 30
a 40 metl:os, constituída por árvc¡res de troncos grossos, ::etílí
neos e raÍzes tabulares. A dominância é exercida por Cctt.iniarLa er.
ceLsa (LecythÍdaceae) , Cedrella f issi7.í.s (Meliaceael ,Cabnalea eí-

chíeriana (Mel..iaceae) e CaLLíchlanís Latifolia

(eignoniaceae)

Os andares Montanha Médj a e Montanha Supe::ior

.

têm

por climax, re spect.ivarnen te , una f foresl,a de 20 a 30 nretros de al-tur:a¡ dominada por espécies do gônero Calsra.lea, e uma f:l.ore sta
pouco cìensa, baixa, com não mals de 15 metros de altura, dominada
por Cabralea eícltlerdana,

9t1

O pcrúl t, j.¡lo ¿lndar r Planalto, dc t.opoçjr.ãf Ía j.rregr,rlar e bastante variada, tem por cf j.nìax uma vc.gcLação granrj nóide
com estrutura

de estepe. Os l--rôs t j.pos de mata que ocorrem neste

andar, sempre em situações topográficas es¡:eciais, matas de

Roupa

La T,ucens (P¡:oteaceae) , de A:r'auc:ctria angusti!'oLia (Àral:car j.aceae )
e de 1'odtscctt,pus Lan¡be-rt.íi (Poclocarl:aceae) , são r:eJ.Í,quì as clas
veget¿lções c.l.inax qlre o.rÌrparam .ì rcAíão em õpocas passacìas,
No últjmo andar, cumes. a vegetação predominante

anão, Chusquea pi.ttifolia
(Graminae) , cujos indivíduos 1-êm uni porte que não ull-rapassa um
que
metro. Esta conlunidade é sem dúvida al-guma o cl j-max, ainda
se ja o cf i)ììax edáf ico. cur'ìpre I e:nbrar quê. nestas altil-udes mais
e}evadas, elr :l:unção da escassez cle chuvas, a presença de vegela ção xer:of íLica é comum.
uma comunidade domÍnada

por

é

um barnl:ú

A zonação altj,tuclinaf nos Andes Col.oml:ianos
foi
l-ralada de maneira bastante didática por FLENLEY (1979), que deI imitou pelo rììenos seis andares: !'l-or.estâ Inf er j-or, Floresta S ubAndina, Fl-oresta Andina, Sub-Pãr:arno, Párano e Sliper Páramo (fig.
I ). Embora o exemplo se l:ef ira a uma regi ão equatorial,
a
diferenciação âltitudinaf

na vegetação é simÍlar à observada

nos

trópì-cos,

5"2.

INFERÊNCIAS PÃLJIOCLTMÁ,TICAS

Conforme destacam FIT'IIPÀLDI & RöSI,FR (1987) ,

as

platrtas fósseis estão elrtre os ma-ts f idedigr-ros j lrdicadores paleo-
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Figura B - Zonação af tj-tudinal na Cordifheira dos Andes (modificado de !'LENLEY, ]979).
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cl j,máticos, já que os \¡egetais apresentam semp.re u¡la sensibilida_

de a variações ambientais de certa magnitude.
No caso da Formação ftaquaquecetuba , as fol.has fós_
seÍs apl:esentam espec.ial interesse, considerando que representam e

lenìentos adicionais para Õ escla¡eci:nento do paleoclima vigente à
época rle deposição daq.eì.a unidade, rlntLetanto, para se demonstrar

a validade em inferências paleoc l ilnáti cas dessas fo.lhas, cabe aqui
uma brcvc discus são,
Considerando a proporção relativamente alta de fo_
lhas i,nteiras ou pouco fragmentaclas nos nÍveis orgânicos da Formação ttaquaquecet uba, é admissível supor que as mesmas não se deposii:aram muito longe da área fonl-e. Segundo MÀC GTNITIE (]969). fothas de árvores crescendo a 1000 metros de um rio não podem al_can-

çar o sÍtio de deposição, exqeto durante teìnpestades. De outro lado, folhas de textura f j_na são el imj,nadas após poucos km de transporl-e (MÀC GINITIE, op. cit. ) . Dest-a forma, podemos admi.tir que as
folhas fornecem uma inforrnação paì.eoclimática bastante pl:eci.sa,con
siderando que elas ::epresentam uma vegetação que ocupava uma área
próxima do sítio de deposição. A nível J,ocal, pÒLtanto, as folhas

possibilitam j.nferências paleoclimáticas ¡nais fidedignas que outros fóssej,s como, por exemplo, os palinomor:fos, desde que estes
podem ser transportâdos a enormes dlstâncias (milhares de quilometros, segundo BIRKS & BIRKS, 1980) e fornecem informações de âmbi
to nais regÍonal. AIém disto, as fofhas se constituem em partes
do vcgetal outl:ot:a vivente e não apenas em um estágio reprocìul_ivo
do ciclo da vida (ROBIIR'IS, 1989 ) . Às varrLagens dos ¡racrofósseis ve
gel-ais sobre os parinomorfos em reconstituições paleoambientais fo
ram sumärizadas por BIRKS & BTRKS (op,cit.).
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vÍsto anteriormente, a quase toLalidade
dos fõsseis presentes na Formação rtaquaquecetuba representa gêne
ros presentes na flora atual. Em alguns casos, mesmo a nível espe
cífico, os fósseis são cxtrernamente semelhantes a formas atuais
(Ocol;ea, Luehea e Myrcia, por exenplo) . Desta forma, com base
nos análogos nlodernos, são possÍveis infer:ências paleoclimáticas
Conforme

bastante prec i. sas.
Apesâr da presença de alguns fósseis não identifi_

cáveís, a tafofl-ora da For:nação Itaquâquecetuba apresent-a uma diversidade refativâmente alta, inclusive com a presença de formas
(brj-o'fitas, por exemplo) que produzem quanti.lades muito pequenas
de esporos, dis¡:ersos de manej_ra ineficiente, ou muil_o frágeis e
não fossilizáveis, ou ainda não distj_nguÍveis. Considerando que
quanto maior o número de el.ementos, maís ficiedigna é a reconsti -

tuição paleofÌorÍ s t ica, tal fato representa
inferências pal eocl imáti cas .

uma grande va.tagem

em

Finalmente, cal¡e ressaltar que, apesâr das vanta .gens das fofhas como indicadores paleoc L imát icos , torna-se irnpres
cindÍvel uma integração com os dados palinológicos de modo a se

o}:ter
tiva,

um

quadro pal.eoecológico mais completo da vegetação primÍ-

Com

base no ac.iDa exposto, é perfeitamente cabívcf

paleoclimática fundamentada nos vegetais fós seis, embora devam sel: evitadas interpretaçõcs muito simplì stas,
considerando que seÌìp'e existem fatol:es desconhecidos agì-ndo du rante a deposição dos fósseis e durante sua fossifi zação.
uma LecÕnsl,ituição
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5.3.

5. 3.I.

InüDIClùtD0ItES f,Àìt,Eætr"t¡rÃTtcos

ÀRQUTTETURÀ FOI,IAR

r¡rltTtpl\LDI &

ROSLER

(1987) lemt:ram que as

pl.antas

não são apenas adaptadas fi s iolog i camente a seu ambienl_e, nas Lam_
l:ém desenvolvem feições anatômicas ou mor:fotógicas c,ìracterÍsti
cas de seu habitat- as feições foliares ¿las angíosper:mas, em es_

pecial, são muito afetadas pelas condJ-ções cJ-ì.nâticas. portanto,as
condições clímátÍcas do passado podem ser determinadas, tamb6m,por
meio da arquitetura fol.iar. O uso da aì.quÍtetura foliar ¡:ara a in_
ter:pretação de pai.eocllmas é baseado no principio cle que a varia _
ção na forma da forha é contÍnua ao rongo de gradientes c.rimáticos,

e e s tat i sticamente correfacionada com uma ou mais variáveÍs climá
tícas. Deste modo, o ambiente tende a sel,ecionar ptantas que têm
certo aspecto físico para um dado tipo crimático, queï este domine
sobre ãreas separadas por oceanos ou, presumiveÌmen.Le, por grandes
perÍodos de Lempo.
(1971, Iggl), o uso da a¡guitetura
foliar fornece uma das bases ¡nais sófidas para a aval.iação do significado paleoctimático das ptanLas fósseis. WOLT.E (Ì97g) salienta
que há várias vantagens em basear i.ì'ìterpret açõe s paÌ eocl imát-i cas
Segundo

WOLFE

nos aspectos fÍsicos das assembfói.as de folhas fósseis. As caïacterÍsticas fisicas de vegetações ocupando climas sj_mi.la::es em re_

giões muito separacìas mostram al,to gl:au de simila¡:idade, embora es
tas regiões possam apresentar poucos taxons em comum. De outro la_
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do, vegetações sul:¡¡etidas a cf i¡nas diferentes em uma mesma região
äpresentam tipicamente caracteristicas fÍsicas diferentes, embora
possam ter muitos taxons em cot¡um. Desta forma, esta metodologia
se constitui em importante ferramenta para inferir direção e mag_
nitude de mudanças crimáticas em uma seq'Lrência estratigráfica de
assembléias, parti cularmeni,e se seqllências de diferentes paleola
titudes são ana.l j.sadas (WOLITE & UPCÌJURCH, 19g7 ) . Além disto,
o
uso das feÍções fisicas propicia inferênc_ias paleoclimáticas, in_
cìepe'dente da icìentificação dos gôneros e famí.rias representacios,
e independente de suas distribuições climãticas atuaj.s
(.WOL,FE,

r97r).
Neol:otânicos intcressados na relação entre ambien_
te e arquitetura for.iar também têm reconhecido a importâ.cia do
uso da arquitetura foliar em inferências paleôcl_imáticas. De acor

do com RTCHARDS (L952) , conclusões sobre os climas de floras terciárias são tal-vez mais solldamente fundamentadas quando
eLas
são obtidas a partir dos caracteres fofiares, do que quando efas
se J¡asei.am nas afi_nidades taxonômicas da ffora fõssiI.
De âcordo com DOLPH & DTLCI{ER (1979) , oito feições

da arquitetura fofÌar podem ser correÌacionadas com clima: tama _
nho, tipo de margem, tipo de ápice, organização (folha composta x
folha simples)., padrão de nervação, densidade de nervação, textu_

ra e tipo de base,
NÕ

presente 1-rabalho, para as inferências paleocli

máticas, serão utifizadas somente as feições gue Õs diversos auto
res têm estudado mais intensivamente.
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5.3.1.I.

Tamanho

RÀUNKIAER

(1934) verificou que o tamanho da folha

era claramente correlacionado com umidade disponÍvel. Desta forma,
a partir desse estudo, passou a se aceitar que o tamanho da fo
tha decresce continuamente ao longo de gradj-entes ambientais que
refletem decréscimo de temperatura e/ou precipitação. Folhas gran
des são encontradas em áreas tropicais úmidas, com a área foliar
diminuindo em <lireção ãs montanhas ou aos polos. Estudos recentes
têm corroborado estas premissas.

(l-934), considerando a inerente variabilidade das forhas na mesma planta, dividiu a área foliar, numa se
qtlência geomét.rica, em 6 classes:
RAUNKIAER

Leptófilo
¡¡anófiIo
Micróf ilo
¡¡esófilo
uacrófiro
Megafilo

até 0,25 .*2
0,25
2,2s
"*2
"^2
2
2,2s
20 t2s 2
"
"
20,25
182,25
"*2
"^2
r82,25
1640
"*2
"*2
2
acima de 1640,25
"

& UPCHURCH (1987) aiscutem acuradamente o
tamanho da folha como indicador paleoclimático. Segundo estes au
tores, modelos matemáticos indicam que o diâmetro foliar é o,,,com
ponente mais fortemente ligado ao ambiente físico. Considerando ,
portanto, que o diâmetro tem uma correlação geral com o tamanho
da folha, este úItimo é uma feição vãlida para interpretar vegeta
ção fóssil. O tamanho da folha é determinado por fatores tais coWOLFE

i;1i:rrr rJo ÙCoCicnciaS lì¡l

TÛMBO

-l

lú¡(1

¿

'
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disponibiliciade de nutrientes, di.sponil:ilidade de água, níveis
de calor e níveÍs de i,J.uminação, e e'volve int_ercâmbío adaptativo
mo

entre pressões seletivas conflitantes (por exemplo, a necessidade
de mâximizar ganhos fotossintéticos versus a necessidade de minirrìizar perda o'água), Na vcgctação ntoderna, as tÕlllas maiorcs sao
encontradas em estratos inferiores de floresta de copa fechada ,
mu ltie str:ati fi cadas , megatermais (temperatura média anual
maior
do que 209C).; os principais fatores ope::antes são ,.pliovaüe Imcnte
afta temperatura. alta umidàde e ausôncia de ifumj.nação solar diì:eta. O tamanho da folha decresce em vegetações de regiões úmidas
a meio úrnidas, mesotermais (l3q-20?C) e microtermais (menor que
l39C). Decréscimo de umiclade disponível durante a estação de cres
cimento também afeta fortenìente o ta:nanho da fol,ha. Em climas sub
-úmldos , negaterma i s , o tamanho rla fofha é marca<lamente menor do
que em climas úmidos e meio úmidos, megatermais, e um fenômeno si
mi.lar refacionado ã umidade ocorre em climas mesotermais e microtermai s.

o tamanlto da folha seja um importante crité
rio en estudos de vegetações atuais, a aplícação deste parâmetro
a assernbléias fósseis é altamente problemática, porque folhas de
diferentes tamanhos podem ser selecionadas di ferenci al ¡nente no
processo de transporte e preservação (SplCER, 1975, segundo WOLFE,
1978). AIém disto, conforme ressalLam FITTTpALDI & ROSTER (19g7),
mudanças no tamanho da folha podem estar relacionadas a outros pa
râmei:ros ambientais. DOLPH & DILCIIER (1980a, 1980b) , por exemplo,
analisando fforas da Costa Rica e de dÍversas focal idades do He misfério Ocidental, verificaram que a variação do tamanho da fol.ha ao longo de gradientes climáticos não é conlÍnua.
Embora
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Dellt.l:e os gêneros identj.ficados na Formação ILaqua
quecel-uba, há um nítido predominio de folhas micrófilas

( tdbela l).

Entretànto, vale a pena ressaltar o grande número de ,..prováveis
lauráceas, não passíveis de identificação genérica, que podem ser
atribuidas ao i-ipo mesófiIo. Cabe salientar, conforme acima expos
to, que fatores Lafonômicos podem ter selecionado folhas de deter
minados tamanhos.

segundo RTCHARDS (L952\ | ocorre predomÍn-io de fo

_

thas mesófiIas em florestas pluviais. De acordo com o .eErquema de
RÀUNKIAER (1934), portanto, a presença de grande número de
fo_
thas micrófilas, aríada à ocorrência de fofhas mesófiras, poderia
sugerir, com as devi-das reservas, um clima relativamente úmido.

5.3.1t,2.

T"ipÐ de rna.rgem

A correlação er.li:re tipo de margem fof i ar e : c.lima
foi postulada Ínic-i.aÌmente por BAyLEy & srNNorr (r-9r5): à medi.da
que a temperatura decresce, tanto com o aumento da alLitude como
da lal-itude, a porcentagem de, es¡Écies tenclo folhas com mar:gens li
sas tamÌ¡êm decresce. Em florestas tropicaÍs úmidas, por exempÌora
porcentagem de es¡:écies com margens lisas é maior que 75å (WOL!-E,
1969). Esta porcentagem decresce em direção ãs montanhas (57-75t,
para as florestas de montanha e sub-montanha) ou em direção aos
pofos (inferior a 398 na floresta temperada quente) (WOL¡.E, op.

cit.). As únicas excessões ocorrem em ãreas secas, taj.s cono de _
sertos, onde a porcentagem de espécies tendo folhas com margens
l'isas é sempre atta, indepe'dente da posição artitudi naÌ ou l.ati-
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tudinal. Estudos recentes, envolvendo floras

modernas

f,ósseis,

têm consuì¡stanciado esl-as prenissas.

feição em estudos pateocl irnáti cos ê bas
tante atrativo, porque o tipo de margem é facilmente codificado ,
mesmo quando se usa material- fóssit fragmentário. Entretanto, segundo !.¡OL!'E & UPCIIURCH (1987 ) , a validade da utilização da margem
da fofha em estudos de temperatura ê l:aseada nos princÍpios i de
que: l) a assembléia r:epresenta uma vegetação climax; 2) a escala
margem da folha,/temperatura usada seja vál.ida. Vegetação de hal:i tats perturbados ( parti cu l armente nas margens de rios) pode fornecer baixas estjmàl,ivas de l-emperatura devido à alta proporção de
espécíes com fofhas denteadäs, já que estas espécies normah¡ente se
concentram nas margens de r-ios ou lagos. Entretanto, na vegetação
regional, a vegetação cfimax é mais diversa do que a vegetação per
turbada e, deste modo, à medida em que a vegetação climax aumenta
em uma assembléia fóssil (isto é, a amostragem da vegetação regionaf é mais completa) , mais váIida pode ser a temperatura estimada.
Um corofário ó que assemb.léias de depósitos de canaf forneccrão as
estimativas de tenperatura menos seguras:asse rnbtéias de depósitos
lacusLrinos t.aml:ém cont.ém alla representação de vegetação perturba
da de margem de rios (SPICER, 1981, segundo WOLFE & UPCIIURCH, 1987) .
Assembféias de depósitos de barras ou de depósitos que representam
represamentos dent.ro de uma floresta tendem a produzir as estimati
vas de tempel:atrìras mai s f j de<ìì-gnas,
O uso desta

Na tâfoflora da Formação I taquagu ecetuba, incluindo

formas virtualmente não idenl-ificáveis, apenas 4 gêneros apl:esen tam margens serradas ou denteaclas, isLo 'e AquifoT..i1:/zyLLurn, Casea -
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ría, Serjanía e Luehea (tabela l). predominam, portanto, as fo Ihas com margens ínteiras, que l:epresentam pefo nenos 2/3 dos gôneros identi ficados.
Apesar das ponderações acirna apresentadas, existe

de fato um sìgnificado ad.rptativo da mal:gem foliar em relação

ao

clima, o que leva a sugerir que a associação aqui estudada possa
ser indicativa de uma mata , tropical úrnida,

5.3.1.3.

Tipo de ápice

Lipo de ápice das fofhas está claramente relacio
nado ao anbiente. Folhas dos estratos inferiotîes das fforestas q
midas têm ápices atenuados, muitos dos quais são alongados
em
"pontas gotejantes". ,Ãpices atenuados são tipicamente ausentes em
fofhas de árvores da cobertura ou emergentes; algumas árvores da
cobertura têm folhas emarginadas, uma condÍção resultante do baixo suprimento de umidade ao desenvolvimento da folha. Folhas em
O

c.Iimas sub-úmj.dos Lêm, em muÍtos casos, ápices arredondados

a

emarginados; legumì.nosas e arbustos, em vegetações sub-úmidas, q
presentam particularmente taf morfologia. .Âpices emarginados são

tipicamente raros em florestas úmidas, mas são comuns em vegeta ção seca, esclerófila )tJoI-FE & upcHURCH, l987).
Na tafoflora

estudada, o tipo

cle ápice é relativa

mente variado, quando se consideram os diferentes gêner:os. Típi cos ápices atenuados ocorrem apenas em I,lotxstet ct e I4grcza. Á,pi-

ces obtusos ou arredondados são comuns, podencìo ser observados

ern
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gêtreros como SchízoLobiun" Bgtsonl.nta e Zanthonyl,um, Ãpices agu dos oco¡¡em em Se2.jania e Cassl'.a. A preseuça de ápice emarginado,

de outro lado, foi constatada apenas no gênero Machaeriu¡n. Àlgu mas formas não apresentam o ápice preservado, mas, a julgar pelos
eguival.entes atuais, não ap::esentariam ápices emarginados.

I'lá, portanto, um claro predornÍnio de ápices ai,enua-

dos, agudos, arredondados e obtusos, comults em climas úmidos ou
sub-úmidos. ÁpÍces e:narginados, sugesLi-vos de cfimas mais secos
são bem nenos freqllenl-es. Estes últinos, entretanto, embora sejam
tipicos de vegetação esc.leróf i1a, não são exclusivos de climas secos.

Com

base no acj-ma exposto, pode-se supor que a tafo

fÌora estudada seja indicativa de uma mata de clima úmido.

5.3.1.4,

Texttxlra

A textura da fol.ha ta:nbém pode ofe::ecer infe::ências
paleoclimátj cas significativas, visto que a mesma está ligada ao

hábito desse órgão quef por sua vez, apresenta conotações ofimáticas.

Folhas perenes são tipicamente espessas e coriáceas,
oco¡rendo principalmente em regiões de alta tempel:atura e alta pre

cipi.tação nêdia anual. (florestas tuopicais e sub-17ropica j-s) , êD quanto que as decíduas são tipicamenLe delgadas, ocorrendo
com
maior fr:eqtlôncia nas ::egiões frias ou secas (ttt)LFil & UPCIJURCIJ, 1987).
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De acordo cÒm

WOLFE

& UPCIjUIìCH (1987), o háblto de

cÍduo parece rel.acionado a três fatoïes principais. Em plantas de
crescimento rápido de vegetação sucessional- de habitats perturba-

dos, as folhas são produzidas e descartadas rapidamente, emllora
em geral de forma gr.adativat tais plantas devem ser consideradas
cono continuamente decÍduas. Em áreas que têm prorìunciados períodos secos ou frios, mas tôm abuudante precipitação na estação de

crescimento, o hábito decíduo é dominante; tais plantas são perio
dicanlenl-e decíduas. Um terceiro fatÒr ambiental periódico, a luz,
pode tambêm Levar ao hãbito decÍduo, elnbora este fator seja ope _
rante, atualmenLe, apenas em uma área Ìimitada.
No câso das fol.has fósseis, obviamente, é muÍùo di

fícit

deterninar a textura com seguuança. Algu)ïas evidêncì.as, po
r6m, podem ser dadas pela espessura da película carbonosa resul tante do pl:ocesso de carbonificação. É o caso, por exemplo, de
Byrsoninta e Myncia, cujos fósseis estão invariavefmente asso ciados a uma pelÍcufa carbonosa bastante espessar o que poderia

sugerir uma textul:a mais coriácea. De um modo geral, ent-retant.o,a
textura de uma folha fóssil pode ser inferida apenas com base em
seu equivalente atuaI.
aná1ise do naterial da tafoffora da Fonnação I
taquaquecetuba, sugere o predominio de uma textura mais espessa ,
Uma

coriácea. possivefmente predominam fofhas cartáceas. Taf predomínio, entretanto, pode ser devido a fa1-oÌes tafÕnômi cos, já que as fofhas de textura fina podem ter si.do efiminadas durante o transpoïte. De oul_ro Ìado, a proporção re
fativamente alta de fol.has ir.ìteiras, aliada à presença de fósseis
embora .,ão rr""e==uriamente

107

delicados como briófitas e pteridófitas,
sição não muito longe da área fonte,

poderia indicar uma depo

Desta formaf com as devidas reservas I pode_se afir
mar que a tafoflora da Formação ftaquaquecetuba é indicativa
de
uma mata tropÍca1 ou sub-tropical.

5.3,2.

NÚ}IERO

þE

BSPÉCrES

o número de espécies numa comunidade vegetaÌ é fun
ção rìa tenperatura ambiente. As zonas tropicais se destacam por
um el.evado núl¡ero de espécies, ao pâsso que nas altas latitudes
o número de espécies é r¡uil-o Ínferior. RIGBY (1971) , por exemplo,
representou didaticamente a relação entre temperatura, número de
espécies e número de espécimes por espécie, mostrando que, à medi
da que se caminha para regiões mais frias, há um decréscimo no nú
mero de espécies presentes e um acróscimo no número de espécimes
de cada espécle presente.
Desta forma, a ocor:rência de uma tafoflora ¡nuito
rica em espécies, sobretudo de formas arborescentes, pode ser a

tribuÍdâ a

um

clima mais quente.
No casô da tafof.[ora da liot.mação ftaquaquecetuba,o

número de espécies pode ser consideraclo relativamente elevado,vis

Lo que foram identificadas pelo menos 19 espécies de angj,osper _
mas pertenceutes a f4 famÍljas dif erent-es, Afém disto, deve seï
levado em conta o fato de gue as espêcies descritas não correspon

I08

dem
mas

à totaLiclade das formas presentes na tafoflora, visto que afgu
não foram incfuídas no presente estudo por:que seu estado
de

preservação (padrão de nervação não preservado) não propiciava

uma

identificação segura.
O número de

espécies, bem como a diversj.darie de gru
pos presentes na tafof lora (bri6f itas, pt-eridóf itas, monocot j_ledôneas e dicotiledôneas), sugere, portanto, una mata tl:oplcal .

5,4.

DnsTRnBUrçÃO

GEOGR¡{FICÀ ÀTUA]L DOS GÊNEROS AS-

SIIùÀ-I,I\DOS NÀ r"Àì)o['LORÀ DA FORMAçãO tn,AQ[.nÀQU[.tcE

lrI}BÀ

Líndsaea Dryander

ex Smith

Líndsaea se constitui num gônero pantropical e ex{,ratropica1, com cerca de 150 espécÍes, das guais 45 na
Amé::ica
(TRYON & TRYON, 19821 . Ocorre principalmente em florestas úmidas
,
porém algumas espécies tambén crescem em campos de gramÍneas, l:re-

jos, ou em áreas rochosas abertas

(TRYON

& TRYON, op.cj-t.),

fsotachis Mitt.
Isol:achie ê

La Atlântica

tropical, muito
(O.Yano, informação verbal).
um gênero

comum

na

Ma-

Acotea Aublet
0cotea apresenta cerca de 200 espécies distribuÍ das pr.incipalmente pela Arnórj ca tropÍcal e su):-tropical_ (MÀBBERI,EY,
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1987), Se constitui

numâ

planta ferrhosa arbórea muito

freqllente

nas matas brasileiras (JOLY, l9B3). 0cotea puLclz,zLLa, que apresen

ta grande afinidade com o fóssif descrito, é uma espécie comum na
Mata Atlântica, podendo inclusive alcançar o cerrado (RIzZINI ,
19t9],

.

LueLLe

a

Wi

f fdenow

o gênero Luehea engloba cerca de 20 espécies da
Ämêrica tropical, a naioria do Brasil . Luehea diuarícata, muito
ser¡elhante ao fóssif descrito, é u:na árvore comum de Minas GeLais
e Rio de Janeiro até o Rio crande do Sul, na Mata Ãttântica, po
dendo penel-rar no cerrado (RrZzrNr, 197l-).
Piptadenia

Bentham

gênero Piptadenia incl-ui 15 espécies com dis tribuição restrita à América tropical (MABBERLEY, 1987). De hábito arbóreo, é comum na Mata Àtl-ãntica, desde o nordeste até o sul
do Brasil, mosLrando preferência por solos úmidos (RIZZTNf ,L97L').
O

C

as

O

s'ía Linnaeu s

gônero Cass'ia engl-oba aproximadamente 535

espé

cies (MABBËRLIIY, 1987) | que representam uma ampla variedade de er
vas, arbustos ,e árvo¡es anplameni-e dìstribuídos em ùodas as reg.loes troprcal

s e 1.ÈJ{rpcrcìdas gúellLes Lle LÕûos os collLlllellLcs,scn-

do especialmente abundante na Ar¡érica tropical (BERRY, 1916,1935).

il0
SchízoLobiuø VogeI

gônero

inclui apenas duas espécies
distribuídas pela América tropical (MABBERLBY, 1987), sendo considerado monotÍpico por alguns autores. Schizolobíum parahyba, símí
far ao fóssil descrito, é uma árvore comum na Mata Àtlântica desde
o suf da Bahia aLé o Rio Grande do Sul (IìIZZINI, 1971).
O

Sch.t)zoLob-íu¡n

Machaeriu¡n Persoon
O gênero Machaeriu¡n äpt:esenta cerca de 120 espécies

distril¡uídas principalmente pela Àmérica tropical (M-ABBERLEY,IgBTr.
Compreende pfantas de hábito arbóreo ou arbustivo, incÌuindo mui tas l.ianas (MÀBBERLEY. op.cit. ).
Sophora Linnaeus

Sophora é uma l-eguminosa de hábito arbustivo ou ar
bóreo, inclu.indo cerca de 52 espécies, distribuídas nas regiões Lro
picais e temperadas (MÀBBERLEY, 1987).

Myrcia De CandoÌ le

ex

Gu

i f l.armod

gôner:o Myrcia apresenta na atualidade mais de
400 espécies distribuÍ<las nas Ãméricas t-ropical e sub-tropicaf , con
centradas especialmente nas regioes cent¡o-oeste e sudeste do Rrasil (MC VAUGH, 1968, Ì969, segundo KÀI,íASAKI, 1984). De acordo com
LEGRÀND (I968, segundo KÄWAS.AKI, 1984) , a maioria das esp6cies o
col:re em Minas cerals. llgncía ras1tl.t7ta / em especial, é uma espé
cj.e muito comum, enconLrada em todo o Brasil- extra- amazôni co , de*
O

ttt
nìonstrando preferôncia

reiras de matas

por sofos úmidos de capoeiras, orlas e cÌa

(LEGIìAND

Ps

& KLÈÌN, 1969).

i d'íun Linnaeus

gênero psídí.um engloba aproximadamente Ì00 es
péci-es, de hábito arbustivo ou arbóreo, distribuídas pela Am6rica
tropi,cal e sub-tropical I com maj,or concentração da reglão amazôni
ca até o su1 do México (KAWASARI, f984). No Brasil, suas espécies
O

são encontradas desde o Àmazonas até o Rio Grande do Sul

KI¡ op.cÍt.

)

(KAWASA-

,

ll

ettolonía

Radð,i

gênero BerLoLonía, com l4 espécies, apresenta
disLribuição restrita ao Brasil (MÀBBERLEY, f9B7). tsez,toLonia mosenii é uma planta herbácea de baixa aftitude, muito freqüente na
Mata Atl-ântica, nas proximidades de riachos ( S.A.C. Chiea, infor
O

mação verbal)

.

By t" s

cies,de

onima Richard

Jussieu

O gênero Byrsonima apresenta cerca de 150 espé
hábito ar:bustivo, distr:ibuÍdas pela A¡lérica
i,ropical

(MÀBBERLEY, 1987)

,9

.

er

j an'í.a l.{ilfer

ConstituÍdo pr:incipaÌmente por trepadeiras de ma
tas, o gênero Ser jan.ia incfui cerca de 215 espécies tropj-cais
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sub-troliicais (MÀÌtBERLllY, 1987), sendo que a nìaioria delas ocorre
no Brasif (DLIÃRTE, L972]| .
ZanthoryLum Linnaeus

Zanthorylum é uma planta de hábito arbóreo ou arbustivo, portadorâ de espinhos. Àbrange cerca de 200 espécies,com
ampla di-st-.ribuição nas regiões tropicais e te:npera<ìas quentes, especiaì.mente na América, ltf.ríca, Ásia e Austrália (MABBERLEY,1987)

TocoAena Aublet

gênero TocoAena incfui 20 espócies, disLribuídas pela Amérj.ca tropical, (MABBÌIRLEY, f987), pode apresentar ìlábi
to suJ:*arbustivo, at bustivo ou arbór:eo, chegancìo a alcançar até
25 m de aftura (PRÀDO, 1987).
O

Echinodarus Richard ex Engefmann

Echinodo:rus é uma planta de háI:,ito aquático,

com

folhas submersas, flutuantes ou emergentes, mas que tambõm pode
ocorrer no sub-bosque (RÀTÀJ, 1978). Apresenta cerca de 47 espê cies clistribuídas pefa Àmérica e Ãfrica (MABBERLEY, 1987).
Mons'Lera Adans

gênero Monstera é constituído por 22 espécies
de hábito herbáceo (liana) distribuídas pela América tropical
(MÀBBÐRLEY, 1987) , Apreseni-a muitos representântes no Brasil.
O

il3
:Í'Ãnì'EL?\

I - neições foliares de inr¡:orLância paleocli¡rática observadas nos gêneros presentes na tafoflora
da Formação
Itaquaquecetuba

SSPÉCIE

MÀRËEM

.I'NPO DB

Áprcs

pulchellífornis
Luehea dítat,icatifomnis
Ca.setn"ia serraba
Piptarlenia tertía¡"ía
Cassía rosler.i

j,nteíra

ÃREA
TXìXTURÀ

FOLIÀR
(cn2 )
?Á

nteira

olrtuso

(?)

c¿r:táce-a

(?

serrada

agudo

(?)

cartácea

(?)

cartåcea

(?)

agudo

cartãcea

(?)

inteira

agudo

ca¡tácea

(?)

2,8

Schízolt¡bíu¡n inaequi.Latez,um

j¡teira

ob{-uso

car.tãceâ (?)

0,7

piraníi

intej ra

emargilado

cari:ácea

2,0

atenuado

sub-coriácea

Acotea

MacÌzaeníwn

j

serrada

cf. yostyatafoûn¿s i¡teira
Psidíun pau.Lense
inteira
Bertolont a co'tnbroi
i¡teira
Aquí fol.íphyllum ilícioide s * denteada
I'Iyrcia

(?

)

712

)

cartácea

(?)

car{:ácea

(?

cartácea

(?)

(?)

(l

)

Rlntnniphgl Lum casearífot rnis*

j¡teira

bullata

inteira

arredondado

c.,oriácea

(?

)

4,0

setrada

agiudo

cartãcea

(?)

3,4

serrada

âqudo

ca¡tácea

(?)

,o

ol)tuso

cari:ácea (?)

2,2

Bynsonima
Ser j

ctnía i,taquaquec

Serjctnia

el;ub

en.s

Lancífolda

is

ferum * j-nteira
j¡rteira
rícco¡nínií

ZanthoæyLun glanduli

Tocoyena

pos71:.ae
MonsT:era rnangineta *
Echinadorus

carLácea (?)

cartácea

(?)

ini:.eira

agudo (?)

sub-carl-ácea (?)

inteira

atenuado

I---r:--crl ucr(-ed (/^\j ,

identificados por ÈÌTT]PÀLDI et al-.

(:1,989

)

22,3
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!il¡\BEr,À

2 - ljábito crimático dos gôrìeros identificados na Formação
I taquaque cetuba, suge::indo fortemente um clima tropi _
cal úrnido, de acordo com suas ocorrências em matas a_
tuai

s.

HÁBIT
GÊNERo

TROPICÀ]L

últ¡oo

Isotachis

x

Lindsaea
0co

Lea.

Luehea
Cas

earia

Píptadenia

X

X

SchizoLobíum
Mac

hae).íum

X

x

Sophona

x

It4y

t cía

x

Ps

idíum

X

B

er toL oní.a
r s onima

x

j ania

x

Zanth,c ryLum

x

By

Ser

To
E

(:

oA

ena

clzíno doy,tt

Mon.sl:ero,

x
s
X

O

CLIM.ÁTICO

SUB-TROPICAL T]]MPIìRÀDO QUIìNI'E

úMrDo

úI4rDo

5.

5.

RnnfiiiL'I'lÐOS

paleoclimáticos e na dis tribuição geográfica atual dos gôneros assinalados (tabela 2), é
IÍcito admitir que a tafoffora estudada é sugestiva de uma mata
tropical ümida, ou seja, de uma mata pluvial, visto que as fornas
com base nos indicadÕres

identificadas apresentam equivalentes atuais que

ocupam

este t.ipo

de ambiente.

5.6.

COIHIIENIfÁRrOS

A mata pluvj,al é típica das porções mais úmidas e
chuvosas dos trópicos ¡ sendo geralmente densa e exuberânte' caracteriza-se pela parte aórea, constituída pol: numerosas e variadas

formas de vida, que se ordenam em grupos êstrutul:ais ' denomlriados
sinúsias e se dispõem em estratos (RIZZINI , I9'19). APresenta mar -

cante heterogene idade , abrigando representantes de muitas famí1ias,
mirtáceas
principalmente leguminosas ' bignonjáceas, lauráceas e
(TROPPMAIR, 1989), além de arbustos, palmeiras, fetos arborescen -.
Les, ervas macrófilas e numerosas epífitas e lianas (RIZZINI, op,
As árvores não apresentam portes muito elevadÔsf e poucas
perdem totalmente a folhagem de maneira periódica, predominando as

cit.).

perenifó1ias.

5.7

.

DrSaUsSÃO

Conforme

visto antel:iormente, a tafoflora aqui es-

lt6
tuclada é sugestiva de,ma mata pluviar, i\té certo ponto 6 cabíve]

supor,

corn base

nas formas identtficadas, que essa mata apresen*

ta alguma similaridade com a atual Mata Atlântica. Esta formação
vegetal, de acordo com a topografia e condições edáficas,pode ser
subdivididas em várias associações florísticas (KLEIN, 1975). RIZ
zINI (1979), por exem¡:Ìo, distingue 4 fornações na Mata i\t1ânLica:
floresta pluvìal montana, fforesta ptuvial bâ1xo-montana, fJ_ores
ta de Arau.aayia e f loresta pluvial ripãria e em manchas. Ê i-emerãria, entretanto, qualquer i-ental-iva no sentido de situar a tafo
f lora dentr:o de formações cquivalentes, visl-o que a dis.l_inção é
baseada em diversos aspectos, j-nclusive alguns dificitrnente pre servados no documentário paleontológico. Desta forma, de mornento,
sem o risco de incorrer em err:os de inl-erpretação, pode.-se afir mar apenas que a tafoflora está relacj_onada a uma mata sugestiva
de condições cl-imáticas úmidas,

A presença, associada à tafoflora, de pólens
de
conÍferas, os quais, segundo L IÌ'4.A & MELO (1989), seriam indicativos de clima não tropical, possivelmente seco, poderia ser explicada pelo fato destes pó]ens serem anern6filos e, portaDto ,
Lransportáveis a enormes distâncias. DesLa forma, os póIens esta riam refacionados à vegetação das porções mais altas do pateorete

vo, onde o clima seria mals frio e seco. As folhas aqui estudadas,
por sua vez, representariam uma amost¡agem mais local. onde os
vegetais ocupa'riam as porções mais baixas do paleorelevor
êrTt
condições de clima mais quente e úmido (Frt',1,rpALDI & stMõEs,lggg).
A ocorrência desses elementos evidencjaria, assim, a existôncia de
uma zonação Altitudinâl ao longo das paleovertentes, de forma se
mefhante, grosso nocìo, ao que ocorre atualmente no Maciço de ILa-

I t7

tiaia. no platìalto de Canpos de Jordão e nos Andes Colombianos.
base na presença de um sÍstema fÌuvial entrela
çado ("braided"), e em datações por C-14, que sugeriram uma cor:re*
1ação com glaciais e intergraciais do hemisfêrio norte, diversos
Com

autores admitiram a hipótese de um crima se¡ni-árido para a época
de deposição dos seclimentos da Formação I taquaquecetuba. o ambi_

ente semi-árido, segundo PENTEÄDO (Ig7g) , é caracterizado
por
possuir mêdias anuais de temperatura mu j-to el.er¡adas, escassez
e
irregularidade de precipitação, vegetação empobrecida e fafta
de
rios perenes.
A presença de uma floresta ptuvial- pode ser considerada ì,ncornpatíveL com um ambíente semi_árido, desde que
este

tipo de formação vegetaf está associado a solos saturados de umi
dade, em função de uma e levada-.precipitaç ão anuaf. Além distÕ, em
um clima semi-árido, a vegetação apresenta caracterÍsticas
xero _
mórfícas, ao contrário da tafoflora estudada, onde as fofhas não
mostram qualquer evidôncia de adaptação à semi-aridez climática.
Alguns auLores (ÀB' SÁBER, 197g; l9g0; SUGUfo,tgB0)
admÌtiram que os troncos presentes na Formação r taquaquecetuba po
derj.am estar relacionados à existência de matas galerias,

mesmo

sob condições regi.onais de ar.idez. VaIe lembrâr que tais troncÕs,
que certamente não estão incruidos nos mesnos nÍveÍs orgânicos
das
folhas aqui estudacras, pertencem, segundo sucuro (1971) e suclrlro
& ¡1USS.A(1978),

a gôneros atualmente viventes nas fforestas úmi _
das da Anérica tropical. De acordo com ÀB'SÁBER (op,cit",),
,,as
águas, ora aftas, ora baixas, transitando, cada vez mais, por
sob

l18

areais, transportando novas areias de riô acit¡a, faziâm um efeito
continuado de cortes e recheios ("cutt and filI"),
em canais anas
tonosados de reito de rio }argo e variável. No seu trânsito irregular e ãs vezes viofento, .levavam de roldão troncos de árvores
de uma paleo-mata galeria regional, ànterior à generalização das
fforestas pluviais, atuarme.r,e predominantes no pranafto Ãtlântico". Segundo SUGUIO (1980), ',embor:a os estudos oa I eo*anatômÍ cos
das madeiras fósseis tenham indicado condições crimáLicas dÕ tipo
tropical úmido para os ambientes em que viveram estas pl.antas ,

ainda existe a possibilidade de que os sedimentos associados tenham sÍdo depositados em cfima semi-árido. Neste último caso, as
madeiras poderiam esl-ar ligadas a matas galerías que se desenvol
veram ao longo de cursos de água, mesmo em regiões semi-áriclas"
"

Entretanto, partindo da suposição de que o clima regional ,rfosse
serni-árido, fica difÍcil imaginar a ocorrência de uma mata típi_ca
de cÌima tropical úmido, mesmo que ciliar, dentro de um contexto
regional caracterizado pela semi-aridezr pois, conforme safientado anteriormente, a irregularidade e a escassez de chuva neste
ambienl-e não favorecem, com raras excessões, a existência de rios
perenes. Somente rios muito volumosos como, por exemplo, o
Rio
São Francisco e o Rio NiIo, são perenes em regiões semi-áridas
propiciando a presença permanente de uma mata cil_iar.
As matas galerias, de outro 1ado, são caracterizadas por menor ïariedade de espécies e ausência quase cornpleta de
vegetação inferj_or (coNZAGA DE cAMpoS, l9]2). Na assocíação estu-

dada, porém, a diversidade de espécies, incfusive com a plresenÇa
de br:iófitas e pterídófitas, bem como a al¡undância de cer:tas formas, são sugestivas de uma mata mais extensa.
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Da mesma forma,

a presença de urna floresta mais extensa parece dificilmente compatÍve1 com um sistema fluvial entre1açado onde, eventualmente, poderiam ocorrer apenas "ithas" de vegetação.
De acordo com RtCcOMfNI (1989), os níveis que con-

tém as folhas aqui estudadas correspondem a nregaclastos. Se intra-

c1ásticos, serÍam contemporâneos à unidade e representariam cor pos aquosos efômeros instáveis" isto é¿ sujeitos ã erosão e reLrabafhamento no sístema "braj,ded" instafado com rápida construção e
destruição das barras transversais em resposta a distintos niveis
das águas em regimes torrenciais (Armando Marcio Coímbra, informa
ção verÌ:al) . Se extractãsticos, poderiam pertencer ao mesmo con texto geológíco ou se constituirem em 1:rodutos de canil¡afismo de
uma unidade sedimentar mais antlga.

Conforme sugerido por FITTIPALDI et

al. (1989),con
base nas conclusões de RICCOMINI (1989) , os negaclastss serian ex
tractásLicos. Desta forma, esLes blocos, contendo os sedimentos já
consolidados, seriarn originados por retrabal-hanrento Lectônico de
sedirnentos mais antigos. ricos em restos vegetais, referentes
à
facies de meand::os abandonados da Formação São Paufo (sensu RICCO
MINI, 1989), depositados sob condições úmidas.
Tais condições

também poderiâm

estar presentes

ã

época de deposição do sj-stema fluvial

entrelaçado da Formação It.aquaqllecetuba, conforme agora aclmitido por RICCOMINI (1989). Segun
do RICCOMTNI (op,cit,),

a abundância de mj rrerais instáveis naque
la unidade, que tem sido Ínterpretada como uma evidência de clima
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semi-árido, poderia ter ocorrido sob condições úmldas, deêde que
o tectonismo fôsse acentuaclo. Da mesma foLma, em regime de 'alta
pluviosidade, pode ocorrer a }avagem de lama, com perfeita segregação dos minera j.s. AIém dist-o, a microflora da Cidade Universitá

ria,

retrabalhados, também referÍvei.s à Forma ção ttaguaquecetuba, apresenta predominância de esporos de pteridófÍtas, o que poderia sugerir um clima úrnido. Evidências adicionais a favor <le um clima úmído pocìeriam ser dadas ainda , pe1os
troncos que, embora possam ter sofrÍdo algum transporte, são de
em sedimentos não

ca¡áter locaf. Consid.e¡ando c¡ conleúclo fossilifero mais ilnpol:tan
te na definição paleoci.imátÍca do que o tipo de drenagem estabelecida, que está ligada maÍs diretamente ao regime tectônico então vigente, RICCOMINT (op.cit.) defende, portanto, a hÍpótese de
um cl,ima úmido

para o sistema fluvial

entrelaçado da Forrnação I

taquaquecetuba,

Admit.indo-se como mais prováveI a hipótese dos me-

gaclastros serem extraclásticos, ainda restariam dúvidas com rela
ção ao tempo transcorrido entre a deposição dos sedimentos fossiliferos e o retraÌ:a lhamento tectônico, bem como com relação à dis
tância entre a ãrea fonte e o sÍtio <leposi.cional.
No que se refere à distância percorrida pelos blo-

cos, seria lÍciLo supor que não tenha sido muito grande,dê.sde que
os mesmos, ainda que consolidados, não resisi-j.::iam a um transpor*
te muito prolongado. Tais bl.ocos poderiâm ser considel:ados, por tant-o, para- autócton e s.
O tcmpo transcol:rido

entre a deposição dos

sedi:nen
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tos fossilÍferos e seu retraba l h amento, contudo, ainda é passiveJ.
de muita discussão. Enquanto que, com base palinotógica, os mega_
clastos podem ser atribuÍdos ao Oligoceno (LIMA & MELO, t9g9), os
depósitos da Formação ftaquaquecetuba carecem de datação

precisa.

mais

et al. (I9g9) tenham admitido que os
megaclastos seriam provenientes de uma unidade sedimentar mais
antíga, não deve ser descartada a possibilidade deles pertencerem
ao mesmo contexto geológico. Aparentemente, porém, não seriam pe_
Embora FITTTPALDI

necontempôrâneos

, considerando que uma anáÌise palinológica preli
minar descarta uma idade oligocênica para os depósitos da Forma ção ttaquaquecetuba anteriormente expostos na atuar raia olÍmpica
da cidade universitária' em função da quase que compreta ausência
de polens dissacados (RÌccoMrNr, r,999). No entender deste autor,o
sistema fluvial entrelaçac1o de I taquaque cetuba, com base em argu_
mentos de ordem tectônica, sedimentar e paleontológica, podèria
certamente ser referido ao intervalo de tempo põs-Oligoceno a

pré-Pleistoceno SuperÍor. Desta forma, embora faltem evì.dênci-as ,
deve ser considerada a possibifidade dos blocos terem sido retra*
balhados após um tempo geologicamente curto, cornpatíve1 com a per
sistência das condições climáticas. Neste caso, as informações
paleoambientaÍs fornecidas pelos vegetais apenas seriam váridas
para a região onde os bfocos se depositaram se, na área tipo,eles
fossem penecontemporâneos ã sedimentação, ao contrárlo do admití-

do para a rai-a olimpica. De outro Iado, considerando a possibili
dade de um iniervafo de t,empo geológicamente maior, as condÍções

dificifmente teriâm persistido inafteradas, embora, a julgar pe las evidênci-as pateoclimáticas fornecidas pelos trcncos, bem como
pelas ponderações de RÌCCOMINI (op.cit.) anteriormente citadas ,
seja perfeitâmente admissível-

um

clima

tarnbém úmido

para a época

de deposição dos sedimeni:os da Formação Itaquaguecetuba.

122

q¿e_fj{qIq

6

coNSrI)ts_RÀçõBs

F

r[¡èIé

A l,afoflora estudada é constituÍda por restos de angiospermas
(dicotiledôneas e monocot i tedôneas ) , pterj.dófitas e bríófitas.
Com

base na grande simífaridade entre as foÌhas fõsseis

e

seus correspondentes modernos, todas as formas estudadas po-

ser âtrj.buídas a gêneros atuais, alguns dos quais ainda
não registrados em outros depósitos cenozóicos brasifeiros.
dem

DenLre os restos, há um àpalrente predomínio de leguminosas

e

mirtáceas, que constÍtuem mais de 50? dos espéöimes idenLÍfi
cados. A forma mais abundante é Myrcia cf. z.ost"ataformis.

de Myrcia cf. rosltya.tafoynls, todas as
formas
são distintas, a nÍvel especÍfico, de fõsseis assinalados em
outros depósitos cenozóicos brasíleiros.
Com exceção

restos incfuem os primeiros f6sseís de briófitas assinalados no Cenozóico bras ifeiro.
Os

À

a estudada é sugestiva de uma mata trÒpica1 úr¡ida (ma
ta pluvial), visto que as formas identificadas apresentam e
quivaJ.entes atuaÍs que ocupam este tipo de anbíente.
taf-c¡flor

123

A presença de póIens de coníferas nos nìesmos níveis d.es , fo

lhas poderia ser explicada por uma zonação altitudinal,
na
qual estas coníferas estariam relacionadas ã vegetação das
maÍs
¡:orções maÍs elevadas do terrcno, onde o clima seria
frio e seco.
identificados apresentam, a nível genérico,1:eque
na util j.dade em correl.ações tempor:ais, já que, devido à sua
grande distr:ihuição ao longo do Cenozóico, não são diagnósti
cos do ponto de visLa cronológico. É possível, ¡:orém, que o
Os vegetais

estudo porinenorízado de um grande núnero de ocorrênc.ias, venha a destacar elementos úteis para correlações -

As informações paleoambientais fornecidas peLos vegetais estudados seriam também válidas para a região onde os megacfas
l-os se depositaram, aper'ìas no caso destes serem penecontempo
râneos ã sedimentação, o que implj-caria em um espaço de tem

po compatÍvef com a persisLência das condições cfimáticas.
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Fig.

1

I

)cotea pulchelLífoz,mís - mostrando detalhes da nervação e numer:osas esl-ruturas circulares de tamanho redu
zido; espécime cP/38-5134 (hotótipo) .

Figs. 2,3 - Luehea diuaricatíforrnis; 2 - mostrando a margem serrada, as três nervuras pl:imárias divergindo da base
do litnbo, as nervuras secundárj-as sub-paralelas e as
maïcas de possiveis galhas produzidas por insetos; es
pécime cP/31-1823 (holótípo) ; 3 - mostrando detalhes
da nervação; espõcime GP/38-48o4

Fig.

4

-

Casea:ría serral:a - mosl-rando a margem serrada e

as

nervuras primárias e secundárias; espécime GP,/3T-1811
(ho1ótipo) .
Figs . 5,6

pinanii - mostrando detalhes da ncrvação e
nal:cas de possÍveis galhas, produzidas por fungos ou
insetos, distrÍbuídas irregularmente pelo limbo; espécimes cP/3F'-5238a, -5238b (parte e conLraparte) .
Machaeniun¡

ËSTAMPA
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i-i.-_l
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MS"ThMPA

Figs. l 12 -

piranii; I - mostrando detafhes da nervaçao
e marcas de possíveis galhas; espêcime GP/3E-5109; 2 mostrando o ápice emarginado e detalhes da nervação, es
Machaeztium

pécime GP,/38-5091 (holótiPo)

I¡ng.

3

Schizolobium inaequilatexum - mostrando a base assimê trica e a nervura mediana ligeiramente arqueada; espéci
me CPl3T-1812 (llol ot.lpol

I'ig.

Figs

rt

.

5 ,6

.

.

Cassia t,osLeri - mosLrando a base assimétrica e deta
fhes da nervação; espécime GPl3E-5112 (holõtipo) "

5 - mostrando detalhes da nervação e
numerosas glândulas diminutas distribuídas por todo o
li¡nbo; espécime GP/38-5240; 6 - destacando a presença de
uma nÍtida nervura coletora; espécime GP/3T-I8I7 (holóPsíd.'ium paulen.se;

lipo

)

.
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\
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Myxcía cf. tostrataformis; I - mostrando a base atenuada, a nervação broquidódroma e as glândulas diminu
tas; espêcime GP/3T-18I5¡ 2 - ¡nostrando o contorno li
gei.ramente falciforme, o pecÍolo preservado e
a
marca de uma possÍvel galha provocada por lnseto; es-

Figs . n:4

pêcime cP,/38-5079a; 3 - nrosl-rando o coutorno ligeiraporção
falciforme; espécime cP/38 -5082; 4 distal- mostrando a nervação broquidódroma, com destaque paLa a nervura cofetorai espécime GP/3T-I814.
menl-e

Fig.

5

- Bev'tolonia caimbv'ai - mostrando as cinco nervuras primárias divergindo da base do limbo e as nervuras secundãrj.as sub-paraì,eìas; espécime GP/3E-5239 (hol,õtipo) '

Figs,6,6a.-

Rhatnn ipthy

L

Lun casearíforntis; 6 * mostrando o

padrão

geral de nervação; 6a - mostrando detalhe do retícuto; espécinre GPI3T-l-810 (ho1ótipo) ,
Fig.

7

-

Aqui folt,phg LLum

iLdcíoídes - mostrando a

margem den

-

teada e detafhes da nervação; esp6cime GP/3T-1810 (ho

tó'tipo).

"g

dï W

F
I

BSTÀFIPA

Figs.I-4

buLLata;1- mostrando um espécime muito in
completo; espéc ime GP/38-5272 i 2 - trostrando cletalhes
da nervação; espécime GP/31-I824; 3 - mÔstrando o aspecto geral da folha; espécime GPI3T-1813 (holótipo) ;
4 - mostrando detalhes da nervação; espêcime GP/38-524L.
Bgnsonima

xts'ltAMI,Ã.

F'ig. I

Zanthonylum gLanduLiferun - mostrando a nervaçao eu -

e as glãndulas dispersas pelo Iimbo;
cime GP,/3T- 18 21 (liolótiPo) .

camptódroma

Fiqrs " 2- 5

espé

Senjaní.a ttaquaquece'tubensís; 2-espécime muito frag mentado mostrando a nervação craspedódroma; espécime
GP/38-5236; 3 - mostrando a margem irregularmente ser

rada e a nervação craspedódroma; espécie GP/3T-1820
(holótipo) ì 4,5 - mostrando a ìnargem irregularmente
serrada e detafhes da nervação; epêcimes GP/38-5238a,
-5238b (parte e contraParte)
Fig.

6

.

Senjania LancifoLia - mostrando o folíoIo Ianceolado'
com margem irregul-armente serrada e nervação craspe drôdoma; espécie GP,/3T-1819 (hotótipo) '

".\

¿.-

,

I
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Fig.

l-

- mostrando as nervuras primárias
divergindo da base do liml¡o, e detalhe das nervuras
secundárias sub-paralelas; espócime GPl38-5152 (hofóEchinodo:t,us rossíae

tipo

Fig.

2

)

.

Iocoyena r'íccorninii - mostrando o contorno oÌ:ovado

e

a nervação broquidódroma; espécime GP,/3E-5133 (holótl
po).

Fiq,

3

Monstera maxginata - mostrando a nervação camptódro -

ma; espócime GPI3T-1809 (ho]ótipo).
Semente (?);

Figs.4 ,5

4 - seção longitudinal most.rando a pro5 - seção transversali amos vável- área nicropílart
tra GP/3T-1826.

Pigs .6-8

Fruto (?) ¡ 6 - vista frontal mostrando dois "sacos";
7 - vista lal-eraf mostraudo dois "sacos'' I - seção
longitudinal do "saco" mostrando vários fóculos inter
nosr espécine GP/3T-I82'7.

ESTAMPA 6

,
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Figs. 1-4 - Isota.ch'ts sinones'í; 1-3 - mostrando fragmentos de di
versos esp6cimes associados com prováveis caulídios
de briófitas talosasi 4 - mostrando um caulÍdio simples com duas séries de fí1Ídios; espõcime GP/38-5189
(hotótipo).

E$TATEPA 8

Figs. 1-3

Lindsaea pradoij 1r2 - mostrando pinas sub-trapeziformes; espécimes GP/38-52L7a, -52I7b (parte e contra

parte); 3 - mostrando o indúsio semi-Iunar crenulado; espécime GP/38 -5217a.

Figs .

4

,5

Echinodorus ro I siae ;4-nx¡strando as nervuras primárias

divergindo da base da folha e as nervuras secundá
rias sub-paralelas; espécime cpl3E-5L52 (holótipo) ;
5 - mostrando um fragmento da folha; espécime GP/38
-5163.

$i

ã¡

\t

{'r'T¡-Ì

r',
'!i'a

I'.":' :

¡:.
l:' t

O

2mm

ESTADEPA 9

png. I

- Schizo'Loltiurn irtaequ"ilaterum - mostrando o aspecto geral- do fol-Íol-o e a base assimétrica; espêcime cPl37
-

Ei'g. 2 -

1812 (holôtipo)

Snhizo

.

bi,'tnt parnhgb.t

- para comparação com i' ínor''

qui Lateru.n,

trnq. 3 -

A.:t)

ltêã ntLi,chel.7.if av'mis - mostrando o aspecto geral da

folha; espécirne cP/38-5134 (hotótipo)
Fig. 4 - Ocotea puLch.e.LLa - para comparação

.

com 0'pulchel T'i' -

iorn'Ls;,

Fig. 5 - Luehea diuaricatifotmis - mostrando as três nervu ras pritnárias e as nervuras secundárias sub-parale las; esPécime
Fng. 6 -

GP/3F'-4804 '

comparação com L'
'ueþe¿t clioarir:cLta -para

forni'::.

dtoaricati-

ESTAMPA9
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Figs. 1-3

I - folÍolos (foliõluIos?)
falcados isolados; espêcime Gp,/38-5L22¡ 2 fragmento de folha mostrando folÍolos (follólulos?) fi
neares falcados; espécime GP,/38-5130 (holótipo) ;3folfolos (fol1óIulos?) isolados, espécime cP/38
Píptadenía tentíanía;

5L24.
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rosleni; I - mostrando o aspecto geral da foIha; 2 - mostrando marcas de possfvefs galhas provocadas por insetosì 314 - detalhes das possfveis gaCaesía

thas; espéclme cPl38-5112 (holótipo)

.

ESTAMPA

t

II

O,9mm

ESTÀMPÀ

Figs. 1-4 - Machaeríun piraníí; I - fragmento da porção superior
do fofÍofo, most,rando o ápice emarginado e marcas de
possÍveis galhas; espécime GP/38-5043i 2 - mostran
do o ápice emarginado e a nervação broquidódromai es
pécime cPl3E*5091 (hoIótipo) ; 3 - mostrando o aspecto geral do fo.líolo e marcas de possíveìs galhas;es
pécime cP/38-5L09; 4 - mostrando a nervação broqui.dódroma e marcas de possÍveis galhas; espécime GP ,/
?E-ç.no,

ESTAMPA

r
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Figs

,

I - mostrando detalhe do fruto;
2 - mostrando o aspecto gera]- do fruto; 3 - desenho
esquemático do frutor espêcime GP/38-52L8 (holótipo).
Sophora gíuLiettiae;

ESÏAMPA
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Fig. t

-

I'Lyrcia

:t'o

stt'ctt(l - para comparação com M. cf . Yostta-

tofot'ni::'

.brando a variação

existente no formato da fol-ha; espécines GPl3E-5081, -5086, -5079a, -5082, -5084
-5076,

GP/31:-tBJ.4"
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Figs. 1-4 -

bul.Latu; 1 - mostrando o contorno elìptlco da foLha e a nervação broquidódroma; espécine GP,/
3T-1813 (holótipo) ¡ 2-4 - diversos espêcimes incom pletos mostrando detalhes da nervação; espécimes GP/
Byt"soninta

3E-5243, -5242, GP/3T-!824.

Fiqi

.

5

Pe¡i,dí,u.¡t.

- mostrando a nervação broquidódro*
glândulas distribuídas por todo o lim

ltctul,ense

e c1-iminutas
l:o; e spéc irne GP,/38*5240.

ma

Frg.

6

l3yxsonirra L¡uLL,t.tct - amostra mostrando doís espéc1mes

incompletos com nervação bastante nÍtida; amostra
3E-5241.

"

GP/
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Fig, I -

Tocoge.n.o t,tr:aorni.ní.i

t6

- mostrando o contorno

obovado

e a nervaÇão broquidódroma; espécime cPl3E-5133 (hoJ-ótipo ) .

['ig. 2 F:Lgts.3r

4 -

'l'a¿oUen.cr

sp. - pal:a comparação com ?'. t'icconírLíí,

Sevaj .:LtLit). 'LLi;quctr¡ueae

l:ui:ens

is;

3 - mostrando a nerva

ção cras¡:edódronLa; espécime GP/38-5236; 4 - mostrando a mârgem irregularmente serrada e a nervação cras
pedódroma; espécìme

lPng

.

5

Ser

GP

/3Ë-5238a,

jant ct lartc i j'oL'ia - mostrando o contorno l-anceola-

do, a margem irregul-armente serrada e a nervação cra s
pedódroma; espécÌme GP//38-477 0.
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Figs. I-6

Semente (?); I - vista frontal;

2 - seção longitu-

dinal mostrando a provável área micropilar;

3-6

aspecto geral de diversos espécimes; amostra
-1830.

GP/37

ESTAMPA 17

I
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Figs. 1-8

Frutos (?) diversos espécimes em vistas variadas
mostrando dois "sacos" ; espécimes GP/38-52L9,-5220,
-522r, -5222.
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Figs. l-6
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Estruturas reprodutivas (?) indeterminadas; espêcimes GP/38-5226, -5223, -5230, -5227, -5228.
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Seção-tipo da Formação rtaquaquecetuba, entrada do porto de areia n9 1 da rtamargem direita do Rio Tietê, rtaquaquecetuba, sp (Rrccol4rNr, 19g9).
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