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RESUMO

Os espécimes de lenho fóssi1 concentïam grande poten-
cial de infornações, seja sobre o arnbiente de vida da planta, se
ja sobre o ambiente de sedimentação. Daí resultou o enfoque ini-
cial sob o prisna da tafonomia e, posteriormente, sob o prisna
da anatornia, sistemática e ecológica,Corn isso procurou-se a non-
tagern de urn nétodo de eStudo voltado sonente para os lenhos fós-
seis.

0s resultados do estudo tafonônico são preliminares.
Representan um ensaio do rnétodo, a partir da prenissa de que o

tempo de vida da planta, a sedirnentação das respectivas seqüên-
cias e, no nínirno, os primeiros eventos da fossilização, trans-
correram nos lirnites de um nesmo cíc1o deposicional. Da mesna rna

neira. os mesnos agentes que atuaran durante o referido ciclo in
terferiram sobre a planta, em vida, e, "post-nortem",durante as
fases da fossilizaçâo, As correspondências exlstentes mereceran
averiguações. At6 o pïesente as investigações paleoanatônÍcas
eram conduzidas da mesma ¡naneira que para os lenhos recentes, re
sul tando uma Iacuna no terreno da estratigrafia e a polari zação
no campo da sistenátj-ca formaL, 0s resultadas do estudo tafonômi
co deixam entrever sua profÍcua aplicabìlidade no canpo da þlsss
tratigrafia, As gerações cristalinas fornadas sobre as paredes
celulares, durante a p e rm i ne r a 1 i z aç ão , refletem as condições dia
genéticas da bacia de deposição; os caracteres anatônicos de

maior realce, no plano lenhoso dos espécirnes, refleten as condi-
ções arnbíentais da bacia, durante o ternpo de vida da planta. Fo-
ram investigadas amostras representativas desde as oriundas das

camadas Capivari ãs procedentes da Formação Estrada Nova, sob o

prisrna da tâfononia. De maneira geral as texturas cristalinas
presentes complenentaraÍì as inforrnações disponíveis sobre o am-

biente de seclirnentação das respectivas formações. As averigua-
ções sobre a anatomj-a ecológica confirman, de modo razoãve1, as

id6ias exístentes sobre o ambiente deposicional da bacia durante
os ciclos questionados, Em caso de contradições entre as corres-
pondências aventadas 6 possível adrnitir o retrabalhamento e o

transporte do espécirne, portanto,sua exclusão das avaliações.
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Quanto às conclusões bioestratigráficas observa-se, "a
priori", correlações sugestivas entre as associações lignitafo-
florísticas das Formações Irati (Brasil) Barakar (Indì.a) e White
Band (S1{ Africano); de modo inconpleto, por falta de estudos es-
tatísticos do 1enho, entre as Fornações Estrada Nova(Brasil),Ra-
niganj (India) e,pe1o menos parcialmente, Ecca (SW Africano) .

Com respe j-to aos estudos anatôrnicos tambén se fez a re
fornulação dos n6todos de investigação. Esta apoia-se em resulta
dos rnuitas vezes inabordados, ou esquecidos, de anatonistas mais
antigos cono VAN TIEGHEM (t872), CHAUVËALJ (1911), entre ourros,
cujos conceitos, no que toca ao estelo das plantas fósseis, nor-
tearâm de maneìra fundamental as dL'terminações ora discutidas.Des
sa abordagem resultou a revisão dos estudos existentes sobre 1ig
nispécimes pernianos da Bacia do Paraná e gondvânicos em geral.
Resultou, tarnbém, uma chave de determinação a qual congregou os
morfogêneros, por grupos, de acordo con as feições de rnaior des-
taque presentes no estelo. A apreciação e a crítica concernentes
aos morfogôneros dos respectivos grupos cornpreenden, na verdade,
o desenvolvimento metodológico pelo qual se orientou nas determí
nações siste¡nãticas.

Da presente revisão resul tou a proposição de vários no

vos taxa, Da Formação Rio Bonito foran descritos os novos morfo
gêneros Schopfiicaulia nov.gen Catarinopil;ys nov. gen. e SoLido-
rgLon nov.gen., Cotn respeito lt I.ormação lrati foran reconhecidos
Kyaeusel.pitg s nov.gen,, Paul.ís1:ot:gLon nov.gen,, Paranas ep to æy Lon

nov,gen., AtLanticoæyLon nov.gen. e PetaLopí¿¿ls nov. gen,. As

demaís fornas descrítas compreendern espécíes novas de morfogêne-
ros conhecidos em publícações. Absteve-se de descrever amostras
concernentes a espécies já conhecidas dos respectivos rnorfogêne-
ros, a não ser nÕs casos em que se tornou úti1 a sua inclusâo,
para efeito de emendas ou de rnelhores esclarecinentos quanto ã

anatomia. A relação das novas espécies descritas consta da Tabe-
Ia 22 do texto.
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lcontología e Estratigrafia o meu apreço, especialnente aos cole
gas e professores Dra. MARY E.C.B'O.BABINSKY, Dr. OSCAR RöSLER,

Ilr, RoNALDO G1\MA DE CARVALHO, Profcssores PAULo R.dos SANTOS e
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2 - INTRODUC,{O

LIGNIT,A,FOFLOMS I)ITIÙII..\NAS DA BACIA DO PARANÃ, BRASIL

O início deste traba.Iho é marcado por inevitáve1 con
fronto, face ao aprofundamento a que se propôs, quanto ao estu
do dos lignispõcimes permianos da. Bacia do paraná. por exernplo,
registra-se, de urn 1ado, o apreciáve1 acervo de publicações re
lativas a espécines orj.undos das demais regiões do g1obo, nota
danente do henisfério noÌte. De outro, a notável escassez de
dados sobre os 1ígnispécimes das forrnações sedimentares do he
mj.sf ério austral, especialrnente as sulalnericanas,

No hemisfério boreal foram abrangidas as fornas vege-
taís desde as mais antigas conhecidas do ponto de vÌsta palec
anatôrnico. Seguiu-se, então, o progresso, no sentido da inte
gração de inforrnações con os resuf taclos das ínvestigações en
outras áreas, específicas, da paleobotânica e da estratigrafia.

En ltosso meio os estudos paleoanatôrnicos são raros,ape
sar do reconhecÍve1 increnento nos últimos anos. Até antes da
ú1tina d6cada referiarn-se, quase todos, a espécirnes isolados ou
fragmentarianente coletados en una ou outra das forrnações sedi
nentares conhecidas. De modo geral representavan peças colhi
das, ocasionalnente, no ensejo de outras atividades geológicas,
e cuja situação estratigráfica os próprios coletores, ern rnuitos
casos, consideraran duvidosas. Adi cíonalmente nen senpre os es
pécirnes estuclados conpreendiam frações conpletas do estelo, nas,
restringiam-se, apenas, ao corpo secundário do 1enho. Dessa na
neira, encontra explicação o atual desníve1 entre os resultados

*LignitafofLoTa: terno proposto por A. A. YATSENKO-KHMELEVSKY
(1948, 1954) para definir o cornplexo de esp6cies exi s tente s em
determinacla região, descritas com base em fragnentos cle lenhos
fosseis, 0 terno foi criado do mesmo rnodo que Iafof T.ora, segun-
do A. L. TAKHTAJAN (1956, 1964) o qual , por sua vez, se destina a
definir o complexo de esp6cies de plantas fósseis de una região.
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paleontológicos ensejados pelos estudos paleoanatônicos e os

carnpos dj.versos da paleobotânica, particularnente no que ðíz
respeíto a utilização biostratigráfica. Conforne se realça,
desde o início ocorreu, em nosso país, e por sucessivos anos,vet
dadeíra colocação ä rnargem dos estudos lignitafoflorÍsticos 'Ho

.j e, apenas o Permiano da Bacia do Paraná começa a oferecer núne

ro razoável de publicações, Há, pois, um inenso claro que para
ser recoberto requer a extensão dos estudos ao rnaios núnero de

espécimes por localidade, e ao maior número de localidades fos
síliferas por forrnação sedirnentar, Primeiro, en relação a una

única forrnação, nos ânbitos da mes¡na bacia, e, posteriornente,
quanto a forrnações sucessivas. Após isso, a abordagem em rela
ção a formações conternporâneas de outras bacias. Esse procedi

mento pernitirá urn tratanento de caráter quantitativo sobre a

composição das assenbléias lignltafoflorísticas e sua conpara-

ção con outras contenporâneas.

Sob outro prisna, sabe-se que o espécime de lenho fós
si1 é un verdadeiro potencial de infornações, seja sobre o an

biente de vida da planta, seja sobre o ambiente de fossilização'
Em arnbos os casos as averiguações poden fornecer subsídios con

plenentares en torno do anbiente de sedirnentação das respecti
vas formações. A integração de todos esses aspectos não foi
ai.nda tentada nos trabalhos disponíveis na literatura, nas,cons
titue um empreendinento necessário nos dias atuais. Portanto,
cliversos graus de aprofundamento, do estudo de espécimes, fossili
zados, de lenhos, nerecem ser levados a efeito de naneira pro-
gressiva e o presente trabalho não passa, porérn, de um coneço'

Constitui, na verdade, u¡n ensaio metodológico. Inicia-se pelo
estudo tafonônico dos lignispécines abordados; completa-se corn

observações de ordern paleoecológica e com uma revisão, no ca¡npo

da sistemátíca. Esta ú1tina resultou do propósito de refornu
lar aspectos do nétodo de estudo paleoanatônico. Isto fez con

que se voltasse, nuitas vezes, aos trabalhos botânicos mais an

tigos, cujas ilustrações e resultados nui.to mais se adaptan ãs

interpretações laleoanatônicas do <1ue, proprianente, 'a anatomia

sistenática dos Ienhos recentes. Sendo assin, cada capítulo se

inicia por un desenvolvimento ¡netodológico próprio ao assunto.
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E por essa razão alguns conceitos clássicos e básicos foram de
novo averìtados no sentido de melhor substanciaren as diretrizes
propostas na revisão levada a efeito.

Devido à inpossibilidade de ilustrar, nu¡n único traba
tho, os quadros anatômícos existentes, en espécines, oriundos de
todas ou quase todas as fornações pernianas da Bacia do paraná,
ou oriundos de todos os estados brasileiros, abarcados nos limi
tes dessa bacia, ateve-ser apenas, a algurnas local.idades da For
rnação Rio Bonito (SC), da Fornação Irati (Sp) e da Fornação Es
trada Nova (SP). Mesmo assi¡n, o número de Estanpas que aconpa
nha o texto atingiu a cerca de noventa, Conpõern quase que un
pequeno atlas sobre a anatonia dos lignispéci¡nes gondvânicos, da
Bacia do Paraná, no qual se incluem, também, ilustrações sobre
o modo como se processou a fossi-1ização, nos esp6cimes represen
ta tívos, dessas formações .

0s nomes de cidades indicados nas Figuras 1_B e t_C
do texto são pontos de referência concernentes äs rocaridades
fossilíferas situadas nos arredores, o Quadro 1 condensa i.nfor
mações sobre as referidas localidades, Em Santa Catarina, das
três localidades nencionadas, uûìê ¡(Salete), foi abordada, sonen
te,do ponto de vista tafonômico; quanto às anostras das demais
.l.ocalid.ades o foran tanto do ponto de vista tafonônico quanto
do anatômico. En São Paulo foram estudadas arnostras de cerca
de vínte e una localidades, Mas, em anbos os Estados, sobre
existe um claro imenso a ser recoberto, sobretudo na região en
tre Rio do Canpo e Criciu¡na (SC) e entre Tatuí e Itapetininga
(SP) assirn como en todas as ocorrências do Estado do paraná. No
Ëstado de Santa catarina ateve-se ãs rocalidades da Fornação Rio
Bonito. No Estado de São pau1o, dedicou-se rnais a Forrnação Ira
tí. 0s esnécimes oriundos da Formação Estrada Nova, nesse últi.
mo Estado, não favorecem ao estudo anatômico porque, a grande
maioria, aparece fragnentada. Representam partes inconpletas
do estelo. Dentre os espécimes completos notou-se, en algunas
localidades, a predorninância de f orrnas damudoxylóides e tordo
xy1óides e a subordinação das forrnas polysolenõides, resurtando
un paínel díve¡sificado em relação ao Irati. Nesse mesno Esta
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do, para não tornar por demais extenso e dispendioso este traba
tho, à força de necessárias discussões e ilustrações, excluiran_
-se os lesultados sobre o .Gr.Tubarão (Fn. Tatui , can. Cap ivar i ) que opor
tunamente voltarão ã baila, No entanto, o estudo dos esp6cines
efetuados sob o prisna da tafono¡nip, pernanece integrado ao tex
to. Em suna, restringiu-se ao nfni¡no necessário, o número d;
espécines representativos para, en caráter prelininar, esboçar
os quadros das associações lignitafoflorÍsticas relativas ãs
fornações abordadas.

Na medida do possível, procedeu-se à construção de
secções colunares dos aflora¡nentos, para rnelhor posicionar, es
tratificamente,os esp6cirnes, conforne representado nas Figuras 4
a 8 no texto. As cornpilações dos napas geológicos (Figuras z
e .j) concernentes ãs localidades abordadas, foran feitas a par
tir da Carta Geolõgica do Brasil, ao nilionésino (lrME-DNpM); do
Mapa Geotõgico do Estado de São paulo (IGG-Sp); das Fothas do
Proj eto Sarutaiá (MME-DNPM) .
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3 . BREVE HISTÓRICO SOBRE AS PESQUISAS LIGNITAFOFLO

RÍSTICA NA BACIA DO PARANÃ

A primeira menção ern publicação ã presença de lignis
pécimes fossilizados, êfl sedinentos da Bacia do Paraná,foi real
mente f eita por ECHWEGE*(F.W. SOM}4ER, informação verbal) .

Remonta, porém, âo final do século passado, a primei
ra publicação sobre o estudo anatônj.co de fragnento de lenho
fóssi1, do Gondvana brasileiro, ûâ qual ZEILLER (1895) classi
ficou o esoécime no gênero DadoæyLon. (0. pednoi ZEILLER 1895)
Embora este se apresentasse com medula e estruturas vasculares
das fases iniciais de vascularízação, (protoxilema, fletaxilema),
toda a ênfase interpretativa, quanto ã posição sistenãtica do

espécime se baseou nas estruturas secundárias, de acordo com o

procedimento u5ual na época. As demais feições do corpo lenho
so foram tratadas como aspectos anatômicos puramente cornplemen

tares. Desse nodo, o gênero DadoæyLon Endl assumiu abrangência
tal que os desfechos chegaram a ser imprevisíveis em sis
temãtica dos lignispécimes, não somente no Brasil, mas em todo
o mundo. Passou a envolver todos os fragmentos de lenhos fós
seis, gondvânicos ou não, cujo corpo secundário continha caras
terísticas araucari6ides. Eis porque, eil 1908, conforme o pro
cedimçnto comum, entre os autores, I.C. WHITE incluiu, €Ít sua

publicação, a descrição de duas novas espécies do gênero (Dado

ugLon nummuLarium DadoæyLon neridionaLe), representadas ape

nas por fragmentos de lenho secundário. Esses foram encontra
dos em sedimentos da Formação Estrada Nova. A prineira esp6cie
reconhecida provinha dos arredores de São Rafael, e a segunda,
<le urna localidade, entre São Jerônimo e Butiã, ambas no

Grantle do Sul.
Rio

deSeguiram-se, a esses trabalhos, as publicações
RAU (1933a, b; 1935). A prineira, com a descrição de CedroryLon

ea,noenle, espécie coletada em camadas triãssicas de São Pedro

e Santa Maria no Rio Grande do Sul. A segunda, com a descrição
de DadoæyLon (ArauearíoægLon) butiense, espécie coletada na mi

na de carvão Butiá, no Rio Grande do Sul. Essa forma, embora

*tsCHWEGE(1817): 0bra em tradução por F.W.SOMER
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incluída no gênero Dad.oægLon, era representada, em corpo in
teiro, por rnedula e estruturas vasculares das fases iniciais de
vascularização, (protoxilena e metaxilena) , alé¡n do corpo secun
dário do 1enho. Entretanto, as características do corpo vascu
lar prirnário e da medula não tiveram menção na diagnose.

0LIVEIRA (1936) descreveu o prineiro fragrnento de 1e
nho fóssi1 (DadorgLon derbyi Oliveira 1936), coletado no Esta
do de São Paulo (Iocalidade fossilÍfe¡a próxino ã Casa Branca,
SPJ, en sedinentos atribuídos ao Sub-Grupo Itararé, da Bacia do
Paraná. Da rnesna sorte que as duas esp6cies, descritas por
WHITE, essa era representada por xilena secundário, sonente. A
partir de 1944, apareceran as publicações de I4ANIERO, cujo pri
neiro trabalho (1944) abordou un espécine fõssil con rnedula,
estruturas vasculares iniciais, ben presertvadas, alén do corpo
secundá¡io do lenho, O espécirne foi coletado, na pedreira de
Assistência, no nunicípio de Rio Claro (Formação lrati), São
Paulo, sendo designado por DadoæyLon üh¿ëe¿. A classificaçâo
deu-se conforme as caracterÍsticas do xilena secundãrio. En
1945, o autor efetuou estudo sobre a¡nostras fõsseis, coletadas
en Casa Branca (Sub-Grupo Itararé, Grupo Tubarão), São paulo,
todas elas representadas pot xile¡na secundãrio, e designadas
como DadoxyLon derbgi Oliveira. En 1946, o nesrno autor des
creveu novos fragmentos fósseis, constituídos sornente por xile
ma secundário; determinou a nova esp6cie Dad.oæyLon z.oæoi. Os

exemplares fora¡n coletados, en Jacutinga (próxírno a GuareiJ. na
Fornação Estrada Nova do Estado de São paulo. No ¡nesno ano,
MANIERO publicou Nota Prelininar sobre Dad.oægLon nummuLaz,íum
Whíte. En 1948, descreveu nova forna fóssil, concetnente a
fragnento de xilerna secundário, coletada ern Morro Grande, pr6xi
no a cidade de Rio Claro, Estado de São paulo (Formação Estrada
Nova), Correlacionou-a ao gênero triássico da América do Norte
Hooduorthia Jeffrey. Ainda NÍANIERO (19S1) descreveu novo g9
nero do Gondvana brasileiro, que denoninou parataxopítys (p.
b,asiLiana). Baseou-se num espécime, coletado en Assistência,
no nunicípio de Rio Claro (Forrnação Irati), Estado de São paulo.
Já ern 1950, os autores MILANEZ 6 DOLIANITI havian descrito frag
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nento do mesmo tronco, oriundo de idêntica localidade. Designa
ran-no como Spíroxylon americana. MANIERO (1956), en nova pu
blicação sobre o assunto, reexarninou o seu estudo sobTe o gêne
ro e â.crescentou, sen ernendas, pormenores à caracteri zação ana
tôrnica. Os resultados desses trabalhos nereceran discussão e
reconsideração por parte de BARBOSA (1957), 0 autor reconheceu
a validade do nome genérico parataæopítys Manie¡o 1951, O .g
me Spit,oæglon (MILANEZ 6 DOLIANITI , 1950) já correspondia a es
pécimes de Lenhos secundários oriundos dos sedinentos terciá
rios da Alernanha, A publicação de MILANEZ 6 DOLIANITI (1950)
apresentara, porén, a designação específica, antes que a de
ì'tANI ERO (1951) por isso BARB0SA (I957) propôs nova cornbinação:
Parata:rop¿tys amer.icana (I,IILANEZ q DOLIANITI ) BARBOSA 19S7 .

Con respeito ao ref erido norfogênero, já en 1949, l,,lAN I ERO desig
nara o nesmo espécine, DamnaroryLon bt,asiLíanum" en notífi
cação prelininar à Reunião da Sociedade Brasileira de Geologia.
A publicação, relativa ao nome, apareceu en ar:tigo de LEONARDOS
(1951), na Revista Engenharia, Mineração e ìrletalurgia. En con
seqtlência., DammaroryLon bz,asiLíanun é citado como non.nud.por
KRAUSEL € DOLIANITI (1958: p. 116).

En 1958, inportante trabalho, sobre os xilemas fós
seis , do Gondvana brasileiro, f oi levado a ef eito por fR.,l,USeL ;
DOLIANITI. Embora os autores se reservassen â revisão de espÉ
cíes descritas,en publicações anteriores, bern como ao estudo
dos espécirnes, catalogados na coleção do Departarnento de paleon
tologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras,da Univer-
sidade de São Pau1o, esse trâbalho representou a pÌimeira ten
tativa de corretaçao entre as for¡nas assinaladas do Gondva¡a bra-
sileiro e aquelas reconhecidas, principal¡nente, no Gondvana afrl
cano . Ern relação aos "lladoxyla", previarnente descritos no Bra
si1, os autotes s6 conservaram, nesse grupo complexo, as espé
cies, representadas por fragrnentos de xilena secundário. Os es
pécirnes, em que estavam conservados a medula, o corpo prinário
do 1enho, a1érn do corpo secundário, foran reavaliados. Assin,
descreveram dois novos rnorfogênero s: poL.ysoLenoægLon e SoLenopítgs
O morfogêne to Iaæotr>ítg" Xn¡,USfl 1928, do Gondvana africano, fo.i
identificado, igualrnente, no permiano da Bacia do paraná. Alé¡r
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disso, os referidos autores confirnararn como tdæon indepe!
dente o norfogênero Parataropitys Maniero 1951, Os fragmentos
de Ienho f6ssi1 , representados , so¡nente, por xilena secundário,
forarn distribuÍdos,nesse nesno trabalho, nos gêneros DadoægLon

e Prototaroæyl,on. Con esse procedimento, foi possível apre
ciar, en parcial esboço, aspectos da associação lignitafoflorís
ticâ, caractetÍstica do Per¡niano da Bacia do Paraná.

Já en 1958, MUSSA descreveu um fragmento de lenho fós
sil (PnotophyLLocLadoryLon doLianít¿i ) " colhido na Ca¡nada Bar
ro Branco da Formação Rio Bonito (nina de carvão Vendramini) , ern

Crisciúma, Santa Catarina, O espécirne apresentava apenas lenho
secundário, Sua avaliação, no entanto, foi considerada válida
por diferenciar-se dos espécines f6sseis, usual¡nente incluÍdos
no grupo Dadoxyla. Esse fragnento, ao contrário, nostrava-
-se afin ao lenho secundário do gênero PhyLLocLadopitgs, descri
to por KRAUSEL (1928), a partir de espécirnes do Gondvana afri.ca
no,

En 1968, JAPIASSU descreveu nova esp6cie fóssil,oriun
da da Fornação Morro Pelado, Rio Grande do Sul , espécine esse
representado, sonente, por lenho secundário, cujas afinidades
denonstradas a fizeram incluí-1o no gênero DadoægLon,

MUSSA (1973) descreveu novo norfogênero, ocorrente
na Forinação lrati do Estado de São Paulo, Esse foi desìgnado
com o nome Protopodocarpil:ys, por afastar-se das característí
cas araucari6ides e phy l l o c l adó i de s , no corpo vascular secundá
rio. Ta1 distinção se firnou, especialmente, na demonstrada na

tureza das pontuações do campo de cruzamento, semelhantes ãs do

gênero recente Podocarpus,

SCHRAGE ( apud GUERRA, 1976), descreveu nova espécie
do gênero Barakaroæylon Surange q Maithy 1961. O espécirne
foi coletado en sedi¡nentos da Fornação Irati, no Rio Grande do

Su1. En 1975, GUERRA apresentou estudo sobre duas novas espé
cies do gênero PoLysoLenoryLon, provenientes da Formação lrati,
no Rio Grande do Su1 .

DOHMS (1976) apresentou a descrição de urn novo gêne

ro gondvânico denominado Bageopitys, (Bageopitye articulata ) , com.
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base ern fragrnento fóssír. encontrado nos arredores de Bag6 (For
rnação lrati), Rio Grande do Su1.

En 1976, RIBEIRO FILHo 6 MUSSA descreveram estruturas
vegetais,residuais, com feições de polistelia, em amostras do
carvão da Mina ca¡nbuÍ, cono tanbén en anostras de outras rninas
de carvão do sul do Brasir, o trabalho assinalou .a oco¡rência
de esttuturas histológicas vegetais na pirita dos carvões gond
vânicos brasileiros,

GUERRA (1.976) reconheceu, pela prineira vez,
cine fõssi1 (Formação Irati, Rio Grande do Sul) o qual
nou ao gênero Vez'tebz.aria Royle 1839.

MUSSA (1976, 1978) identificou na Fornação Irati, do
Estado de são Paulo, espécimes até então designados, classicamen
te, cono Vertebraz,ía Royle 1839; mas, distinguiu ent.re AS

vertebrariae um comprexo de gêneros. Ern conseql.lência resta
beleceu o gênero Tordoxy /on KrHusel 1956 como ta&on válido,
a1ém de identificar dois novos gêneros, afins à Vet,tebz,at,ia, ou
seja MAeLontoz,doxyLon e parato"dosALon.

En 197ó, MUSSA & GAMA DE CARVALHO apresentaram os re
sultados prelirninares do reconheci¡nento de nova localidade fos
si1ífera en Rio da Estiva (rnunicípio de Mafr:a) na Formação Rio
Bonito, Santa Catarina. A coleção de anostras incluiu espéci
nes cujo plano vascular nosttou-se inteira¡nente diverso dos p1a
nos vasculares usualnente conhecidos ern outras associações de
1i gni s pécimes (*) pernianos.

GUERRA (f977) descreveu novo espécime fóssi1, da For
mação lrati, Rio Grande do Sul , classificando-o no gênero
Damudorg Lon Maheshwari .

E¡n 1978, MUSSA descreveu dois novos gêneros gondvâni

um espe
relacio

(*) Lignispécine ou lenhispécime ou (1ígneo-espécirne): teïnos
forrnados das palavras latinas , tignun * spàcin"n'; formaçàodas palavras do mesmo nodo que em- lignifiêur-re óu fenfrifi_car-se, constituidas de Lignum + facere (apud Cândido deFigueiredo, "Novo Dicionári_o _da Língua porïuguesa), iirbo",Bertrand, s/data, 7a edíção (Z): 1.99 c 211,
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cos: BrasilestiloægLon e SoLenobnasilioægLon. O prineiÍo ba
seou-se en espécine proveniente dos arredores de Piracicaba e

o segundo, em espécirne proveniente de Porangaba, anbos da For-
nação lrati do Estado de São Paulo. MUSSI, GAMA DE CARVALHO q

SAAD (1978) descreveram urn nolde medular do tipo Artisía coleta
do nos arredores de Porangaba (Fornação Irati), São PauIo.

MUSSA (1978) apresentou un estudo crítico sobre as es
convencionalnente referidas cono "primárias" ern lignistruturas

pec]-mes gondvânicos.

r{ussA (1980)

de São Paul o espécimes
ti':oryLon Seward 1914.

identificou na Forrnação Irati do Estado
fósseis correspondentes ao gênero Anltar

MUSSA (1978a) cotn a colaboração dos Professores JOSÉ

MOACYR VIANNA COIJTINHO e ARMANDO M. COIMBRA apresenrou, em Reu

nião dos partj.cipantes do PROJETO PICG-42 (projeto sobre o Paleo
zóico Superior da Am6rica do Su1) os primeiros resultados do es
tudo ¿afonô¡nj-co sobre espécines pernianos da Bacia do Paraná.

MUSSA, cAl'14 DE CARVALHO E SANTOS, P,R. (1980) apresen
tarân os prime j,ros resultados de estudo estratigráfico e paleo
ecológico, baseado nas associações de lignispécínes da Fornação
Irati em São Pau1o. MUSSA (1981), apresentou estudo sobre nova
forma do Conplexo Veytebrania, identificada nos argilitos carbo
nosos da Ìormação Rio Bonito (SC).

Outros trabalhos const.antes de Dissertações de Mestra
do (UFRS) não forarn incluídos nesse resumo ou por não se trata
ren, ainda, cle publi.cações ou por falta da obtenção de separatas.

Pr.rblicações de sÍntese ou revisão que mais diretarnente
interessam ao Gondvana brasileiro foram elaborados por fnAUSEl,,
I4AITHY fi 1\tAHESHI{ARI (1961). Seu trabalho contén uma chave de de
terrÌinação anatômica, relativa aos gêneros conhecidos de lenhos
gondvânicos, corn exclusão dos norfogêneros DadoûALon e Az:auca
rioryLon. e dos gêneros cujos planos anatônicos não são típicos
gimnospérmicos.

MAHESHI{ARI (197I) apresentou urn trabalho de ¡evisão ao
proceder estudo ern coleção de 1ígniespéci¡nes gondvânicos coleta-
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dos na Antártica, Nesse trabalho o autor propôs novo enfoque
siste¡nático con respeito aos gêneros DadoøyLon e Ay,aucaríooy Lon,
u¡na vez que o segundo, até então, era considerado sinônino do
primeiro.

LEPEKHINA (1972) realizou una revisão dos gêneros ocor
rentes na Bacia do Kuznetsk (Perniano, URSS). No nesrno traba
tho a autora ac¡escentou observações a respeito de gêneros gonÉ
vânicos. Do nesmo modo que MAHESHWARI (1972), propôs una revi
são dos gêneros Dadctæ1¡Lon e Arauca!1:osAlon, mas,chegou a conclu
sões diferentes das interpostas por t"tAHÊSHWARI (f972).

Outros t¡abalhos de interesse sobre os xi lemas fós_
seis gondvânicos foran eraborados por GMMBAST (1960) e rr,tARGUE -
RIER (1973a,b). Dizen respeito às espécies do conplexo Dadoæy_
Lon, e, portanto, constituídas de Ienho secundário sonente.
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4 - TÉCNICAS DE

4.1

PREPARAçÃO DE L,ÂTfINAS

iNTRODUçÃO

0s espécimes forarn preparados por meio de:

a) Secções petrográficas (feitas na Secção de Lamina

ção do IG/USP) segundo as orientações transversal,longitudinais
e, en certos casos, ob1íqua; b) secções em série preparadas p9

1o nétodo do descoi-amento da pe1ícula ("peeI"). Esse tipo ser

viu, especialnente, para o acompanhanento de traços no corpo le
nhoso da planta; c) secções polidas (feitas no Departamento de

Geología do IG/USP).

Na técnica do "peel"utjIìzou-se a pelícu1a de acetato,

segundo a introdução de JOY, üIILLIS & LACEY (1956) e na verdade

trata-se de un aperfeiçoamento da técnica elaborada por

STERNBERG q BOLDING (1942), para zoofósseis, e por DARRAH (1951)

para lenhos fõsseis. En torno da técnica houve a introdução de

variações, algumas das quais já aplicadas, cl-assicanente ' por

paleobotânicos, cono seja a coloração dos "peels"' No tocante

ao material investigado,na presente pesquisa,levou-se ern consi-
deração o teor óe unidade que geralmente impregna o "pee1",após
a absorção do corante,Essa causa a hidratação do bálsano e in-
terfere na boa resolução microscópica, inpedindo o bon contraste
das estruturas.Por esse rnotivo, corn algumas variações, procedeu

-se a coloração de pe1Ícu1as segundo técnica simplificada a par

tir das usuais para material botânico recente' No caso' optou-
se por corar a pe1Ícu1a e, não,propriarnente,o fragnento, antes

de ser laninado.

4. 2 - COLORAÇÃO

a) Inersão da pe1ícu1a ern safranina (soIução 30%) por

iernpo variável. O tempo c1e inersão está na dependêncÍa da ca

pacidade de absorção do corante, Þor parte das estruturas olgê
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nicas, capturadas na pe1ícu1a, e pode variar de alguns segundos
a algumas horas;

b) lavagem progressiva en álcoois, soluções de 30% a
50å, para retirada do excesso de corante;

c) inersão en tetebentina - álcoql (l:1) por período
variável de una a algunas horas, isto é, o tenpo necessário pa
¡a se obter bo¡n contraste das estruturas;

d) passagern rápida pela série de álcoois, de SOt a
90å;

e) irnersão em verde-rápido (alguns segundos);

f) passegern rápida por álcoois de 90å a l00g; en álcool
100? - xi1ol (1¡1) e, afinal, en xilol puro e nontagen definiti_
va.

4. 3 - MONTAGEM DAS L.ÂMINAS

Devido à tendência da pelÍcula de acetato se enro
lar, apõs a secagen, ou quando colocada en bálsa¡no do Canadá ou
resina sintética ã quente (CAEDAX-MERCK), antes da montagen os
"pee1s" foran colocados entre 1ânina e la¡nínura, a seco, tendo
sobre essa ú1tina pequenos pesos de chu¡nbo, con a finalidade de
esticar a pelÍcula (não prensá-1a). Depois de várias horas
ou até dias, a montagen definitlva:

a) por meio do bãlsano do Canadá ou CAEDAX (lr,lERCK), a
quente;

b) por neio de bálsamo do Canadá,granulado,dissolvido
en xi1o1, a frio.

0 uso do bálsano do Canadá ou da resina sintética a
quente senpre requer rapidez de procedirnento. O contato con as
substâncias aquecidas favorece o enrolarnento do firne de aceta
to e acatreta o levantanento da 1a¡nínula. Introduziu_se, pois,
una variação, quanto ao reculso de nontagen. para tanto, o fe
chanento da Iâ¡nina foi feito a frio, misturancio-se certa fração
de bá1samo ou da resina CAEDAX,em partes iguais,con a cola sinté
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tica "Ara1dite", transparente, cujo índice de refração é idênti
co ao do bálsamo ou da resina sintética; cono ta¡nbén ao do pa
pe1 ULTRAFAN utilizado, no "peeI". co¡n esse últirno procedinen
to a secageln da resina é acelerada e o cont'aste das estrutu
ras se nostra excelente. 0utro. tecurso utilizado com sucesso,
pela rapidez de secagen e pelo exce r.ente contraste obtido foi o
da nontagern da pelÍcula en cola sintética,transparente, de seca
gem rápida ' de rnarca DUCCO, tsssa pronove o fecha¡nento da lârni
na, cm segundos ' oferecendo excelentes resultados ao microsaópio.

Ern conclusão, os procedimentos de nontagen dos ,,pee1s,,,
a fri-o, senpÌe surtiram melhor efeito do que a quente.

4.4 - DESENHOS E FOTOMICROGRAFTAS

0s desenhos ou esboços anatônicos são se¡ni_esquernáti_
cos; foram elaborados em câ¡nara clara ZEISS adaptáve1 a Micros
cópio bÍológico da mesrna narca. Os desenhos anatômicos, €nr
aumentos nenores, foran feitos en Lupa wILD nunida de câmara cra
TA.

As fotonicrografias f orarn feitas con a rnáquina foto
gráfica zEISS-35 mrn adaptável à lupa ou a nicroscópio de mesna
fabricação,

As seqtlências de chapas de urn ¡nesno filne senpre se
completavan con as fotonicrografias das respectivas escalas uti
rizadas e indicadas nas re¡roduções fotogrãficas. os fil¡nes e¡n
pregados com rnaior freqtlência forarn, de início, o KODAK pana
tonic 125 ASA. posteriornente, por dificuldade de inportação,
o Panatomic 25 ASA. En casos especiais utilizou-se o KODAK
HI GH-CONTMST .

Dispensou-se a construção de histograrnas ou curvas de
G.A,USS, conumente empregadas para ilustrar a altura dos . raios,
ou a predominância do número de séri-es cerulares dos mesmos.Tem-
-se cotno certo que tais variações são, en suna, de natureza fr¡n
cional e, não, herdada. A incidência ¡naior de raios altos ou
baixos foi quase senpre traduzida em termos percentuais
â,tea de 1 mm2.

por
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4.5 - CADASTRA},{ENTO DE A},{OSTRAS

A Cot.eção Paleobotânica do Departamento de paleontolo
gia e Estratigrafia, do Instituto de Geociências,da Universidade
de São Paulo, (IC/USP), Brasil, é o reposit6rio dos tipos descri
tos neste trabalho.

As locali<lades fossilíferas.relativas ãs fornações se
dimentares abordadas são registradas, no Instituto de Geociências
USP, con a sigla AF/Cp... segulda do númeîo correspondente a ca
da uma de1as. As localidades novas ora identificadas estão indi-
cadas con a sigla fornada pelas iniciais do nr¡me da cidade nais
próxina, seguidas das iniciais do respectivo llstado e do número
ÌeLativo a localidade. Cono exemplo: pO/Sp-2.

Nen todas as anostras enuneradas foram descritas sob o

prisma da anato ia.Algunas f,grarn abordadas do ponto de vista ta
fonônico, por isso restan indi.cadas corn a sigla de entrada no
Instituto de Ceociências (USP), seguida do núnero correspondente,
isto é, GPl3¡ nc.

Os tipos que ora fazen parte da Coleção de Paleobotâ
nica estão cadastrados con as siglas aclotadas pelo Departamento

tìe Paleontologia e Estratigrafia (IGIUSP), coìno seja GPlST.ll Ou

tras amostras não pertencentes ã referida Colerção, mas que inte-
gram tamb6m este trabatho são indicadas con núneros de tipos con
cernentes às 1ã¡ninas e preparações, São exenpJ.os: PO/SP.3(locali
dade); GP/ 3T, 130 4 [ 1âminas ) ; EN/SP(forrnação sedimentaï).

Às siglas das localidades seguem as abreviaturas,do no

ne da Fornação e do nome do Estadb scguidas do núnero correspon-
dente ao tipo. Exenplos: cam.CP/SP.ne: canadas Capivari, São Pau

1o; Tt/SP: Fornação Tatuí, São Paulo; RB/SC: Fornação Rio Bonito,
Santa Catarina; IR/SP: Formação Trati., São PatrIo; EN/SP: For¡na-

ção Estrada Nova, São Paulo. A Tabela I dâ a relação das locali-
dades de procedência das arnostras, com a posiç;ão estratigrãfica.
A Tabela 2 enunera as amostTas cadastradas e ¿rbordadas, de algu-
ma forma, neste trabalho.
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Sr¡ì¡¡ ¡io l'.', çi,u crr r.r,frj;frLr
\lo'lo JL ocùrrur'riJ

... i lorm¡c¡io l(ro lJo'¡rtu:r)¡'r( n,i,Lr¡ surrrr ior:"r, )'-
^i/Lr'r5l'K¿/sL I tos ci¡t'onoso. ioss¡iírcros ¡nr.rcrlrd"s cm si.riro

^r/ct. 
3s - _.ns/sc I I:ormiç!u k,,'- ll,'n i I u : bxsc da I orn.rçio I arcnr t., Jc

It I CS!r¡l r, ¡crcao c r u : ¡ u J . I o s s Ì I r I c r o s .

AlilGP.7ó.R3/5C I Io¡nacào Rio Bonito,

^Ì./cP,7 
IR,/SP

Iornâção lrrt¡:b¡nco dc c¿lcirio dotomítico. ña
bâsciour¡os nívcis do c¡lcárro rlolo¡rítico l¡¡s
acjnfl:lignispõcimcs Iossi lì:¡dos cncon t r¡dos ì)rcfcrcncrslncntc em rssoc:rçio cotr Icnrcs.lcil : i:
conccntrrçõcs de sÍrc),.

[oflnäç5o ]ratr: modo de ocorr¡Dcr¡ iJõntico
dã roc¡1id¿de aDterio¡.

Forrìação Irrti:modo dc ocorrõnciå idén!ico ¡o;
a n t c r i o rc s . Ilr i o r conccntrr.io.lc síleÌ nos srlti
ros-calcã¡ros nJrs þas1: s l¡oiomj tosjd3 ìorna, io:
pgrtanto,naior frequênciå no encontro de 1i8nrs-

Fonnação Iråti;nodo de ocorrênciâ dos lignrsì:)éci
rne s i¿¿ntico áo a¡terio¡.

¡ornâção Irati: ¡Dodo de ocorrência rdêntico åo

Forrnação lrati: nodo de ocorrènci¿ id¿ntico ao

Formåção lratir-secção - tipo dos åfloranentos na
r9Êjào cìrt¡c Piraci.åbå e Rro Cl¿)o.lloJo de (or
rencr? ident¡co âos u¡terrores,Esnãc:¡¡es fós eiÈ
frcquentes nos níveis em que há concen!råçöe, dc
sirdx.

Fo¡naç¡o lrâti: sílex e'ìr concenIrações men.res
enì direção ao rutro de aflorårnento.

Afloramentos de cortes de estrsdå

Fornaçåo trati:ocorrêrciå de tignispécincs -es-
trr ta J Þarte suÞerror do Þ3nco ca laarro nå ase
da Fornraç¡o,Destaca-se que o síle¡ t¡r¡bém se to¡
na relevãnte no topo do banco.Em nír'eis supe.io:
res vais se tornando nais escssso,

Fornaçäo Irati:idõnticå ã prirhejra ocorrênc¡,.

l,oci¡ li ¿rc¡o do aflora¡ncnto

' l¡iù ¡ll j.\rjv.r{p¡¿}iho r Ir¡riopóljs),¡(,ì
11, JJ I'r(.11,, no r¡u(ho cn!rc Mãfrâ ê
l)¡p¿n¿uvr, S nta Cût¡¡¡in¡
I(r,' d lsrrvj¡r¡rróri,Do ¡r Itxiof,ólis),tì0n
sk Jo nrrLo t:r ìl:¡,t{rt-)lo,no rrccho en
Irc M¡f¡r c I'apanJuva,Srnta Catãrina.-
4 xn N dc Salete.

Prinarrr frente lrban,lonâdãì ile crplo-
raçìo d3 Pcdreirå Vi tt i let-Må¡uf).

Ped¡c i ra virti(II)rRodoviâ Corné1io pi
rcs.nå alturå do Xm 58, Piracicaba,sâõ

Pedreira Amâra1 Machado:narco Kn 57 ¿tâ
Rodovi¡ Cornélio Pi¡es (SP-12?) , piråci
caba. São PauIo.

Assistência: Rio CIsro, São paulo (Sp-
t27, xn z4).

vr ne råc ão qe Cá1cário Mâchâdo:SP-127(Ro
doriå CoÌnetio lireslna âtturs do trevõ'
Rodovi a Castelo B¡anco-Tatuí,entrade a
200 'n Nl.r do Posro dã FE!ÊIf,ttâpetininge,

Låranjâl Paulista: X¡n l0 da estrads que
liBa Ãsså cidâde ¿ Ce:árro Lange.

IJiner¡ç¡o dc Catcário Ross: KD 7,S d¡
SP-143, Ce:ãrio L¡nse, São Peu¡o.

lden cercâ de soo& ìr da lå frente dê exptornção.

F¡ìlcndn Gohbo ¡ sudestc dr¡ cid¿de de 1å-
Sui¡í, Sño Påulo, nr ûlrur¡ do Xm 55,5 då
¡odovi o SP-¿{9.

Rio Feio ) pró¡i¡to s cidÀdc de Poron-
ßûbå, S¡ro Paulo

^flor¡mcntDs 
d0 SeÌrfl dn Ir¿rrur¡r a SE,

Dos flÌredores dr.ìdrde de ËåÌtr¡riì. Sp.

^¡rcdorcr 
dn cid0¡¡c de Conchss.São P¡ulo.

^rre¡Jorcs 
dc T¡nb¡ú(prórlmo à cidBdG d.

Cårå Bránca), Sio P¡uIo,

^F/CP.8, 
IR/St

^F/CP,8-A.IR/SP

AF/6P 8. B I R/SP

^F/GP 
. 80 . A. I R/ SP

/1F/6P. 80- R. I R/SP

AFl6P. 80 - C. 1ìt/SP

AF/GP, 34 . I R/SP

It / 5P/ 1. I R/SP

I rp/sP/ .lR/SP

))o/s¡/r,lR/sP

¡O/SP/],IR/SP

r.ì'lsr/r. r n/sP

cLs/sP/l.IR/sP

cL8/sr/:. rR/sP

Ís,/sP/Sl. :.IR/sl)

Po/sr/s. )R/sP

Frls¡\/ì, lR/S¡ Formrç Ão !s t r¡d¡r Nova

cch/S¡'/1. IR/S¡ | Fornaçùo IstÍ¡d¡ Nova

Ibr¡/SP/1, 1Å/Sl J Formnçäo l:sr¡nd¿ Nov¡

l,\ ll1 l,^ l
l.ocâlidâdcs csÌorl¡rrlâs: posi(ño eslrrtiSráfr.å ¿os 6tlornìnerìios fossitIferos
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I dcr¡ I/ (ìI! - I cP/ 31. I 384 ldcm I R/SP

Idcnr
^t1,/ 

Glì - I (;P/5T,1385 Tdcr¡ I R/SP

fdem AI:/GP.8 GPl3T.138ó Idem fRlsP

I dem AF/GP-8 cP/ 3T, 112 den IR/SP

ldem AF/ GP.8 GP/3T. r387 I dem IR/SP

ldenì AF/GP.8 GP/3T,1388 I dem I R/SP

I den AF/CP- 8 (ìPl 3T 389 I dem I R/SP

Rodovia Piracicaba-Rio Cl aro na alturâ
Km 24 da estlada (Pedrei rû de C¡Icãrio
Assis!ència)

do
de AF/GP-]4 GP,/5T.1390 ¡\YL tON JOLLY IR/SP

fden AF/ GP.34 GP/3T.1391 Iden I R/SP

Piracicaba, são Paulo (Pedreirû de catcã¡io
Vitti- I : nodovia Tietê-Piracic¿rba,SP-127,na
aI tura do Kn 36)

AF/GP-8 GP/3T.1ì3 OSCÂR RöSLER IR/SP

I doÍr AF/Cp- I cP / sÎ .t392 ld en IR/SP

podreirâ de Celcãiio Vitti, Piracicaba, São
Pâulo ^F/CP-8

6P/ 3T. r 39 3 A. C. ROCHÂ-CAMPOS IR/SP

Rodovia Pi¡acicaba-nio Claro, Kn 24iPedrei.
ra de CÂ1cãrio dc Assis!êncirfpÌùpriedade
.lo sÌ.Pedro v i t t i ) , mun i c í p i o dL Rio Cla¡o,
são PauIo ^F/GP. 

34 6Pl 3T. t 394 D. TIUSSA e O. RöSLER IR/SP

Rodoviâ Tietô-Pirâcicabi, SP-127, na altur
do Kñ 3ó, municipio Pilacicrba , São Paulo Arr/cP-80 cP/3T.r39ó Iden I R/SP

Rodovi0 Tietê-Pi¡ircicab¡, l(¡n 2,S. Þû¡a BaiÌ
rinho: PodreiÌa .le Câ¡cã¡io I'l0URÂ-l .¡nunicí:
pio de Piracicaba, São Pâu1o

AF/CP-80-^ GP/3T.1395 IderÌ IR/SP

Ide¡n. Ped re i ¡â de Calcã¡io IlolJRA-11 AF/GP-80. GP,/5T,1397 Ideîr

I'cdrcira P^RKÊR: estrâda que liga nåi¡rinho
ro 

^rrsial 
SÀo Bento. i 3.4 Km da Rodovia

Tiûrê-Piracicebâ (sP- I2 7)
At¡/GP- I0 - cP/ 3T. t19¿ lde¡r IR/SP

ldc¡n
^F/CP-8

GP,/3T.1398 Idcn IR/SP

ldcm
^r/cP- 

I cP/31'.1399 Iden rR/sP

Idem
^¡jlcP- 

I Gf/3T.14 0t Idem f R/sp

llodovir Tictê-Plrrcicobn, SP-127, nír ¡ìlturir
do K¡n 3ó, nlunicíplo I'ir cicûbil,s¡o l) ulo ^trlGP-8

cP/3T.1400 I Jcm I R/SP

I dcrn (;tì/ 31'. l4 0 I dcm r R/sr)

I dcm
^f/ 

(ìt, - I (ìtlll' t4rìl I do tR/sP

T^¡Dt,^ 2

Itc I ¡rção dss aùostrrs no prcsc tc lr¡¡b¡rlho
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T.\ ß ti L^ 2 (cont inu¡ç:io)

Proccdênc i. Sigl¡ d¡s
locîlid¡dcs

Númc'ro do
tipos Cotetor(es) ¡:o rn.,ìç io

lio(lovir ì i o t ¡ - I' ì r'r c i c rì h r , sn- l-l?, rìiì iìltrrr
do N$ 3(r. r'rt'¡ìicíl)id lrirrcicuì)ir. sio ì'rllrlr) / ('t' - (;tìl i r. t ]lì(' I).lilt,sS^ e o. R{tst,UR ì/St

I dcnì Àt,/(ìt)- 8 (;r)/ t1 .I l0: I dcm IR/SP

I d¡m
^trlcP-8

(ìt,/lr.l.t¡)4 I R/ SI)

Rodovia l ictc-l)ir:rcicrba, lim ¿,5, piìrí l]¿j
rinho: F(.drcirir do Ci¡tc¡írro ilOUlù\-i I ^tìl 

Gt, - 80 (ìrrl3T.1103 tdên IR/SP

I dcn
^F/CP- 

80 6PltT.109 ldam IR/SP

lde$
^t:/cP-80

CP/3T.I IO Iden I R,/SP

Laranjcl Poulist¡: ¡lfloranontos do Iratr no
rr ¡edo res da cidadc LP/ LR/I Gr./ 3T. r '10 5 P. R. S^NIOS e 

^.R.SÁ^o
I R/SP

Taguri, IiÍ¡ 35,5i l:szcnd¿ Cobbo. São Prulo 1g/ IR/ 1 GP/tT,l{07 O. RöSLËR IR/SP

Rodovia Rio Claro-Prracicaba, Km 24 rP€drei-
ra de Calcário Vitti-II (,{ssistênciâ) munici
pio Rio Clrro, Sào Paulo

AF/CP-34 GPl3T.I406 D.MUSSA e O. RöSLER T R/SP

Iden ÀF/GP-34 GPl3T.1408 Iden IR/SP

Pedrei¡a Vitti: Rodovia Tietê-Piracicaba(SP-
127) nå altura do K¡n 3ó, nunicípio P1¡acica-
bÊ, São Paulo

ÂF/GP-8 GPl3T, t409 Iden IR/SP

den AF,/GP- 8 GP/3T.1110 den R/SP

I dem AF/cP-8 GP,/3T.1411 den R/SP

AF,/ GP.8 GP/31.I412 den IRI/SP

den AF/CP.8 GPl3T.14T3 den I R,/S P

ldeD ÂF/GP.8 GP/ 3T. 141 den IR/SP

I deÍl AF/GP- 8 GP/3T.14t5 den I R/SP

Iden AF/GP- 8 GPl 3T. r41ó den IR/SP

den AF/GP' 8 GPl3T.1417 I dem TR/SP

den AFlGP.8 GPl3T.1418 I den IR/SP

den F/GP-8 6Pl3T.14r9 Idem TR/SP

den F/6P- 8 GP/3T.I420 Iden I R/SP

den AF/GP-8 6P/3T.I42t ldem IR/SP

Idern AF/GP-8 sP/31.r422 dem IR/SP

Iden AF/GP- 8 GP/3T,t423 IR/SP

I den AF/GP- 8 cP/3T,1424 dem IR/SP

IdeÍr Afl GP- 8 cPl3T.I425 IR/SP

lden AF/GP-8 GP/3T.114 Iden IR/SP

I de¡n AF/CP- 8 GP/ 3T. 1¿ 26 dem I R/SP

Iden AF/GP-8 cP/31.t427 I den IR/SP

Iderì AF/GP.8 cP/3T.1428 I R/SP

Ideln
^F/CP-8

cP/3T.r429 I R/SP

Idcn
^F/CP- 

8 t;P/ 3T.1239 r R/sP

ldcm
^F/GP- 

8 cP/1T.t430 IR/SP

Idcm
^¡/G¡- 

I (;P/3r.Ì431 I R/SP

ldcm At:/(ìti-s (;P/ 3I- I ,1J IR/SP

ldcm ¡\ l:/dl'- s ;P /:i1 . I I R/slr

Idem
^F/CIi-8

GP/ 11. ì 131 IR/Sft

ìdcfir
^ 

r,/ (ì1, - S

^l 
- (ìtì- s

;t,/ 31

;tìliT

"t]t

34

-l

lR/sr'

Uì /SJ'

(ìt' ì R/Sf,
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TÂBEL.{ Z (continu¿ção)

Procedðnc i a Sigl â das
local idâdes

Nú¡ne¡o de
tipos Coleto¡(es) Fornaç ão

Rodovia Tierê-Pi¡âcicabâ {Sp-l¿7) n-a âtru-ra do Kn 5S. Pirâcicabe, São pauio AF/ CP- 8-A cP/3T.r437 D. MUSSA E O. RöSLER I R,/SP

ldcm, nâ altura do bn 57.pcd¡eira Anârsl l&chådo AF/CP-8-B cP/ 3T. 14 38 Iden IR/SP
Rodovia.Piracicaba-Rio Claro, Kn¡ 24,( pe_
drej râ de Calcário de Ássistê)ìciå) AF/CP- 34 6P/ 31. 14 39 ¡ den fR/SP
fden AIrl cP- 34 GPl 31. r24ì l M.souZA e o. RösLEn IRlsP
lg9igiIg d" catcário de ltâpetininsa, Munic¡Pr0 ¡tâpetrnlngâ, sáo Paulo I tplsP. .l 6,P/3T,t240 D. NUSSÂ I R/SP

P€ dre i ra de CaIcário porangåba PO,/SP. r cP/ 3T. I 314 I dem I R/SP
Bai rro dâs Pa¡tes, 2 (¡n S de porangaba,a
4 Xm do ¡(nì ló2. Rodovia Castelo B¡ãnco,rrrmel ra trente de cxplori¡ção PolsP. 1 GP/3T. t315 IR/SP

I d e¡n
3T. t 296 D. MUSSÁ e A. R, SAAD ¡R/SP

I dem PO/SP. I
\fineraçào de Calcãrio Machado. RodoviaCornelio Pires.na âltur¿ d, trevo da Ro_dovia Castelo Brañco-Ta!uí,entrâda a 200
\li !o posto då FËD[],t,Mun.trâpetininga
Sao PauÌo

1rlSP. I cPl3T,1300 D. TIUSSA; R.GA:\Â de CAR-
VALHO e P. R. SA:{TOS I R/SP

llll.ìr,¡tj,:rrrcJores d. por.rn!,¡t,r 
. Sp PO/i SP.2 6P/3T.l5t 7 Prof. GERALDINI I R,/SP

oe ¡ornìaç ¡¡o t¡¿t t,¿¡-r.edores
da pedreira de calcário po¡angaba PO/SP.2 Gondartis ia

6P/3T, r3r6 I d er¡t I R/SP

Se¡¡a dâ ljarturâ, São Pauto r:t/sP.l GP/3T. 1308 VICENTE J. FULFARO E\/sP
Iden Ft /sP. I GP/ 3T. I 30ó Idem EN/SP
Po¡angába, afloranentos d!, Leìto de rio P0/ st). 3 GP/ 31 .I503 D, |\!USSA e A. R. SAAD E\/sP

Po/sP.3 P f. CERÂLDINI E\/SP
IdcÍì P0/sP.3 Iden EN/SP
Idem Po/sP,3 I dên
PoÌângabâ, St, tfl oÌaDcùcos l,o/sr,.3 (;P/3T.1304 D. tyussa E\/SP
Porangaba,SP. Jfloranrentos dils nì¡rgi]ns do t)o/st,, l Iden Ë\/sP

Scrra da Fa¡tu¡a, São prulo r/slì. t A. N, CO I \IBRA Ê\/sP

lden Fr/sp. I cPl3r.1305 I den EN/SP
I den /SP. 1 GP/ 3T. 130ó I de¡n È\/sP
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Outras s igl as uti 1i zadas di zen respe i to às institui-
ções: IG/USP: Instítuto de Geociências, Universidade de São Pau-
1o; DNPM: Departanento Nacional de. Produçâo Mineral; MN(RJ): Mu-

seu Naci.onal do Rio de Janeiro; UFRS: Universidade Federal do

Rio Grande do Sul; JB (RJ): Jardim Botânico do Rio de Janeiro;
IPT (SP): Instituto de Pesquisas Tecnolõgicas de São Paulo, etc.
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5 - TAFONOIi{IA: LIGNISPÉCII{ES DE FORI'.,IAÇÕES PER},IIANAS

DA BACIA DO PARAN,Ã

5.1 - GENERALIDADES

De todos os tipos conhecidos de fósseis os lenhos são
os que melhor possibilitam estudos sobre o evento fossilização,
e r especialmente, sobre a foss il:-zação em face do ambiente de se
dirnentação. No entanto, as investigações nesse campo são prat!
camente raras. Autores mais antigos se dedicaïan ao assunto
(ARNOLD, 1941; St. JOHN, 1927),porém BUURMAN (I972) e SCHOPF

(19i1, 1975) ofereceram valiosas contribuições nesse sentido.
BUURMAN (I972) valeu-se da microscopia eletrônica de varredura
para alcançar esclarecimentos sobre a maneira porque diferentes
tipos de soluções chegam a se precipitar sobre as paredes celula
res do corpo lenhoso. SCHOPF (1971, 1975) expôs conclusões so
bre o modo cle preservação das estruturas do lenho nos depósitos
de carvão (Permiano) da Antártj.da e em geral. Foi e1e, talvez,o
primeiro paleobotânico a investigar objetivamente sobre as rela
ções entre as texturas cristalinas, presentes nos lenhos fossili
zados, e o ambiente de sedinentação.

Alguns trabalhos puramente voltados para as investiga
ções sobre gênese de texturas cristalinas, êil rochas silicosas,
como os de GRIIvßl (1964), FOLK q PITTMAN (1972) e REVUELTA (1976)
ofereceram sugestões valiosas para as interpretações que aqui se

transcrevem.

Procura-se demonstrar que

cativas de fossíIízação 6 estanque
as averj.guações procedidas, em bom

tTam que os aspectos transicionais,
para outro, são bem mais conuns do

to indica que a fossilização é mais
dimentação do que, propriamente, da

ponto de vista tafonômico admite-se
calizados, representando variações

nenhuma das formas classifi
em si mesna. Neste trabalho,
número de amostras, demons

de um tipo de fossilização
que se Dossa imaginar. 0 even
uma função do ambiente de se

natureza dos tecidos. Do

a existência de ambientes 1o

faciológicas, nos limites mais
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anplos da área de sedimentação da formação, Tais variações ta¡n
bén se dão em sentido vertical, durante o ternpo de deposição da
rnesma (níveis estratigráficos diversos). os espéci.mes lenhosos,
ao se dispersarem, refletirão, no tipo de fossilização,
as condições ambientais às quais se submetera¡n d.urante o proces
so, Por exemplo, en anostras coletaclas nos argilitos carbono
sos, intercalados en siltitos, da parte superior da Fornação Rio
Bonito, em Santa Catarina (Rio da Estiva), passaram pot un pro
cesso inicial de carbonificação. Mas, esse não se completou.As
caracterís ticas anatômicas f icaram parcialrnente distorcidas.þõs
a interrupção as arnostras fo¡am penetradas por soluções enrique
cidas em sílica. Deu-se início ã silicificação e aÍ, propria
mente, a preservação das estruturas, a ponto de ser r:ossÍvel
apreciá-1as, hoje, ainda que fragrnentarianente, 0 exernplo tra
duz a variação faciolõgica nun lapso curto de tenpo. A fossi
rizaç-ao inicio.-se en ambiente redutor (bacia de circuração res
trita), nas, as condições foram alteradas para anbientes de oxi
genação, resultando a precipitação da sÍlica (calcedônea) sobre
as paredes celulares, distorcidas, pela carbonificação inicial.
subentende-se que o lapso de tempo transcorrido deve ter sido
mínimo e ambos os processos tTanscorreram nos limites do nesmo
cic10 deposicional, caso contrário não haveria preservação ce
1u1a¡. Estãgios transicionais idênticos, em amostras fossili
zadas de 1enho, foram descritos poï SUGUIO q I{USSA (197g), rela
tivanente a espécirnes ori-undos do Quaternário-Recente de são
Pau1o.

En sua rnaioria, os lignispécimes encontrados,na Bg
cia do Paraná , compreendern si-licificações. por conseguinte, atri
bui-se naior esforço de interpretação às silicificações do re
nho, dentre as formas conhecidas de fossilização. Hoje, conta_
-se con relativo progresso das investigações sobre o rnodo de
origem de texturas cristalinas, en rochas silicosas, e seu rela
cionamento com o arnbiente de sedimentação, E a siricificação,
una vez ocorrida,no 1enho, faculta considerar o lignisp6ci¡ne co
no un tipo especial de rocha silicosa. portanto, se conside¡a
vá1ida a apresentação de un resuno sobre os conhecinentos obti-
dos at6 o presente, en torno do assunto,
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5. 2 - CONCEITOS, TER¡,f I\OLOGiA

Ao inÍcio do capítulo deve-se procurar, porém, melhor
adequação de ternos, relativos aos eventos que resultam na fos
silização dos lenhos, Ao corrente, em Iíngua portuguesa, a f"!
sil.ização das partes lenhosas tern sido genericanente designada
petrificaÇão (tradução lireral de',petrification,';ro,,petrify,,).
No entanto, essa é una paravra de sentido profundamente genérico.
Não traduz o evento gradual, en transcurso, nos tecídos do lenho
ao seren percolados por soluções mineralizantes do sítio deposi
cional. 0s autores de 1íngua ínglesa utilízan vocábulo rnais es
pecÍfico, isto é, "petrifa.ction',. Esse pretende colocar en d.es
taque o aspecto dinâ¡nico da fornação progressiva de texturas
cristalinas por gerações sucessivas, nos interstícios dos teci
dos. Alguns autores cono SCHOpF (1971, 1975) utilizaran o vocá
bulo como sinônino de perrniner alização, e, ao nesno tenpo, sig
nificando o próprio espécime permineralÍzado ,sem fazer restri
ções seja a idade geológica seja ao terno ao qual chegou o even
to. En ì.Íngua portuguesa é difíci1 encontrar uma tradução cor
resÞondente a "petrifaction". seria mais indicado elaborar una
expressão nova para transmítir a idéia da ação en transcuïso en
quanto o espécime pernanece soterrado,

As várias maneiras de desenvolvi¡nento da fossilíza
ção nos fragnentos de lenho enuneram-se na Tabela 3 e, corn e1as,
as designações correspondentes. No que se refere aso espécirnes
do Permiano da Bacia do paraná assunem feições principais : a
carbonificação e a perminerali zação, Na Tabe]a S estabelece-se
o confronto entre as terrninologias utilizadas por diversas esco
1as de autores e introduz-se, ta¡nbém, a terminologia utirizað,a
para as rochas sedimentares silicosas,

A naioria dos espécines com os quais se lidou ïepre
senta silicificações. Por essa razão dá-se ênfase ãs cotnpara
ções con a gênese de ¡ochas silicosas,

Até as prineiras décadas deste século era de suposi
ção geral que os exemplos mais comuns de fossilização do lenho
correspondessern à substituição "strj.ctu-sensu". Os prineiros
trabalhos experimentais para a preparação de lâninas,pela técni



utores al emães

inkieselung

urchkieselung

Buurnan (I9 7 2)

e rkie se lung

P ernine ra 1i zatton

Recri-s tal i zat ion

Schopf ( 19 71)

Inttacrustation

Lithification

Filling of cavities

TABELA 3

lrminologia adotada por diferentes autores, quanto às silicificações do lenho e a termino
peito ãs rochas sedirnentares silicosas
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ca do descolanento de pelícu1as, ou técnica "pee1" (St.JOHN,
1927; WALTON, 1928; ARNOLD, 1941) fizeram sobressair o engano
da suposição. Ao nesno tenno, o aperfeiçoanento da referida téc
nica nostrava a predominância marcante da perninerarização cono
tipo de fossilização, 0 advento dos estudos da microestrutura
celular (microscopia eletrônica) confirrnararn,seguranente, esse
aspecto. Assirn tais casos mais co¡nuns foram classicanente deno
minados fossilização por preenchimento (ing1. ,'fit1ing") para
ressaltar a ação da penetração das soluções nos tecidos do 1e
nho, Desde que os êstudos petrográficos revelaram texturas,des
de as cripto às megacristalinas, fornando verdadeira capa ple
servadora, sobre as paredes celulares, intactas, a opção passou
ao terno perrnineralização (ingl. ',permineralization',). Este se
refere nais claranente à ação de precipitação dos cristais. Da
nesma f orrna os autores alernães utilizam os termos "Einkieselung,'
e "Durchkíeselung" correspondentes, respectivanente, a perrnine
ralização e preenchirnento.

A Tabela 4 foi feita com base nos resultados ofereci
dos por SCHOPF (1971),com algunas modíficações. Em prineiro
plano sobressai o reconhecinento de três gerações cristalinas,
todas transcorridas ao níve1 da perminer alízação, Conforne
SCHOPF as duas gerações seguintes ã íntraencrus t aç ão têen sin
ples caráter operacional (litificação, endurecinento da arnostra)
e, não, o catâte'r preservativo, como a prirneira. Considera-se que
a separação ern três gerações definidas, conforne descritas por
SCHOPF (1971). sõ deva ser aceita en sentido teórico. Nem sen
pre urna das gerações chega a se completar para dar lugar à se
guinte. Nem senpre, tanbé¡n, a sucessão de texturas ilustradas
por SCHOPF é a que necessariamente ocorre en todos os tipos de
ambientes deposicionais e é difíci1 deterrninar, em nuitos exen
p1os, o terno de uina geração e o inÍcio da outïa. En alguns es
pécimes da Fornação Irati (Sp), cono há de se ver, as seqüências
de gerações são diferentes das que SCHOpF descreveu quanto aos
espécines da Antártida (Tabela 4) .

A expressão: preservação, no sentido dado por BUURMAN

(I972) tanto pode corresponder ã preservação por meio de micro
rnoldes celulares corno ã preservação via pernine ralização. Na
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verdade esse autoï sõ ¡econheceu casos de substituição topoquÍ
rnica em xilemas silicificados ao nÍve1 da opala. Segundo ¿ sua
opinião, a opala se apresenta, nesse estágio, com a textura que
denomlnou de "tridinita desorganízada", Contudo, ficou dernons
trado que apesar de se tratar de substituição sempre restavan
frações residuais das paredes celulares.

A substituição segundo SCHOPF (197I) corresponde aos
casos ern que as anostras ultrapassan os linites teóricos da per
mineralização e da .recristali zação e sofrem ressilicificação,
Por exernplo, en qualquer estágio da fossilização,se a anostra
for submetida, de novo,ã ação intempérica, as partes superficiais
haverão de passar nor nova degradação. Os espaços surgidos vo1
tam a ser penetrados por soluções. Essas originam textuîas
cristalinas novas. Portantor para SCHoPF (1971) a substituição
proprianente dita irnplica en retrabalhanento do espécíne e não
à substituição topoquínica corno se entende classicanente,
GALLI\IIZ (1954) ¡econheceu casos de substituição topoquÍnica
quase cornpleta, sob a forma de silicificação do lenho; denoni
nou-a de silicificação "strictu-sensu". Esta expressão, poï
sua vez, equívale ao terno "Verkieselung" utilizado por autores
alenães. Na literatura acessÍve1 a consulta não se encontrou
menção de outra f o¡rna de substituição topoquÍnica que não fosse
por si lici ficaçâo.

A terninologia utilizada no presente trabalho se orien
ta conforrne a indicada nas Tabelas 3 e 4. A designação silici
ficação "sensu-1ato" refere-se a todas as formas de fossilização
por silicificação, con exceção dos casos de substituição topo
quÍrnica (= silicificação "strictu-sensu" , segundo GALLIVIZ, f9S4) .

5.3 - POSSfVEIS RELAçÕES ENTRE AS TEXTURAS DE SILTCTFICA

çÃo D0 LENHo E O AMBTENTE DE SEDIMENTAÇÃ.o

5,3.1 - Texturas Cristalinas das Rochas Silicosas e dos Lignis
pécines Perrni ner a 1i z ado s

A preservação das estïuturâs anatônicas do lenho é,em
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grande parte, função do tipo de textura cr j.stalina aÍ presente,
pois denende da resistência das paredes celulares ã tensão so
bre elas causada pela precipítação dos cristais, Segundo o con
senso de autoÌes as texturas microcristalinas tendem a destruir
os tecidos muito rnais do que as nédias e megacristalinas. Assirn
tanbén a recrísta1lzação tende a destruir ou nascarar as estru
turas e en grau tantô maior quanto rnais se aproxirna do netanor
f i srno ,

STORZ (1933) classificou as texturas da calcedônea e

do quartzo, pïesentes em lignispécines , s ilici îicados , em quatro
tipos: 1) po1J.b1ástica: rnuitos cristais no espaço de uma cé1u1a;
2) oligoblástica: un cristal em cada célu1a; 5) Hiperblástica:o
crescirnent.o dos cristais ulttapassa os linites das paredes celu
lares e âté centenas de células podem apresentar a nesna orien
tação ótica; 4) idioblástica: os cristaís, bern formados, se
distribuem por qualquer parte nos tecidos,

Para fins de confronto a Tabela 5 dá a indicação das
texturas nais frcq{lentes en rochas sedimentares si.1ícoSas com

as respectivas caracterizações. constata-se que as referidas
texturas estão praticamente presentes nos lignispécines silici-
fìcados. 0 fato pernite que se utilizem resunos de FOLK E pIT-
TMAN (I972) e de REVUELTA (197ó) sobre texturas e anbientes de

fornação de rochas silicosas (Tabelas 6 e 7), paia comparações
com a Tabela 5, construída com base nos resultados de REVUELTA

(1976) e de observações a parrir do presenre trabalho. SCHOPF

apenas reatçou, como essencial, a variáve1 i-ndicada de naneira
irnplícita nos trabathos de REVUELTA e de FOLK q PITTMAN (Tabeta
8) isto é, a oscilação do nível da água, na bacia de deposição,
da qual resultan variações faciológicas, e, consequente-
mente, variações das texturas cristalinas, As Tabelas 4

e 7 nostran a concordância entre os resultados de SCHOPF

(197f) e os de REVUELTA (1976) quanto ãs rochas sedinentares si.
licosas. Vê-se que a precipitação inicial,referida por RE!¡I.JELTA,

equivale à prirneira geração cristalina de SCHOPF (intraencrusta
ção). A cinentação, no que toca às rochas silicosas, correspon
de as gerações forrnadas du¡ante a litificação e o preenchinento
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,¡. á.E ljlonÊíc¡o neßativa. eixo C pe¡pendiculaÌ ã direção do conPri'nento da fibra i extinçõo
cn :ì;rulos I iÂeir¡rncnlc Jilc¡cntcs.
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ò"ã'ii. Ìi¡;i¡l.o, com crescinento secundário
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I,torfoloÞia: cristais ¡onboédricos; segundo GRIMM (1964), norfologia própria de cris-
f tais enËr'lonãrios ou de a¡nbjentes salinos'

3lú¡ne¡o de cristais, etn cada ¡osetâ: va¡iáve1, en getal S-12'

f = 
rrong"ção,positiva (cono o qìrertzo nornal)'

9l orin"r. mecanisÍto e causâs da forrnação: não es!ão c1âros, cristais irradian-se
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MoÌfolotiai cristais mais irregulaîes e menores que no câso dâs ¡osetas i nenos fre-
qüentes-que as grânulares râdiai9 (Foto 3).

ôriscmi â lcorir de 6UcoRIEV (19óI) propõe que, durante I Precipitação' existan Pon-
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TABELA 5

Síntese das texturas rnais conuns en rochas silicosas
(adaPtado de REVIJELTA 1976)
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de espaços celulares, segundo SCHOPF. As Figuras 2 e 8, das Es

tarnpas 1 e 2 do trabalho de SCHOPF ilustran idênticos ¡esulta
dos de REVUELTA en rochas silicosas. Esse ú1timo autor observa
que a cimentação, em cavidades, nas rochas sedimentares silico
sas, gera: as texturas da calcedônea formada ao início, e que
or1a, ern gera1, as cavidades; a do quartzo idionórfico e a do
negaquartzo, que ocupam o centro da cavidade, REVUELTA (1976)
explica ta1 variação como devida a progressiva dininuição da
concentração de sílica, no ambíente de sedimentação, ocasião
en que a precipitação, no centro das cavidades, Dassa a se efe
tuar de modo lento. SCI.IOPF (1971) registra o nesno acontecinen
to em relação a lenhos fõssej-s. Consequentemente, os fatoïes
que deterrninan a gênese das rochas sedimentares si1ícosas deter
minam,de igual rnaneira , a s i l ici fi cação dos I ignispécimes.

Ao se referir à recristalização, particularmente, en

relação aos lenhos fósseis, poder-se-ia subentender, a païtir
da leitura cle algumas nublicações, que seria determinada por
evento ternal ou teria cunho metan6rfico. OutTas causas, poréin,
chegarn a suscitá-1a. sen intervenção do meta¡norf isrno, como a in
tensificação da diagênese, aquém dos linites do metanorfisno.
Por outro 1ado, o fóssi1,com evidências de neta¡norf ismo, nem

sempre esteve sujeito a retrabalhamento, Ta1 ocorre¡ia tanlo
en espécirnes no sítio de vida, como en espécines coletados fora
do sítio de vida e de fossilização. Assin, toda a solte de in
terpretação quanto a arnostras rnetamorfi zadas se reveste de con
plexidade.

5,3.2 - Método, Aplicações e Orientações do Estudo Tafonô¡nico
dos Lignispécimes

É de se esnerar que Õs fragnentos de lenho sofran di:
persão e se fossilizem distanciados do sítio de fixação,en vida,
I{as, naturalmente, o temDo de vida da planta e o tenpo de fossi
Iização (i-ntraencrustação) dizem respeito ao mesno ciclo
deposicional, En caso contrário, o longo período pré-soterra
rnento levaria à degradação dos tecidos. Daí a inportância do

estudo tafonômico dos 1i-gnisoécines nas investigações complenen
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Dininuição da concentração de sí1ica = Maior lentidão de precipitação ----------------

0pa1a-Quartzo-cripto a nicrocristalino-Calcedônea-Quarcina-Lutecita-Megaquartzo

Precipitação iniclal
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TABELA 7

Processos de fornação de rochas silicosas e texturas resultantes
(REVUELTA, 1972)
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tares da s edinento 1og i a.

Se a coleta de amostras fo¡ feita por níveis, diferen
c j-ados, no rnesmo afloranento, ou en afloramentos diversos da
nesna formação, será possÍve1 conhecer, através do estudo tafo
nômico, certo grau de variação intenp6rica ocorrida no decurso
da sedínentação da rnesma. A averíguação da predoninância de al
gunas texturas cristalinas, por localidade fossilÍfera, ou por
nÍveis estratigráficos,dessas localidades, trará esclarecirnen
tos de ordern arnbiental; pernj. tirá o confronto entre diferentes
localidades de urna f orrnação, e entre diferentes forrnações da

mesna bacia deposicì"ona1, Por sua vez, diversas bacias contem
porâneas, da mesrna província paleoflorística, conquanto sejan
sernelhantes no tocante ãs associações lignitafoflorísticas te
râo, do ponto de vista sedimentológico, características pro
prias. Assim,tambén,os espécimes aí presentes terão caracterÍs
ticas próprias,sob o prisna da paleoecologia. E de se esperar
que as texturas cristalinas decorrentes da fossilização, ern es

pécirnes de una deter¡ninada bacia,demonstrem variações no tocan
te ãs presentes em esp6cines de outra bacia contemporânea, ainda
que arnbas f açarn parte da mesna província. lnterpretá-1as é a

perspectiva que o presente nétodo oferece. En resuno em bacias
contenporâneas de uma mesma província os tara tendem a fornar asso
ciações semelhantes, porérn, do ponto de vista da fossilização
as associações mostrarão, provavelmente, tipos de texturas di
versas as quais, em linhas gerais, refletirão as condições am

bientais das respectivas bacias.

SCHOPF (1971) indicou conÌo estruturas originárias da

intraencrustação, em espécimes permianos da Antártida, aquelas
resultantes da precipitação rápida da sí1ica. Con respeito aos

espécines do Perrniano da Bacia do Paraná fornaram-se, de início,
cono será discutido, as texturas silicosas, tanto as de preci
pitação râpiða, como as de precipÍtação 1enta, de rnaneira inde
pendente, ern diferentes localidades, Certamente,ta1 se deu en

função das condições diagenéticas particulâres existentes en ca
da urna. São muitas as interferências sobre as referidas condi

ções,porérn, as que rnais diretamente âtuarìr estão ilustradas
na Tabela 8. Essas dizem respeito as oscilações da concentra



(Z) 0scilações na concentração da sí1ica

(T) Influência de outros íons na solução

(D) Osci1ações do níve1 de ãgua na bacia
de deposíção

Influência dos fatores anbientais na
(adaptado de SCHOPF, 1971;

> velocidade de precipitação da sí1ica
',texturas cristalinas

TABELA 8

fornação de texturas cristalinas ern rochas silicosas
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ção da sílica en solução (Z), à presença de outros íons na so
lução (T) e às oscilações do nÍve1 de água no sítio deposicio
nal (D). Outros fatores anbientais encontram-se inplícitos ou
não estão íl-ustrados na Tabela como sejar por exemplo, a tenpe
Tatura, as condições de oxigenação da bacia, o conteúdo e¡n ma

t6ria orgânica das águas, etc.

Foran selecionados cerca de 54 espécines repÌesenta-
tivos de lenhos fósseis para serem examinados do ponto de vis
ta petrográfico (Tabela 9), As descrições das lâ¡ninas e as
ilustrações (Estanpas I a IV) encabeçam as discussões sob¡e os
espécirnes e as respectivas fornações de onde procedern.

A síntese das principais texturas cristalinas verifi
cadas nas lâminas encontra-se na Tabela 10. As Fornações Rio
Bonito e Irati fora¡n as que forneceram resultados nais satisfa
t6rios, por ora, pois foi possível proceder a coleta de anos
tras en ocorrências da parte basal e das seqtlôncias superiores,

Cerca de 999 dos espécimes nostraran*se perrninerali-
zados, isto é, silicificados. Não se assinalou nenhurn caso de

substituição "stîictu sensu", Nos argilitos carbonosos da par
te superior da Fornação Rio Bonito, na localidade de Rio da Es

tiva (SC) , os espécines de lenho apareceln en estado transicio
na1 entre carbonificados e silicificados. Nos arredores da ci
dade de Capivari (SP) , os espëcimes sofreram forte oxidação
(linonitização). Ta1 evento alterou, de rnodo apreciáve1, as
estruturas orgânicas. Nas camadas da parte média da Forrna

ção Rio Bonito (SC) as condições do anbiente deposicional pare
cen ter variado. A carbonificação cedeu lugar ã silicificação
corn o preenchi¡nento co¡nplementar dos interstícios celula¡es,
neatos e lacunas maiores dos tecidos por rneio de texturas sili
cosas, Na Formação Estrada Nova as texturas microcristalinas
predominarn en todas as fases da fossilização. Hã possibilida
de de se adnitir alguma sorte de recristalização em alguns es
pécines como nos provenientes dos arredores de Ta¡nbaú (SP),Con
sidera-se possíve1 ter havido certo grau de retrabalhamento
dessas anostïas. Con respeito à recristal ização as suposi.ções
se baseiarn na impossj"bilidade de distinguir texturas da in



traencrustação em relação ãs seguintes, O que aÍ ocorre é a

textura genralizada da calcedônea rnicrocristalina. Quanto ao

retrabalhanento, é possíve1 notar, nesses espécines, que as pa

redes celulares forarn quase que inteiranente destruídas, cono
ocorre, comunente, na ressilicifícação, En alguns canpos , res
tritos, restaram confì.gurações concernentes aos nicrornoldes ana
tônicos onde antes existian as paredes celulares verdadeiras.

De acordo con BUURMAN (I972) as silicificações nos
lenhos fósseis ocorrem, principalmente, em anbientes continen
tais úmidos nos quais a porosidade das rochas pernite a circu
}ação da sí1ica em solução. Essa é advinda, en grande parte,do
prõprio solo e carreada pelas ãguas, O ¡nesrno autor considera
possível que se verifiquern alguns casos de silicificações em

ambientes lagunares (lagoas cárstícas)e rnarinhos, sen que suce
da, necessarianente, fase internedíária de carbonatização.BEAI.ES
(1965) investigou sobre as fornações de sÍ1ex, ¡nuito conuns em

depósitos calcários. Em tais casos específicos atribuiu a ori
gen da sílica disponíve1 à deconposição dos esqueletos de espon
jas, às carapaças de diatonáceas, radiolarÍos e Hys trichos
phaeridae. Segundo o autor a silicificação poderia ser poste-
rior â deposição dos calcários,e, una vez iniciada,se proces
saria de modo rápido.

As fornações pernianas da Bacia dô Paraná sobressaern
pela ocorrência conum do sÍ1ex, nas a Fornação Irati caracteri
za-se, sobretudo, pela naior concentração deste. Essa Fornação
constituí arnbiente de sedirnentação calcãria, certarnnete, en ín
tina ligação com águas do tipo salino a sa1ôbro, Supõe-se que

o enriquecimento da sÍ1ica, en solução, deveria ter tido origem
biológica, nas, igual-rnente, a partir da água íntenpérica carrea
da do sol o.

Nos casos específicos das Fornações Tatuí e Irati são
muito bem conhecidas as ocorrências de espículas de esponjas
(AMARAL , I97I; ROCHA-CAMPOS, l97Z) , ValerÍa a pena, pois ,

rnencionar aspectos da ecologia, quanto a esses indivíduos, para
conj eturar sobre o enriquecinento da síIica biológica, durante
a deposição de anbas as Formações. Na Fornação TatuÍ as espé
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cies encontradas parecen corresponder a esponjas de águas salga
das. Na Fornação Irati correspondem ãs de água doce nonoxonida.
As esponj as de anbientes salinos embora sejam encontradas desde
as águas rasas às nais profundas têm, ern geral , un grau restri
to de tolerâncía ãs variações ambientais, Quando essas suceden,
nigram,deixando o substrato enriquecido de espícu1as eliminadas
do esqueleto. Portanto, no caso, ta j-s espícu1as podern ser una
fonte de fornecirnento de sí1ica. Quanto ã Formação Irati,
AMARAL (1971) identificou espícu1as de esponj as típicas de

águas doces (monoaxonida). O ritmisno aproximado das seql.lências
aí presentes sugere variações jntornpórì-c:ts e subnersões freqtlen
tes,de superfícies, nuna faíxa anbiental de transição do conti
nente para águas rnais salinas, Portanto,é possível supor que
en ocasião de rebaixarnentos de níve1 das águas, nais salinas,
ocorria, após, a int¡ornissão de águas continentais (f;rcul tando
o conparecinento das rnonoxonida) nu¡n anbiente de ãguas rasas,de
baixa salinidade, dependente do periodisno intenpérico. WALKER

(1962) pondera que a fornação do sÍlex ern bacias calcárias ds
ve preceder ã fornação de silicatos autígenos. A precipitação
do sí1ex seria facilitada pela presença de natéria o rg anr- ca

nas águas. O mesmo autor argunenta que deveria ocorrer intensa
rnobilização da sÍlica en solução, cono também deveriarn aconte
cer períodos de rebaixanento das águas, para que o sílex chegas
se a se fornar. AMARAL (7972) avalia vários nodos de origern pa

ra a síIica da Fornação Irati: a origern singen6tica (relacio
nada com o fornecj.rnento das espículas de sílicosponjas) a metas
somática e a clinática, ocasionalnente.

En bacias calcárias era de se esperar que a penetra,

ção da sí1ica, ern solução, nos tecidos lenhosos, ocorresse en

função da perneabilidade das paredes celulares. Mas, a explica
ção do evento ainda parece ser urn tanto obscura, 0s elementos
vasculares do lenho são caracterízados pela porosidade natural,
que possibilita o fluxo de soluções através do lúrnem dos tïg
queídeos, dos rneatos inter-celulares e das lacunas dos tecidos.
Mas não é esse o fluxo que introduz as soluções rnineralizantes,
A penetração, por meio da perrneabilidade da parede celular, se

gundo os estudiosos, não seria possível ã sí1ica coloidal e nem
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Tâtui
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Rio Bonito
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Rio Boni to
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lrati
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Totå1

Si.tuação estratigráfica
TABELA 9
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Quårr r o granulâr ßrossei¡o(drusas)

Quarrzo equigrãnu 1ar poligonal

Textura gÌanu1â r anelâr

Textura granü1a ¡ radiåt (Rosetas)

SÍntese dos resultados
respeito

TABELA 10

do-estudo petrográfico das anostras comas roÌmaçoes abordadas



- 45-",

ã sí1ica geI. As pesquisas das últinas décadas (BUURMAN, I972)
propõern que tal penetração só seria possÍve1 ã sílica em solu
ção, sob a forma de ácido monomárico,

S.4 ' PRIMEIROS RESULTADOS DO ESTUDO TAFONÔT{ICO

5'4'1 - Sub-grupo ltarurói carnadas Capivari(?)

No ensejo de trabalhos de campo de un grupo liderado
pelo Professor Doutor A.C. ROCHA-CAì,{POS (IGlUSP) foran coleta
dos em afloranentos de cortes de estrada alguns espécimes de

lenho fortenente fragmentados e limonitizados, Apesar disso
foi possíve1 subtrair que se tratan de plantas de associação
bern diversa das conhecidas em reJ.ação à Forrnação Rio Bonito e

denais formações mais recentes, lìnbora as descrições anatô
nicas não fiiç rrr parte deste trabalho aqui se introduz alBg
inas inforrnações, relativas ã tafonorniar colno perspectiva de en

cadeanento com informações a partir de esp6címes oriundos das
fornações sedimentares nais recentes. As camadas Capivari (SP)

estão acina das camadas Araçoiaba e do carvão de Monte-Mor e

abaixo do carvão de Cerquilho segundo o quadro estratigráfico
(Tabela 12) de R0CHA-CAMP0S E R0SLER (1978), Parecem resulta¡
da deposição en arnbiente sub-aquoso, mas há nenção de f6sseis
marínhos en trabalhos nais antigos. Segundo MENDËS q PETRI

(197I): "Apesar de BARBOSA q ALMEIDA considetarem a Formação

Capivari corno predominantenente marinha, atribuindo-Ihe a es-
pessura de una centena de metros a secção tipo consta de ritmi
tos s j-tuados abaixo do níve1 marinho, interpondo-se, entre an-
bos, sí1tito con restos de p1antas". Segundo SAAD (1977)"a cor
retação de nicrofloras de Capivari sugere "transgressão" tenpo
raI da base do Sub-grupo Itararé em direção NE do Estado de

São Paulo "
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DESCRIçÃO DAS LÂMINAS

Anostra I GP/38 2677. Co1, Paleonrologia, IGIUSP.

Procedência: Rodovia Monte Mor-Canivari (SP),

Horizonte: Sub-grupo Itararé; canadas Capivari (?)

A estrutura celular aparece francamente alterada por
mineralização ferruginosa do grupo dos óxidos, Tudo indica que
os primeiros estágios da fossilização transcorreran a partir da
precipitação por óxido henatítico,posteriornente alterado em

Iimonita. A mineraLrzação ferruginosa parece ter recoberto e

alterado profundanente a esttuturação das paredes celulares; a

sí1ica nicrocrlstalina e inforrne corresponde ao estágio de pre-
enchinento conplenentar.

DISCUSSÃO - O ataque de superfícies polidas por meio
do ácido fluorÍdríco pernitiu descolar um filne de acetato no
qual se incluiu o mater j.a1 inatacado pelo ácido. En superfícies
sucessivas (ðe 3 cn/Z crn) aparecem grandes lacunas e espaços
acelulares, antes ocupados pela sílica nicrocristalina e informe.
Alguns carnpos de preservação mostram estruturas orgânicas difí-
ceis de disce¡nir, se verdadeiramente correspondem a micronol-
des celulares, por deposição de óxidos de ferro, ou se, realrnen
te, constituem frações preservadas , das paredes , intraencrustadas
por natería1 ferruginoso.

As nineralizações do lenho a partiï de óxidos de fer
ro são unaninernente consideradas co¡no or'iginadas em anbientes
continentais (BUURÌr4,AN , Ig72; fö¡:rl ICU¡R, 1978). São nurnerosos os

exenplos conhecidos cono os dos lenhos jurássicos (camadas su-
periores) e cretáceos (sequência inferì.or) do Sahara (Israel)
referidos eTn literatura como "Cont.inental intercalaire",



5,4.2 - Forrnação Tatuí

Um fragnento de lenho com cerca de 20 cn de diâ¡netro
foi cotetado por FULFARO q LANDIM nos sedirnentos da Fornação Ta

tuí, nos arredores da cidade do nesmo nome. Esse foi seleciona
do como ïepresentativo para o encadeanento das discussões a se

guir,

ROCHA- CAI4POS (19ó7) estabeleceu a designação Fornação

TatuÍ para corresponder às seqtlências que BARBOSA q ALMEIDA

(1949) designaran Fornação Itapetininga, quanto ao Estado de

São Pau1o. Os sedimentos aÍ envolvidos são pós-glaciais e di
zem respeito ao Sub-grupo Guatá do Estado de São Paulo. ROCHA-

CAMPOS (1972) sintetiza a secção por arenitos de modo predoninan

te, com siltitos, folhelhos e calcários subordinados. Os fó:
seis identificados replesentan espícu1as de esponjas 'crustáceos
e restos de peixes. SAAD (1977) sintetiza quanto ã Fornação Ta

tuí un conjunto (conjunto E) constituído de siltitos variegados
(principalnente avernelhados e esverdeados) e arenitos finos'
Do ponto de vista da tectônica aponta os elenentos que condicig
naram a sedinentação do Grupo Tubarão, por fases. No que tange

ao Tatuí considera un período tectonicamente ca1mo, indícado

pela sedinentação extrenanente fina e hornogênea ' Há una tendên

cia para considerar a Fornação Tatuí cono caractetizada por an

biente sub-aquoso transicional para marinho(Tabela 11).

DESCRIÇÃO DAS LÂMINAS (Estampa 1, Figuras I a 3)

Anostra i GP / 3E 2367 ,

Procedência: Arredores da cidade de Tatuí, SP'

Horizonte: Fornação Tatuí (topo do Grupo Tubarão - Perniano)

As 1âninas observadas nostram estruturas celulares
quase completamente destruídas. A calcedônea forna capas de

textura fibroradiada sobre as paredes celulares, ou preenche mea

tos, interstícios e cavidades. Nos vazios, ou seja, onde as

estïuturas orgânicas estão destruídas, verifica-se o preenchi

nento por neio do quartzo granular grosseiro e, centralmente, o
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preenchirnento pel.o quartzo idionórfico em pequenas drusas. Na
Estanpa 1, as Figuras L e 2 ¡nostran as texturas rnais caracterís
ticas do espécine: os tecidos vegetais aparecem destruÍdos; nos
vazios e lacunas menores, a presença da calcedônea informe; nas
cavidades rnaiores, a formação de una orla de calcedônea fibro-
radiada; nais para o interior da cavidade, o preenchinento por
ncio de cristais de quartzo granular, grosseiro, (quartzo idÍo
m6rfico) eln pequenas drusas. A textura mais difundida é a da
calcedônea fibro-radiada extensiva ãs paredes longitudinais de
todos os elementos vasculares preservados (intraencrustação), se
guida da calcedônea informe, nos neatos e lacunas nenores dos
tecidos (preenchinento conplenentar, litificação). Nas lacunas
nais anplas há seqtlências, evidentes, de gerações cristalinas,
da orla para o centro, conforne cornentado

DISCUSS.4.O - Cornparados os três tipos de texturas nos
esquenas de F0LK q PITTMAN (1972) e de REVUELTA (1976) vê-se
que há oscilações na concentTação da sílica arnbiental, ou por
nobilização da nesna (precipitação do sí1ex; fossilização) ou
por oscilações do nÍvel das águas.

0 conjunto de aspectos nencionados faz supor que exis
tiria ambiente de deposição de águas rasas sujeito a exposição
de superfícies, cono conseqtlência de prolongados períodos de
evaporação, Todavia, haveriam de se suceder, igualmente, perÍo
dos anplos de suprirnento, com a elevação gradual do nível das
águas.

Supõe-se que os fragnentos lenhosos deveriam chegar a

bacia deposicional con as prineiras águas. Admite-se que a in
traencrustação deve tet tido logo inÍcio, ainda em fase de
águas con elevada concentração de sÍlica en solução. O aunento
gradual do nível continuaria, cotn a geração de texturas típicas
de anbientes menos satuïados e originadas con nenor velocidade
de precipitação. Portanto, as textut:as cristalinas dos espéci
nes são, preponder an t enente ligadas ìr maior velocidade de preci
pitação da sí1ica. Fxistiran, provavelnente, anbientes de águas
rasas, nais saturados, porénr sujeitos a oscilações tenporárias ¡
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para resultarrnas cavidades maiores)dos tecidosras texturas mais
grosseiras. O a¡nbiente não deve ter sido o narinho tÍpico, nas

alguna sujeição ã salinidade estaria indicada pelas texturas
médias de cristais de quartzo (REVUIILTA, 1976; GRIÌ4M, 1964).

5.4.3 - Formação Rio Bonito

Segun(lo NORTHFLEET, I'IEDEIIìOS q MUHLMANN (1969) as ro
chas da Forrnação Rio Boni.to parecem se encaixar no modelo de um

cicl.o sedimentar, regressivo-transgressivo durante o Permiancr

M6dio; o terço inferior (narinho regressivo) e o superior (mari

nho transgressivo) cornpreenden arenitos de granulação fina a

nuito fina com int ro¡ne tinentos de canadas de arenitos grossei
ros, porén, com evidente dirninuição granulornétrica ascendente

a estratificação pode se apresentar parale1a, cruzada, ondulada,

de corrente; no teïço nédio ¡Tabela 11) aparecen siltitos, argi
1itos, folhelhos com intercalações carbonosas ou de calcárioslo
ambiente nesse terço seria deltáico, continental, fluvial, ou de

planícies de narés. MEDËIROS ç TIIOMAZ FILHO (1973) assin cono

DAEM0N q QU¡,DROS (f970) adniten o ielacionanento da forrnação do

carvão,na Fornação Rio Bonito,ã existência de mangues costeirós,
pântanos ,pequenas lagoas num arnbiente transicional ' litorâneo,PUT
ZIIR(1952),por sua vez,jâ interpretara os arenitos de estratifica
ção cruzadiL, da base cla fornação,cono dep6sitos de deltas en cone 

'
cuja vazão se dava ern lâninas de águas pouco profundas.Posição e

ida<le nrais atualizadas para a Formação encontram-se na Tabela 12'

No que to.n 'u Forrnação Ri.o Bonito, foran observadas

1âninas de espécimes orjundos de três diferentes ocorrências (Fi
gura 4) ern Santa Catarina: Ri.o da ßstiva-I (AF/GP.35I) ' Rio da

Estiva-II (AF/GP.35II) e Sal-ete. A prineira ocorrência (Rio da

Estiva II) refere-se aos arenitos de base da Fornação (Estarnpa

89, Figuras 2 e 3); a segunda ocorrência, aos argilitos carbono

sos do terço nédio a superior (Estampa 89' Figura 1) e a tercei
ra, arenítl.ca cono a primeira, Inas ' nais ao suI , próxirno a Tai6

(SC). 0 nodo de fossilização das anostras provenientes das nen

cionadas ocorrências 6 bastante diferente.
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Fig. 4. Esboço gcológico da região entre Mafra e Papanduva, SC
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m

J - orgilitos corbonosos fossitíferos e s¡llitos

| - oreniio f ino estrotificodo; intercoloções de lômrnos flnos cle siltito

H - lôminos f inos de orgilito e siltito

G - orenito médio, ¡dêntico o C

F - orenilo mddio estrotificodo possondo o siltito

E -orenito mddio, idêntico o C

D - orenilo médio, egtrotificodo

C- orenilo médio, feldspcitico com eslrotificoçdo cruzodo, bssilífero
B - orenilo midio, possondo o siltito
A -orenilo grosseiro (0,5 - lmm) feldspdtico

F¡g. 5 -SEçÄO COLUNAR-AFLORAMENTOS DE RIO DA ESTIVA(F Rio Bonito-SC)
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DESCRTÇÃ0 DAS LÂMTNAS

Anostra: cP/38 2208 (Estarnpa 2, Figura 1)

Procedência: Salete , Santa Catarina.

Horizonte: Fornação Rio Bonito,

As l.âminas nostram texturas de qualtzo nicrocristalino
e calcedônea preenchendo cavidades; essas de.rre¡n ser resultantes
da destruição celul¿rr ocorri<la ou durante a vida da planta ou no
período pré-soterranìento. O rompimento das pa.redes celulares po
de ter resul.tado ' em parte, da tensão gerada sobre elas em con
seqtlência da precipitação de nicrocristais. Na Estampa 2, a Fi
gura l nostra que as textuïas identificadas no espécine de Sale-
te (SC) são bastante próximas daquelas encontradas no ¡naterial
de Rio da Estiva, SC, base da Formação Rio Bonito.

Anostra:

Procedência;

Hori z onte :

GP/SË. 2826 A, B (Estanpa 1, I;igura 4; Estanpa 2,
Figura 3).

Rio da Estiva II: kn 39, BR-116 entre Mafra e

Papanduva, SC.

Arenitos de estratificação crtzada da. base da

Forrnação Rio Bonito (Estampa gt0, Figura 3).

' Da mesrna naneira que no material de Salete, as lârninas
nostran texturas microcristalinas de quartzo sobre as paredes ce

lulares, nas, nesse casor razoavelnente preservadas (Estanpa Z,
Figura 3) . Nas secções longitudinais observa-se a ocorrência de

calcedônea com tendência ä elongação no sentido das fibras do te
cido orgânico. Onde existen lacunas ocorreu, igualnente, o prg
enchi.nento por mej.o do quartzo microcristalino. Não há sinais
de formação de texturas n6dias e mais grosseiras en nenhun canpo
observáve1 das lâninas.
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GP/3T. LZ64 a 1272 (Estanpas 5, 6 e 7)

Rio da Estiva-I, km 139, BR-1I6 entre Mafra e Pa-

panduva, SC.

Parte m6dia a superior da Formação Rio Bonito:
vel de siltitos corn intercalaçiies de camadas

nas de argilitos carbonosos.

Material seni-carbonificado, con pa'rcia1 alteração e

distorção das estruturas orgânicas nun processo de carbonifica-
ção que apenas se iniciou. Ao longo das pare:des longltudinais
dos elementos do lenho aparecen nodulações dej material carboni
f icado., ãs vezes for¡nando aglornerados, percept j:veis, em diferentes
campos das lâminas. Nos espaços, neatos e lâcunas cel-ulares vê-

-se, por6n,o preenchirnento por neio da calcedônea informe. Nas

secções tangenciais essa aparece distribuída ao longo das pare

des longitudÍnais dos traqueídeos, e, ern todas as secções, colno

textura difundida, en todos os canpos,de observação nicrosc6pica.

DISCUSSÃO - A cornparação das texturas presentes nas

amostras de Salete e de Rio da Estiva-II (seqtlências arenÍticas
da base da Fornação) nediante os quadros de FOLK E PITTI\4AN (L972),

REVUËLTA (1976) e SCHOPF (1971) deixa¡n concluir sobre a incidên
cia de ambientes caracterízados por elevada concentração en sí
1ica. Tal pode significar, ta¡nbén, arnbientes caraclerizados por

lâninas finas de águas, ou ambientes de recuo das mesnas ' sen

oscilações reLevantes que deterrninassem períodos de menor con-

centração da sílica em solução. As anostras de Rio da Estiva II
são variáveis quan.to ao estado de preservação. As encontradas

nas camadas nais basais, en arenitos de estratificação cruzada'

estão en melhor estado de preservação do que as encontradas nos

estratos nais aci.na, tambén correspondentes aos arenitos, de es

tratificação cruzada. A secção colunar do aflloramento dá a po

sição estratigráfica das anostras (Figura 5) en.Rio da Estiva'
Sendo assi.n, verifica-se, nessas últimas, una ação da oxidação

que se inicia na superfície e quase seÍIpre atinge regiões do

n1

fi
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ânago das amostras,principalrnente a nedula. As paredes das cé
lu1as parenquináticas, pouco resistentes, aparecen desintegradas
nas medulas de tipo discoidal , comuns nos aflorantentos. As co¡n
ponentes celulares das rnedulas maciças resistiran,e, assirn,6 pos
síve1 perceber, en muitos espécines, as paredes lignificadas,
ben preservadas, e as medulas quase senpre desintegradas por oxi
dação, Essa, ocorreu secund.arj amentc, nos espécines fossilizados
dos estratos areníti.cos, rnais superiores, <1o a.floranento. Deve-
-se, portanto, ã ação i.ntenp6rica sobre o aflorantento, cujas se-
quôncias superiores forarn erodidas (Estanpa g9, Figura Z). A per
meabilidade dos arenitos facultou, portanto, a penetração
de águas íntenpéricas. O mesmo parece ter sucedido, talvez. com
os esp6c-imcs de Salete, sobre cuja posiçào, no afloranento, não
se ten nuitos cietalhes.

Os espécimes encontrados nos arenitos estão perninera-
lizados. Conpreendenr silicificações e tên a co¡ cinza-c1ara a es
branquiçada dos mesmos. A interpretação das 1âminas está en con-
cordância con o parecer dos geó1ogos r ci.tados no texto, sobre os
ambientes de sedimentação, (Tabela 11), durante a deposição das
scquôncias. As texturas encontradas fazern admi.tir anbientes de
águas rasas ã chegacla dos esp6cínes no sítío deposicional .O
aml¡icnte seria sub-aquoso e por longos perÍodos a 1âmina
dc água se apresentaria fina a ponto de permitir a ex-
posição de superfícies. Os períodos de cheias seriam ca-
racterÍzados pelir evasão rápida das águas e apreciáve1
evaporação. Com as cheias, ou, provavelnente, con as enxurra-
das, aÍ chegariam os espécimes lcnhosos bem cono un suprirnento
.le sÍ1íca <los soIos. Nessas condi ções ocorreria a primeira
fase da f oss i.l i.zacão: intraencrustação, com a precipitação de

tcxturas de alta concentração e alta velocidade de precipitação
(ca J ceclônea e quartzo microcristalino). As fases subseqilentes
da fossilização ocorreriam en condições idênticas daí a genera
lização das rcferidas texturas nas anostras. En lesumo, presu
me-se que durante a deposição da parte basal. da Formação Rio
lloni.to predoninariam longos perío<1os de baixas de águas, con ex
posições de superfícies e as oscilações seriam por interferên
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cia intempérica rápida , mas,expressiva, no sentido <1o fornecirnen
to da sílica ern solução,

Âs ocolrôncias de Rio da Estiva, concernentes aos argí
litos carbonosos da parte n6dia-superior da Fornação está loca
Iizada a cerca de 100 n S dos aflorarnentos areníticos da base.
A própria diferença de níveI das duas ocorrências, durante a de

posição da Fornação, e as diferenças existentes quanto ao tipo
de fossilização dos espécines sugerern um lapso de tenpo transcor
rido, entre a fossil t.zação da prineira associação de espécimes e

a da segunda. Portanto, os dois eveûtos dizem respeito ao mesno

ciclo deposicional, mas não são contenporâneos, Da nesna nanei
ïa, as associ.ações ì ignitafofloríst:icas existiran nos linites do

nesmo ciclo, mas, uÌna sucedeu à outra no transcotrer do tempo.Por
ta.nto, o lapso de tenpo entre a fossilização de uma e a de outra
é igual'. qr" realmente transcorreu a partir da deposição dos

arenitos e deposição dos siltitos con intercalações finas de ar
gil.itos carbonosos. A prineira associação (parte basal) conpre
ende fragnentos de rarnos, troncos, raízes, alguns dos quais de

algum poïte; a segunda conpreende frações de caules, lenhosos )
nas de porte ar:bustivo a herbáceo, juntanente com impressões e

compressões de folhagens, senentes e partes férteis de glossop
terídeas e ganganopterídeas, depositadas conforne o plano das

camadas, e responsáveis pela fornação do carvão. Seria, portanto,
artificial, inaginar que as referidas folhagens e os troncos de

poïte se correspondessen, e tivessem se fossilizado , contenpora
neanente)por caminhos diferentes,

0 naterial dos argilitos carbonosos encontra-se, ao

nesmo tenpo, seni-carbonificado e pernineralizado (Estampa 6, Fi
gura.s 1 a 4) . lsto significa clue houve condições de bacia res
trita e começo da carbonificação, com interrupção do processo. A

partir daí houve condições de oxigenação na bacia, contudo, an

biente sub-aquoso, isto é, 1âninas finas de água, al.ta concentra

ção en sí1ica, elevada vel.ocidade de precipitação. Conseqllente

rnente os espócines foran pernineral.izados por neio da calcedônea
críptocristalina, preponderantenente ' ora, as variações das con

dições anbie¡ltais, cono dizen as Iâninas, estão indicadas clara
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nente na própria seqtlênciâ en que as canadas finas se inte¡cala¡n
con finas ca.madas de carvão. En conclusão, o parecer de MEDEIROS

q TIIOMAZ FILFIO (1973), sobre a ocorrência de nangues, pequenas
lagoas, pântanos, em região costeira, fortâ1ecen sobrenaneira as

intcrpretaçõcs a partir das 1âninas,bem como das obtidas no cam-
po da paleoecol ogia.

5.4.4 - Fornação Irati

De acordo con MENDES ç FULFARO (19ó6) a Fornação Irati
Tepresenta una :fase redutora dentro de um cicl.o naior de sedi¡nen
taeão sub-ac1uátj.ca p6s-Palerno, fase esta que não foi vertical
mente contínua. Os mesmos autores chamarn a atenção para a cafac
terística variação lateral de facies do Irati. As rochas carac
terísticas de seqllência são argilitos, folhelhos betuminosos e

não betuninosos, calcários, dolornitos e sílex en concreções, 1en

tes ou carnadas .f inas. Ao norte do Arco de Ponta Grossa predoni
narn cal.cári os e d.olonitos en seqtlências rítnicas de calcários e

fol.hel.hos; ao sul. do Arco prepon<leran os folhelhos sobre os cal
cários, NORTHFËLLET et aL, (1969) consideran que as rochas da

Fornação Irati representarian uma facies nais estagnante do "nar
Pa1ermo", ocasionada pelo soerguimento do Arco Panpeano, o qual
teria separado a Bacia do Paranâ do srtìclinal andino. DAEMON E

QUADROS (1970) interpretarr, em relação ao Iratí, anbiente de de

posição trans icional , continental , compreendendo zonas de

mangues, pântanos e áreas seni-inundáveis , litorâneas . ROCHA

-CAMPOS (1972) sinteti.za sobre o ambiente admitido para o lrati:
"In the absence of useful paleontological data, analyses of
sedimentological teatures and ratio of rsotoplc Larbon (c'J,cI2)
indicate an anaerobic, na.rine to litoïaneous environment (PAtlllLA,

1"9ó7; KElTIi, 1969; RUNNI|GAR q NEWELL, 1971). AMARAL (1971) pre
fers to interpret the fornation as being deposited in a lake
hrith sea connection". Discussões reLacionadas ao tipo de arnbien

te do Irati sobreexistem até hoje, pois aÍ estão envolvidas facies
associadas (MENDES et aL., 1966). MEZZALIRA (1971) baseado na

associação fossilífera procurou caracterizar litobiofacies distin
tâs no Iråti. ROSI,ER et aL, (1981) identificaran no Irati do Es.
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tado dc São Paulo GondoanoptiLon brasilíense gen. et sp.nov. (1¡
b6lula permiana). Adnitiran que o local de depósito dos carbona
tos que hoje constituem a matriz foi excepcionalnente ca1mo, e a

idade prováve1 conferida por esse achado seria neo-perrniana' 0s

zoofósseis têm sido freqüentenente encontïados nos sedinentos do

Irati; os fitof6sseis cornpreende¡n os lenhos senentes e fo thagens
de Ginkgophyta, Cl ossopteridophyta etc. nas, essas últinas s6 fo
ran reconhecidas em aflorarnentos do Rio Grande do Sul .No Estado
de São Paulo na<la se encontrou, até o presente,nesse sentido.RöS-
LË R ( I 9 7 8 ) c on s i de r a o lrati relacionado ã tafoflora = D. DAEMoN &

QLJADROS (1970) situarn a Forrnação no intervalo L,caracterizado pel-a

predoninância de p61ens bissacados estriados (Tabela 11).Posição e ida-

de prováveis encontran-se na Tabela 12'
DHSCRIÇÀ.O DAS LÂMINAS (Estampa 2, Figuras 2,4; Estanpa 3, Figu-

ras 1-4; Estanpa 80, Figura 1).

Amostras:

Procedência:

llo r i zonte :

GP/ST. 108 e GP/3T' 1382.

Pedreira Vitti-I, Município de Piracicaba, SP.

Irornação Irati (Perniando Médio a Superior).

Secção transversâ1.: GP/3T. 108 (Ìrstampa 80, Figura lJ

Apresenta a fornação de quartzo microcristalino, nas

na periferia da lânina aparece quartzo en rosetas. Nos vazios
celulares maiores se identif i.ca a calcedônea nicrocristalina exi
bindo estrutura ftuidal , possivelmente herdada '

Secção transversal: GP/3T. 1382 (Estampa 3, Figura 1)

o quartzo nicrocristalino aparece preenchendo os esPS

ços lesultantes do ronpirnento das estruturas celulares nas tende

a ser ¡nais grosseiro. Nos an6is nais externos do lenho nota-se
franca tendência ao rompinento das estruturas anatônicas corn a

formação de rosetas nos vazios resultantes, como que organizadas

em torno dos núc1eos de tecidos preservados (Estanpa 3, Figura 2)

Observação: - De modo getal , quando ocorre o qualtzo

cristalino hã boa preservação <1os tecidos lenhosos. Nos canpos

en que aparece o quartzo rnais grosseiro, en roseta' há tendên
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cia ao rompínento dos nesnos e a fornação cle espaços. Mas, não
se trata de regra gera1, pois há campos con texturas grosseiras
eÌn que os tecidos estão otinarnente preservados.

Secção transversal: Gp/3T. 108 (Estampa 2, Figura Z); cp/ST.
1382 (Estanpa 2 Figura 4).

Cristalização de quartzo prisrnátíco (placóide) radial,
com conprirnento do prisna en torno de 400 un, fornando rosetas
de contorno pol.igonal cujas, clinensões chegan atê a I nm. No pla
no da secção as rosetas apresentan de 10 a 15 cristais. Apresen
tan, ainda, núcleos lentj-culares corn calcedônea granular, micro
cristalinas, onde parece ter havido destruição parcial das es
t rr¡turas do Ienho .

Secção radial: GP/3'1. t0B (Estarnpa 3, Figura 4); Gp/3T. lZ83
(Estampa 3, Figura 3).

0s tecidos do lenho encontran-se bem conservados, nas
recobertos por cristais de quartzo de granulação média en estïu
tura de rosetas corn núcleos mais finos ora constituÍdos por
quartzo nicrocristarino, ora por calcedônea fibroradiada. E¡n al
guns campos parece ter havido destruição dos tecidos e assim
houve o preenchinento por neio do quartzo nicrocristalino, ocor
rendo, na orla, a calcedônea fibroradiada. Nos espaços ou zo
nas entre as rosetas, onde essas não se tangencian, o quartzo
se apresenta equigranular poligonal .

Anostra: P0/008.

Procedência: Pedreira de calcário porangaba, Sp.

Hori.zonte: Fornação Irati (banco calcãrio, base da Forrnação) ,

Não foram incluÍdas ilustrações dos painéis cristalo
gráficos. Apenas sc descreve a ocorrência de texturas cristali
nas diferentcs das relacionadas quanto aos espécines dos arredo
res de Pi.rac j.caba. Nas secções transveïsais os Iúnens celu1a
res nostram-se preenchidos por quartzo nicrocristalino , calce
dônico, En todas as secções as rupturas e lacunas naiores dos
tecidos estão pleenchidas pela cal.cedônea e a partir da orla
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dos espaços acelulares,fornando corno que urna capa sobre as pare
des das c61u1as aparece a calcedônea fibroradiada como textura
difundida. Esta dá às secções longitudinais o aspecto de un nos
saico composto de cÍrcu1os, calcedônicos, fibroradiados.

DISCUSSÃO - Cono é possível observar nos esquernas de
FOIK q PI'ITMAN (Tabela 6) e de REVUELTA (Tabeta 7) as texturas
nicrocristalinas, resultantes da precipitação rápida - anbien
tes de elevada concentração ern sílica - tendem a ronper as es
truturas orgânicas. 

^s 
text.uras mais grosseiras e os negacris-

tais, resultantes da precipitação mais lenta, tenclem a preservá-
-las. Adnite-se que essas últinas se formem em ambientes menos
saturados ou em ¿rmbi entes saturados, onde a rnobilização da sí1i
ca se dá de nodo intenso. Tudo indica que na Formação lrati
ocorria essa mobili zação da qual resultou a gênese do sílex.
Quanto ã referida forrnação pondera-se sobre a existência de
dois nodos principais de preservação dos espécines . Cada qual
parece ser predoninante en localidades distintas, ou en níveis
distintos, por toda a âtea concernente ã nesna. E quando se fa-
1a em preservação refere-se, propriamente ã intraencrustação.
Assim, nas local-ldades em que as intercalações de folhe-
lhos no calcário são muito proeninentes (região entre Rio Claro
e Piracícaba) foi possíve1 coletar anostras oriundas do "banco"
calcário, da base, assim cono ern níveis nais altos, de inteïca-
lações nenos espessas de calcários e folhelhos. As anostras co
letadas no banco calcário, ã sene Lhança das encontradas em loca
.l.ldades dos arredores de Itapetininga - Porangaba, mostran-se
permineralizadas, preferenci.almente, por meio da calcedônea e

do quartzo microcristalino. As amostras clue provêen dos nÍveis
nais a1tos, i.sto é, dos calcários com intercalações de folhe
thos, tenden a conter texturas de quartzo granular, prisnático,
anelar e en rosetas, As amostras encontradas no banco calcário
são da cor cinza-esbranquiçada do calcário. As amostTas das ca
madas acirna do banco têm a cor escura do sílex e dos folhelhos,
0 encontro de f.ignisp6cines,nessa Fornação parece coincidir con
o níve1 clo sílex en concreções, lentes ou leitos tanto no banco
calcário, quanto nos nÍveis de intercalações de folhelhos. Quan
to as texturâs presentes, fala-se en termos de predoninância, se.
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ja nos esp6cines do banco calcário, seja nos oirundos dos estra
tos nais superiores, E¡n ambos os casos, as referidas texturas
parecen estar em íntina associação con o grau de nobilização da

sí1ica na bacia <leposicional. De acorclo con a opinião já rnel
cionada de WALKËR (1962) a precipitação do sílex depende direta
nente das oscilações do nívet das águas na bacia deposicional e

depende, igualmente, da presença da matéria orgânica no ambien

te de sedinentação. Na Fornação Irati (SP) percebe-se que a

partir da deposição do banco calcário a nobilização passou a

se efetuar cono que subordinada a certo periodisrno. O sÍlex
aparentenente está disseninado, nas é possíve1 notar concentTa

ções en níveis preferenciais. Nas pedreiras en exploração, dos

arredores de Piracicaba,(Vitti-II, Moura I e II, Anaral. Machado,

Packer),bern corno nos arredores de Cezário Lange, Porangaba e

Itapetininga, foi observada a naior concentração no topo do ban

co calcário, como que no nÍvel de transição entre as prineiras
intercalações de folhelhos. Daí para cirna, devido, talvez,à pe

quena espessura de muitos estratos de siltito calcário e de fo
thelhos intercalados é difíci1 perceber a naior concentração do

sílex senpre nos níveis de transição do calcário para folhelho
apesar cla disseninação nenos expressiva. Dessa naneiTa taI
feição chega a resultar no aparecirnento de finas camadas, con

tínuas por algumas centenas de centímetros,.ou, ai.nda ' na forma

ção de lentes centin6tricas, en espessura e em extensão ' a par

das conhecidas concreções. O fato dá indicações de certo perio
dismo na precipitação do sílex e irnplica em que tarnbém deva ter
havido suprimcnto perl.ódico de sÍ1ica para que a precipitação
tTanscorresse de naneira efetiva. Por essa razão é possível
pressupor que o suprimento da sílica não deva teï sido apenas

de origen biol6gica ("silicosponjas Monoxìda",etc.), nas, tan
bém, de origem continental . Por esse caninho 6 aceitável a pos

sibilidade de que boa parte da sí1ica, en solução, possa ter si
clo originária dc águas internpér'i câs ' carreada do solo dos arre
dores da bacia deposicional. Várias possibilidades sobressaen

para explicar os <lesfechos da perrninerali zação nas arnostras de

lenho do Irati' Antes, porém, relernbra-se que as infornações ,

mais seguras, <1os trabalhadores das pedreiras em exploração ben
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cono as observações pessoais da autora apontan a constância da

associação dos liguisp6cimes con os nÍveis de sílex, nas exposi
ções do Irati. Por essa 'razão, ¡nuitas anostÌas de 1enho, princi
palrnente as retiradas de. nÍveis acima do banco, apresen
tam-se con incrustações de sí1ex na superfÍcie' São exen-
plos, os hol6tipos de KraeuseLpitys scaLptuz'ata e de Antav'tico'
rylon seuardíí. Ao se adotar a prernissa de que en ambien-
tes salinos a gênese do sílex se dá, preferencialnente, com o

rebaixamento do níve1 das águas e em presença da rnat6ria orgâni
ca (WAIKER, 1962), os resultados ora apresentados estão de

acordo com a interpretação de anbientes do Irati segundo DAENON

q QUADROS (f970). Na opinião desses autores tudo leva a crer
que as oscilações de nÍvel. das ãguas não tenha¡n sido, propria
mente, oscilações de níve1 do nar, porém, oscilações devido ao

aporte de águas intempéricas, em áreas inundáveis, por períodos
(nangues, pântanos) e sujeitas a ingressões constantes de águas

sal.inas. Evidentenente as áreas de mangues, restingas e pânta
nos contên uma vegetação ¡nuito própria en que a u¡nidade a¡nbi-

ental se equilibra en relação a un painel de fundo, de bos-
ques e pequenas matas, de plantas arborescentes, entremeia-
das de arbustivas. Veja-se, pois, que nas frentes de explora-
ção das pedreiras de Piracicaba(Estanpa 80,Figura 2)e de Poran-
gaba(Estampa g0,Figuras T,2 e 3laparecem no banco calcário frag
nentos de troncos de relativo porte. 0 espécine ilustrado, da

pedreita de Porangaba (Estanpa 90, Figuras T, 2 e 3), segundo in
formação do proprietário e dos trabalhadores, correspondeu a

urna árvore quase inteira da qual muitos fragmentos, nenores,' re
lativos a ramos, foram levados por curiosos. Corn respeito às

localidades fossilíferas da Formação Irati, no Estado de São

Paulo (Figura 6) percebe-se a maior incidência de certos tipos
de texturas cr j.stalinas, ern algunas localidades, en contraposi

ção con a naior incidência de outras texturas en localidades
mais distanciadas. Optou-se, portanto ' €fl grupá-1as en

dois princi.pais setores: a) o prineiro, corresponde ãs Localida
des situadas entre Rio C1aro, Piracicaba e Tietê; b) o segundo,

diz respeito ãs localidades da faixa entre Porangaba e Itapeti
ninga, incluindo-se Cezárío Lange e Laranj al Paulista. As ocor
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rôncias próxinas de Taguaí pernanecem, por ora, à parte das es-
peculações, pois que entre essas ocorrências e as próxirnas de

Tatuí e Itapetininga existe uma extensa faixa de exposições da
forrnação ínexplorada do ponto de vista lignitafÕf1orístico.

Nos espócimes provenientcs das pedreiras entTe Poran-
gaba c Itapetininga predoninan, eTn geral , texturas rnicro-
cristalinas. As texturas de megacristais aparecen de rnodo

subordinado. Sob esse ângul.o enquadra-se uma anostra coletada
nos arredores cle Laranjal Paulista (SP). Dssa contén be1íssi
mos cristais prisnáticos de quartzo, en roseta, semelhantes aos

cncontrados em anostras da região de Rio Claro e Piracicaba.Não
é possíve1, poi.s, f:ixar resultados,nas falar en ternos de predo
mínio de texturas o que, indiretanente, significa falar en teÌ'
mos de predonínio de condições anbientais.

Na região entre Tatuí e Porangaba os aflorarnentos en

geral expõen a parte basal do Irati, com o banco calcário da ba

se <lisposto sobre a deno¡ninada "1aje azul-" (Menbro Taquaral)
Acina do banco ¿¿s intercalações de folhelhos no ca.lcário dolomí
tico são freqüentes, porén, nenos expressivas do que nas ocor
rências de Rio Claro e Piracicaba, Em TatuÍ, Cezário Lange, La

ranjal- Paulista e Porangaba as amostras de lenhos fósseis tên
sido encontradas (Figuras 5 a 8) sontente no banco de calcárío
dolornítico en íntina associação corn o sílex aí presente, Nessas

ocorrências o sÍ1ex nostTa-se en concentrações apreciáveis no

terço superior do "banco". A partir daí vai se escasseando en

direção ao topo do afloranento; no que tange aos catcários con

intercalações quase rÍtmicas de fothethos, nas s eqüências
nais superiores, está praticamente ausente. l{a regLau úntre
Rio Claro e Piracicaba o sÍlex tern ocorrência expressiva até o

topo das exposições. Sendo assim, o próprio solo originado, na

região, mostÍa-se especialnente enriquecido em nódulos de sílex.

Durante o ciclo de deposição do lrati é possível con

ceber-se a existência sinultânea de ambientes nais e rnenos sali
nos , assin corno, i.gualmente, ambíentes nais e nenos saturados
en sí1ica. De modo paralelo, os referidos anbientes apresenta
ri.an maior e menol enriquecinento em nat6ria orgânica' As dife
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rentes texturas indicarian condições anbientais mutantes, por
nÍveis estratigráficos diferentes (variação faciológica verti
ca1), ou por localidades afastadas (variação faciol6gica hori
zontal), Chama a atenção o fato de os espécines fossilizados
no banco calcário ostentaren,de preferência, textuïas rnicrocris
talinas e criptocristalinas, típicas de alta velocidade de pre
cipi.tação da sí1ica. As referidas textutas estão presentes en
todas as fases da perminerali zação, ao passo que, na nes¡na loca
lidade, há ta¡nbén o concurso de anostras tendo presentes, da fa
se de intraencrustação, texturas granulares com cristais pris
nãticos de quartzo (de até I m¡n de extensão) anelar, e em rose-
tas, típicos de baixa velocidade de precipitação da sí1ica. Nas
fases subseqüentes da fossilização tern-se, de novo, as texturas
da calcedônea e do quartzo nícrocristalino (preenchimento com

plenentar, 1i tí ficação) .

As lâninas de amostras de localidades da região entre
Rio Claro e Piracicaba indican que as texturas nédia e grossei
ra do quartzo, idion6rfico e heperblástico, são freqtlentes (Es

tampa 3, Figuras 2, 3 e 4) e correspondern à prineira precipita
ção ou a prineira geração de cri.stais (intraencrustação), forrna
da de modo lento, en anbiente de baixa concentração de sÍl"ica.
Nos interstícios, cono nas lacunas naiores dos tecidos, hâ
núcleos de calcedônea rnicrocristalina e calcedônea de natureza
fluidal, relativas ãs gerações posteriores, de preenchinento con
plenentar e de litificação. Quanto ä cristalização sob forma
de cristais ¡nédios e grosseiros¡ de quartzo¡6 oportuno relembrar
a colocação de GRIMM (1964) sobre a forrnação de texturas granu
lares, em roseta, nas quais os cristais ronbo6dricos de quartzo
terian a rnorfologia própria dos cristais enbrionários, ou de an

bientes salinos. Aí, pois, una sugestão a nais para as inter
pretações sobre os anbientes de sedirnentação Irati.

É de clãssica aceitação que ocorreu aí um lapso de teÍì-
po corn transição pa'ra clinas nais quentes. As interrupções
de sedirnentação calcária representaran rebaixanentos de níve1,
evaporação intensificada, exposição de superfícies. Con as en-
xurradas, a entrada de águas continentais enriquecidas en sí1i
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ca bem como en mât6ria orgânica (lignispécirnes). 0 quadro que se
imagina, logo de início, é o da mobilizaçäo intensa da sílica,
em períodos <le baixas de nÍvel, para a precipitação do sí1ex(1en
tes, camadas, centimétricas írregulares, concreções). A partir
daí as águas intemp6ricas e os ambientes menos saturados: a pre-
cipitação da síIica se processava de modo lento. Se veri-
fica a formação de cristais hiperblásticos de quaïtzo e

das texturas granulares, anelal c errr roseta , tão caracteristi
cas dos espócines encontrados nas ocorrências de Rio Claro e Pi
racicaba, cono gênese de intraencrustação. Após isso, novo re-
baixanento de nÍvel das águas propiciou a precipitação da cal
cedônea nos respectivos espécines, como geração do preenchinento,
c-ompl enentår, l iti ficando-os.

Em conclusão, o naior ou menor grau do comparecinento
do sÍlex nas ocorrências pernite inferir sobre a presença ou não
de texturas silicosas mais grosseiras. 0s a¡nbientes salinos pg
recem ter relativo papel na sedinentação dos calcários Irati.

5,4.5 - Fornação Estrada Nova

São classicamente conhecidas as estruturas "flaser" e

llendas de dessecanento nos sedinentos da Fornação Estrada Nova,

NOIìT}'IFLEET et aL. (1969) descrevern o anbiente co¡no transicional ,

planícies de marés e águas salôbras. 0s sedinentos corresponden
aos folhelhos sÍlticos e siltitos cinza e cinza esverdeado, fina
nente inter-laninados con níveis e lentes de sílex e calcário o

o1ítico, Na païte superior da Formação poden aparecer sittito;
ûrenosos. Em São Paulo e sul de Santa Catarina as seqtlências se

apresentam con a cor marrom avermelhada. MENDES (1967) distin -
guiu quatro litossomas, con a inclusã.o da Fornação Serra Alta.
[ntre os fósseis vegetais as Licophyta são caracter'ísticas cono

.llrações e impressões nos sedinentos, assin cono folhagens de

glossopterídeas e coníferas. Os troncos fõsseis em geral são en

contrados ã superfície dos afloranentos, como en TaÍÌbaü e Conchas.

Em Fartura parecen ser encontrados em afloranentos. Quase todos
eles, porém, cstão fragnentados, aparecendo, sornenter cono fra
ções do corpo lenhoso secundãrio. Isto pode ser indício de cel
to grau de retrabal.hanento. IrULI;AIìO & SUGUI0 (1978) fazem una
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apreciação sobre a ocoÌrência. da Fornação, na Serra da Fartura,
e adnitern na deposição dos calcários aí existentes (SUGUIO elt

aL., 1974) a interferência de águas salgadas. Portanto, ambien

te de sedinentação p1.ausível seria o de planícies de naré.

Amostra: c;P/38 638

Proceclência: Conchas,

IIori zonte : I:ormação

(Estampa 4, Figuras 1, 3)

Estado de São Pau10.

Estrada Nova.

0corrência de quartzo nicrocristal.ino, poligonal, nas

zonas onde hotrve a destruição da estrutura celular; quartzo um

pouco nais fino, calcedônico, ocorre nas zonas em que as paredes

celulares estão preservadas. A preservação orgânica da amostra

é satisfatória, apesar de o agente da preservação corresponder
a formações nicrocristalinas. A Estanpa 4' Figura 1, mostra os

elenentos v¿rsculares, ern secção transversal. No lúnen dos t'ra
queí<1eos, o preenchirnento por quartzo fino, calcedônico. Nas

secções longitudinaís a calcedônea tem textura fibroradiada e

:irìEerlobada; a.parecem! tanb6m, núc1eos alongados no sentido do

comprinento celtrlar (Estanpa 4, Figura 3).

Aìnostra: cP/3Ê, 644 (Estanpa 4, Figuras 2, 4)

Procedência: Serra da Fartura, SP'

Hori zonte: Formação Estrada Nova.

As secções transversais, cono no naterial de Conchas '
mostram os lúnens dos traqueídeos preenchidos por quartzo fino
calcedônico. As secções longitudinais nostra¡n a calcedônea ou

quartzo rnicrocrista.lino xenomorfos, con textura interlobada. A

tendência dos cristais é a de se alongare¡n no sentido da "fibro
sidade" da plant:r, isto é, no sentido do conprinento das célu
1.as (Estanpa 4, F:igura 2).
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Ano s tTâ : cP/38 2827.

Proce<iência: Tanbaú, SP.

llori zonte : Formação Estrada Nov¿.

Cono nos denais esp6cines da lormação Bstrada Nova, a

cal.cedônea e o qi¡artzo rnicrogranrrlar aparecen sobre as paredes
celulares, ou ontle apenas houve a destruição parcial da estrutu
ra ceLular. Aí sc conserva¡n resíduos das paredes orgânicas.Nos
vaz.ios celulares veri.f i.ca-se a fornação tla calcedônea fibroradi
;rda.

0 material. procedente de Tanbaú contén preservação
hastante precária das estruturas orgânicas. Nas secções trans
versais, sonente ilhotas de tecidos vasculares rompidos. O 19

mens dos traqueídeos e os meatos celulares contén calcedônea;so
bre as paredes vasculares preservadas aparecì.em a calcedônea e o

qu¿rrtzo microgranular, O clue há de intercssante a se destacar
en relação ãs l-âminas é que, nas áreas onde as paredes celula
res são apenas residuais, ou, simplesnente, não existe¡n, a cal
ceclônea se apresenta como se ;tora o nicronolde anatônico dos

elementos vasculares. Nos vazios celulares, onde houve a con

pleta destruição dos tecidos, ocorre a forrnação da cal ce<lônea

fibroradiada.

DISCUSSÂ,O - Dentro da honogeneidade de texturas, pre
sentes nas 1âninas, a interpTetação se torna difíci1, pois aI
guns espéc.imes (lemonstran retrabalhamento. As estruturas orgâ-
n jc¿rs en muitos deles estão conpletanente rupturadas devido,tal
vez., à preci.pi.tação da calcedônea. As texturas rnicrocristalinas
tcnrle¡n a causar csse resulta<lo. Mas, por outro lado, há textu
r¿rs; l¡em preserva<las, Ëm outras há cono que nicromoldes alratômi

co:; <Ie campos celulales. Assim, a úllica conclusão ' nessa opol'

tunidade, 6 que as Lexturas resultaran cla precipitação rápida,
portanto, zis lârninas de água, na bacia dcposicional , eran finas,
e a.s superfícies sujc¡itas a ficarem expostas por ocasiões.



PALEOANATOMIA DO LENHO . METODOLOGIA

6.1 - TNTRODUÇÃO

Até o presente os estudos anatôrnicos dos õrgãos vascu
lares (caule e raiz),das plantas fósseis,estão narcados pela
falta de netodologia própria adotada, de modo unânime, por di
versas escolas de autores. O que se tenciona, pois, neste capí
tu1o, 6 sintetizar,como nétodo,todos os procedirnentos positivos
esparsos em publi.cações. Esses se referem tanb6n às plantas re-
centes, nas aplicados, de rnodo pioneiro, por paleoanatomistas,
desde os nais antigos conhecidos. Assin, o encadeamento de
sucessivas publicações mostTa uma elaboração metodol69i.ca en
progresso a qual difere, de naneira significativa, da rnetodolo
gia seguida no estudo das partes lenhosas de plantas recentes.
No que concerne a essas última.s conhece-se em geral a maneira
angiospernocêntrica de conduzir as investigações, para a funda
nentação de taæa natu?ais o que ceTtanente não se coaduna com

a linha de pesquisas paleoanatômicas, principalnente quando se
tida con espécines antigos cono os palcozóicos. Nessas cir
cunstâncias a diagnose de tm 't,aæon natuyd.L irá traçar, em li
nhas gerais, o fitoplano ontogenético do indivÍduo, cono un to
do. Quase nunca se destinará a un só órgão ou a frações desse
órgão cono se é obrigado en relação ãs plantas fõsseis, de cuj as

averiguações resultan taxa artificiais ou gêneros de forrna ou

morfogêneros.

De modo conparativo, ao se tratar das partes lenhosas
das plantas recentes os botânicos quase senpre considerarn, ern

prirneiro plano, as características do lenho secundárj.o ou da na
deira, em detrinento daquelas relativas ãs fases iniciais de

vascularização, classica¡nente referidas como prinárial. En con
seqtlência, o grau de especialização clos estudos anatômicds do

lenho, das plantas recentes, chegou a ta1 ponto que importantes
tratados se restríngen,.sirnplesnente, ã descrição da nadeira. De

certo que ta1 ônfase resultou do crescente interesse tecnol69i
co,quanto ãs nacleiras de extração, para fins conerciais,E enf in,
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em paralelo com a sisternática das plantas recentes desenvolveu-
-se a si.stenática das madei.ras dc extração, Essa inapropriada
nente, é que in:f luenciou, por longos anos, os estudos de anato
mia dos lenhos f6sseis.

Contudo, a sistemática dos lenhos f6sseis baseada de

m¿neira unilateral. nos caracteres do lenho secundário deixou
muito a deseiar. Ioram relegados ao segundo plano e até nao

abordados inportantíssimos caracteres da medula e do corpo pri-
mário do lenho, para fins de sistenática e de estudos de filoge
nia. Ta1 lacuna, do ponto de vista paleobotâni.co, irnpli.cou em

numerosos erros de deterninação dos espécimes.

Por exenplo, do ponto de vista botânico é impos-
sível paral elizar as diagnoses dos lenhos fósseis, baseadas no

corpo secundário, con as das nadeiras das for¡nas recentes. Have

rian senpre de faltar infornações tecnológicas que só os lenhos
recentes poderiam fornecer, príncipalmente as rel.acionadas coÍr

as propriedades das fibras, densidade, etc. Portanto,rnadeira 6

um terno inpr6prio para denoninar fragnentos lenhosos de p1a!
tas f6sseis, sobretudo devido ao signifícado tecnol6gico e ex

trativo de que se r:eveste, Da nesma naneira é tanb6m inpró-
prio denomi.nar o paleobotâni co anatonista , de anatomista
de madeira e o esp6cime fossilizado de lenho, de madeira f6s
si1. Ilm sun¿r, o emprego da expressão, nadeira f6ssi.1, ï€-
sultou,certanente,oa traduçao pouco exata de "fossil wood"(ingl.).
O termo "wood" (International Association of Wood Anatonists
IAWA News Bu.l 1. set,/7954) expressa mais adequadanente: si.stena
de con,lução e de sustentação da planta. 0 seu significado ten
urn cunho estrutural e anatônico. Lenho é a tra<lução nais exata.
De outra fornra "ti¡nber" (inf1.) refere-se naj,s propriamente ã

madeira, reconhecida por suas qualidades extra.tivas e industriais,
assi¡n corno en 1Íngua a.[enã diferencian-se t'holz" (= lenho) de
Itbau'. (= rnadeira).

Os vocábulos lenho e xí1ena foran repetidamente util-i
zados neste trabalho, en diferentcs oportunidades, como sinôni
mos. Dentro do significado atribuÍdo a ambos dizem respeito ao

sistema vascular e de sustentaçìão do estelo' Referen-se
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a uma unidâdc comp.l.exå abrangida pelo corpo primário cono
pelo secundário. Por sua vez, o espécine Ienhoso pode compre-
ender o estel.o conpleto, en suas partes, das quais a nedul.a não
deve ser excluída! ou apenas parte dele. Diz-se, então, que o

espécine é conpleto quando incorpora lenho secundário, priná
rio e medula; e inconpleto, quando abrange apenas una ou duas
dessas partes,

At6 as primeí.ras décadas deste século verj.fica-se que
¿i maioria clos esp6cirnes f6sseis investigados tiveram suas d.iagno
ses clabc¡radas conforme as diagnoses das nadeiras recentes. Isso
cra feito qucl incorporasse¡n ou não a mcdula, o corpo primário e

o secundár.i.o. Ao nesno tempo que uma nova metoilologia, destinada
ã interpretação dos lenhos fósseis, encarados cono urn todo com-
plexo coneçou a se esboçar con BERTRAND (1874), S COTT ( l9 0 Z , l9 0 5 ) ,

SEWARD (1910, 1914, 1917, 19I9), WALTON (192s) e KRAUSEL (1928,
1949, 19s6, 19s8,- r962).

Por outro 1ado, VAN TIEGHEM q DOULIOT (1886) atribui
ram o nesmo significado aos ternìos estelo e cilindro central e

assim, en anatomia das plantas recentes, esse últino 6 nais en
pregado ao passo que em relação ãs f6sseis o primeiro ten sido
utilizado ¡nais efícazmente, pois são muitas as ocasiões que se

oferecen ãs discussões sobre evolução e filogenia. A essa altu
ra, então, a teoria estélica de VAN TIEGHEM q DoULI0T (1856,1871,
7872) alcançou tal orden de inportância que a prõpria teoria te
1ômica (ZIMMERMANN, 1938, 1954, 1956) incorporou-a, aproveitando
a sua docunentação rnui.to nais do que nodificando-a. Conforme a

teoria esté1ica vê-se cono 6 difíci1 estabelecer hip6teses sobre
a evolução do órgão vascular ou sobre filogenia, sem que se col
sidere o cilindro lenhoso em suas partes inteiradas ou seja, o

lenho secundário, o primário e a nedula. Com essa premissa a se

guir se apxeci.a cada uma dessas partes, mediante sua conceitua
ção paleoanatônrica, para se chegar ao nétodo nais adequado de in
vestigação, no que tange ãs formas fósseis.
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6.2.1

6.2 - CoNCETTUAçÃo PALEoANAToMTCA D¡, MEDULA

General.idades

0s estudos de paleoanatonia do lenho, cono tanb6m os

de anatonia das plantas recentes denonstran o evento progressivo
da rnedulação em íntino relacionanento con a evolução do estelo.
BOUREAU (1939), NAMBOODIRI q BECK (1938, a, b, c) e 06URA (1972)
apresentararn trabalhos aprofundados nesse sentido.

0s lances da evolução anatôrni.ca que as pesquisas so
bre ontogênese de plantas recentes só pernitem delinear, no cur
to espaço da vida embrionária, a paleoanatornia ten chances naio
res de mostrá-los, cono quadros ricos de minúcias, no corpo adul
to das plantas fossilizadas. Conforrne ZIMMËRMANN (1954, a,b ;19561
não existe encadeanento te6rico entre esses lances, devido ä in
tervenção de processos hologenéticos. Sobre a origern da nedula,
vale a pena estabelecer confronto entre a conceituação obtida a

partir de averiguações ern pl-antas recentes e a obtida a partirde
investigações en fornas fósseis. Quanto ãs recentes,GI^IINE-VAUGHAN

(19f4) e THOMPSON (1920) consideran-na corno a porção mais ce!
tral do estelo e de origern diversa da do córtex. JEFFREY (1897,
1902) admitíu que resultaria de invaginações do parênquirna do

c6rtex no cilindro protosté1ico. Teria origem extra-estélica e

idôntica natvreza que o c6rtex, OGURA (1968, L972) confirmou
GWINE-VAUGIIAN. Ba.seou-se en documentário que envolveu fornas re
centes e fósseis. Concluiu que em nenhun caso exaninado a rnedu

1a teria natureza extïa-est61ica, ¡nas, est6lica. Por sua vez,os
estudos de ZIMMERMANN (1938, L952, 1956) levararn-no a ad-
mitir que a medula, de natureza estélica, poderia se originar da

conplexação do protostelo em eustelo, por ca¡ninhos peculiares,
em diferentes grupos de plantas. Conforrne conentário de OGURA

(I972) pareceri.a redundância ðizer, corn respeito ao protostelo
que este seri¡¡ mais ou nenos primitivo em a! guns tar'a já que é a

forma mais primitiva de estelo (OGLRA, 1972), supostanente ínvariável

Mas, a docurnentação fossi.lífera deixa evidente que há

aspectos transicionais no prõprio pïotostelo' A partir dele há
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diversas alternativas de conplexação. Como un condensado das
informações obtidas da literatura paleontol69ica sabe-se, por
exenplo, que algunas fornas não gi.mnospérnicas revelam a presen
ça de protostelo seni-rnedulado, isto 6, aparecen células de pg
rênquina entrerneiadas con traqueídeos no centro do protostelo
(Lepidodendron spp,). Outras fornas adiantararn-se na complexa

ção e mostran o que 0GURA (1972) denoninou de protostelo nedu-
lado: o parônquina estrutura fiatriz locali.zada no centro da co
luna de traqueídeos, cono se fora una esboçante rnedulâl,S¿ gilLaz"ia,
L.epidophLoios, AsterochLaena, entre outras formas). DELEVORYAS

(1962) observou qve Heteya.ngium andr,eii (Carbonífero Superior)
apresenta o centro do protostelo menos adensado, isto é,existern
céIulas parenquimáticas entrerneiadas con os traqueídeos.

BECK (1970) , investigou as fases de nedulação en cag
1es f6sseis de tipo girnnospérnico, com as concl-usões seguintes:
Stenomyelon l;uedíanum 6 una f orrna aparentemente protostélica,
nas o estelo apresenta-se subdividido em três colunas longitudi
nais separadas por parênquima; CaLamopí.Lys amez,icana ostenta
protostelo no qual, centralnente, as cé1ulas parenquimáticas es

tão entremeiadas com traqueídeos; são predoninantes sobre eles
os quais se nostran isolados ou em pequenos grupos, Calamopitgs

forsteíi inclui um estelo em estágio avançado de conplexação,el
tre o protostelo e o eustelo. O autor, confirrnando NAMBoODIRI
q BECK (1968, a, b, c) chegou ã conclusão de que o eustelo gin
nospérmico desenvolveu-se por dissecção longitudinal do protos
telo, prirneiramente en colunas de tecido vascular con entreneios

de parênquina, e, a partir daí, con a separação de sinpódios ca

da vez mais orga¡rizados, em cilindro, em torno de un centro ne

dulado.

LECLERC DU SABLON (1890), B0UREAU (1939) e OGURA (1968,

1972) entre outros autores, encontraran interessantes resulta
dos no estudo da plântula das formas recentes; en surna, o prg
tostelo aparece no hipocótilo de diversos ta.æa, nornalnente eus

t61icosr na p)anta adulta, A partir da base e en direção ao to
po do hipocótilo é possÍve1 apreciar estágios progressivos de

nedulação. Em alguns deles os passos evolutivos chegam até o
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grau da desrnedulação ou perda de individualidade da meduLa' como

unidade anatônica (formas conven c i. onalmente designadas monocoti

ledôneas).

Não é possíveI estereotipar os passos evolutivos as

sinalados por diferentes autores cono processos definitivos de

formação da ¡nedu1a. Mas, aprecia-se diversos graus de parenqui

matLzação da coluna vascular, protosté1ica, at6 que a nedula che

gasse a se individualizaïrcono unidade anatônica ' a considerar
em diferentes grupos conhecidos de plantas paleoz6icas.

Quando se está restTito ao estudo de plantas recentes

tcnde-se a encarar a rnedula corno unidade formacional cujo papel 
'

en conparaÇão con o das denais partes do estelo, seria secundá

rio, Por essa razão talvez exista hoje poucos estudos voltados
para a Inesma e escassez de investigações sobre o seu papel siste
rnático, sobre as infLuências anbientais aí refletidas e, enfim,
sobre o seu papel operacional na fisiologia dos caules. Sob o

prisma paleobotânico existen alguns trabalhos nesse sentido,
bem cono a aceitação praticamente universal de sua origen esté1í
ca.

Com pertinência aos fragnentos fossilizados de caules

haver-se-á senpre de requerer seu estudo ern inteiração con a rne

dula, para que este não passe de simples descrição da nadeira' a

não ser que o próprio estelo seja anedul arìn "

tsm conclusão, a nedula pode chegar a individualizar-se
ou a perder a individualidade durante a evolução dos 6rgãos vas

culates (caules). IJe acordo con a visão paleoanatôrnica ela co!
põe com o tecido lenhoso propriamente dito una unidade conplexa,

isto 6, o estelo. É, pois, una conponente tão inportante do pon

to de vista sistemático quanto o corpo prinário e o secundário do

lenho. A falta de urna das conponentes torna o estudo dos lignis
pécìmes incompleto e inadequado para as avaliações sistenáticas
c filogen6ticas' E por se tïatar este capítu1o rlas plantas de

tipo gimnosp6rmico a designação, lenho, subentenderá a fração 1-e

nhosa do estelo con a nedula nele intej.Iada (caules) ou ausente

(raizes , f ragtnentos est6Iicos ginnosperrnóides , arne<'1u1ados , etc 
"

ou caules anôrnalos) nos espécines protosté1icos'
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6.2.2 A Medula e a Sistemática. dos Lenhos F6sseis

E escasso o nú¡nero de trabalhos publicados at6 hoje a
respeito da medula das plantas recentes ou sobre a aplicação de
suas características anatônicas ã sistemática. para se ter uma
id6i.a nencionan-se as publicações específicas as quais serviran
para nortear: a netodologia de estudo adotada neste trabalho,
ROTHERT (1899) apresentou publicação sobre a nedula do gênero re
cente. cephalotaæus (espácines adultos). o trabalho de BERTMND

(1874) ten caráter geral . Cont6m sinples considerações sobre a
medula adulta de diversos gêneros ginnosp6rmicos. Mediante a di
ficuldade em distinguir os lenhos secundários de pseudotsuga Z
Abies, KUBART (1914) procurou estabelecer diferenças taxionôni
cas por neio dâs características nedulares. STEINBOCK(1926) pro
cerleu pesquisa nais anp1a, ao caracter izat a ¡nedula dos espéci
nes adultos <le vinte e dois gêneros de coníferas recentes. DOYLE
q DOYIE (1948) enfocaran, especialnente, o corpo rnedular adulto
dos gêneros de Taxodiaceae, Denonstraram a validade da caracte
rização nedular nas determinações sistemáticas, principalnente
quando as regiões do Ienho se nostravan sernelhantes. CHAMBERLAIN
(I965) ao estudar as plantas gimnosp6rmicas, do ponto de vista
anatô¡nico, deu indicações sobre a conposição nedular de alguns
gêneros. JEFFREY (1912a, b, c) procedeu de nodo idêntico con
respeito ãs Araucariaceae, assirn como GRËGUSS (1968) en relação
ãs Cycadaceae. GRIS (1872) voltou seus estudos para a nedula
adulta das dicotiledôneas I cujos resultados serviran ta¡nbén de
ponLo de apoio netodol6gico ãs deterninações aqui levadas a efel
to. 0s traba.lhos rnencj.onados são quase todos os existen-
tes sob forna de publicação. Três comumente citados na literatu
ra não se tornaram acessÍveis, pois correspon<lem a Dissertações
de Mestrado (KRl{usËt, 19ts; pRILr., 191g; TASSI, 1906). Assim se
evidencia a quase conpleta falta de conhecinentos sobre a evolu
ção medular, do enbrião ã planta adulta, em relação ã naioria
das formas recentes.Muito mais do que o tecido Lenhoso,o medular
se constitui en conponente que reflete de nodo sensÍvel a dinâni
ca ecol6gica. Ao nesmo tempo cont6n çaracteres gen6ticos os
quais se deve discernir pel.a a.plicação sistemática,
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En relação ãs plantas f6sseis nuito do que é possíveI
apreciar nâ rnedula j oven de algunas formas recentes parece est.ar
configurado na medula adulta de diversos tarra.

Por conseguinte,nerece ser considerado como passo pio
neiro o de alguns paleoanatonistas âo introduziren, desde longa
data, os caracteres estruturais da nedula na sístenãtica dos le
nhos f6sseis. 0s prineiros esquemas metodol6gicos nesse sentido
começaran a aparecer com os trabalhos de KRJ{USEL (1928, 1962).
Todavia, no presente, ainda não é possível falar en m6todo de in
terpretação dos caracteres nedulares nas pl.antas fósseis.

Para substanciar esse trabalho encontrou-se alguma

fundanentação em publicações voltadas para a p1ântula e partes
jovens de espécimes recentes. Conclui-se que pelo menos três
feições são prinord.i.ai.s para a diferenciação inter - taÃa: a)

os sister[as de lacr¡nas; b) os i.dioblastos esclerenquimatosos; c)

o sistena secretor. A16n dessas outras feições existen em ca'rá

ter complenentar, para efeito sistemático

a) Sistena de lacunas: a partir dos pri.nórdios a medu

1a é sede de desfechos ontogenéticos tais que 6 possíve1 diferen
ciar grantles grupos cono o das conÍferas, cycadaceas e ginkgoá-
ceas (FOSTER, 1938, 1941). Por exernplo, con o esboço enbrioná
rio do órgão vascular aparecen, na medula, os planos preferenciais
de divisão celu1ar, dos quais resultarn arranjos pecul.iares, ê

fileiras conpactas ou frouxas originando meatos ou não. 0 cres
cimento do órgão en gr:ral modifica. o padrão <ie ordenação enbrio
náría, mas, para cada gênero resulta urn quadro anatônico pecu

1iar, conforme os planos preferenciais de divisão ai existentes.
STEINBöK (192ó) e DoYLE q DoYLE (1948) levaran ern conta as carac

terísticas diagnóstícas dos neatos, bem como a.s das lacunas. Es*

s¿¡s são quase sempre originadas por interrupções espaçadas da di
visão ce1ular, cotlo tanbém por lisigenia ou por es<¡uisogenia.Des

se nodo as lacun¿s tendem a sc drollg¿rf conformc uma das drreçoes

<ias paredes celulares, Assim resulta¡n lacunas orientadas ou sis
ternas. Se ocorlen gerações de células de paredes espessas 'entre
meiaclas com c6I1¡1as de paredes finas, essas ú1ti¡nas poden sofrer
clissolução gerando lacunas dc forna irregular" Cada taxon
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ten o seu modo peculiar de lacuharização, do qual resulta fui
ções anatôrnicas pr6prias ou tendência herdada, cujos estímuIos
ambientais s6 poden fazê-1as sobressair.

São nunerosos os esp6cines da provÍncia paleoflorís
tica gondvânica caracteriza<los pela presença de sistenas orien
tados de lacunas, como nos morfogêneros Pc¿uL'ístoæALon n.g. e

Pdvanaseptoø11Lon n.g.; ou por lacunas sen f orrna definida, ape

nas com orientação preferencial das nesnas cono em PoLysolenoæy
lon KRAUSEL & DOLIANITI , 1958. En geral , as lacunas abrangern

a medula por inteíro mas. há casos em que esta se encon-
tra en estágio transicional, passando de naciça ã Lacunosa. À,s

vezes o desenvolvimento das lacunas é tão narcante que se tTans
forman en espaços inter-diafragrnais, cono no gênero soLenoægLon

fnlUSnl, 1956. Sendo assin, as lacunas originadas conf orrne a

descrição diferen daquelas originadas por ruptura celular, devi
do ã ação de agentes estranhos ao corpo da planta, ou por desin
tegração celular, generalizada,no perÍodo "post-morten".

Os caracteres anatônicos aci¡na apreciados, apesar de

seren repetidanente descritos en trabalhos paleobotânicos, não

tê¡n sido encaraclos en seu devido valor diagn6stico, ou cada au

tor atribui a seu nodo valor ocasional.
b) Idioblastos esclerenquinatosos rnedulares: devido

ao aspecto prograrnado dos ¡nesmos, na maioria das formas e¡n pau

ta inclina-se a descrevê-los cono sistena.

O sistema esclerenquinaltoso da medula dos caules de

tipo ginnosp6rmico, fósseis, encerra, certanente, o mesno valor
taxionômico que o da nedula das formas recentes. Quanto a es

sas últimas, ainda que seja discutida, por autores, a aplicação
sístenática do esclerênquirna, quase senpre se aprecia a sua for
mação a partir do estelo enbrionário, STERLING (1947) dá uma

relação de nunerosos gêneros de coníferas, recentes, nos quais os

idioblastos esclerenquináticos foran reconhecidos nos prin6r
dios dos 6rgãos vegetativos. Por sua vez, o autor descreve o

desenvolvirnento desses elenentos na medula e no c6rtex do broto
terninal de Peeutlc,bsuga l;aæífolia e reconhece aí uma orde¡n re
gulal e prograna.la. LEWIS q DoWDING (1924) mostran o apareci
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nento dos mesnos a partir da plântula de picea; BERTRAND (1974)
aponta-os na plântula de Cedz,us; BAILEY Ê FAULL (f934) na de
Sequoía senpen'oinens " etc,

Con respeito ãs plantas ginnospérnicas maturas o sis
tema esclerenquimatoso medular configura padrões típicos para ca
da gênero, a ponto de representar característica anatônica de
alto valor diagnóstico. O fato de o esclerênquina só aparecer
no corpo maturo de algumas formas, ou desaparecer a partir do es
telo néo-forrnado, não elinina, de mo<io algun, o valor diagn6sti
co de sua presença. São vários os tipos de recursos que a plan
ta adota, para garantir a sobrevivência. Por isso, a eleição de
un, ou de alguns deles, s6 encontra expticação ern face do "back
ground" genético.

0 sistena esclerenquinatoso da medula dos caules fós
seis , de tipo girnnosp6rrnico, apresenta variabilidade maior
de arranj os do que se poderia encontrar em plantas gimnosp6rni
cas recentes. Por assirn dizer conpreendem configurações serne

thantes ãs das fornas recentes, por6m, con acentuação da ordena
ção, do zoneanento, e da progranação. Daí resultan quadros anatô
nicos "sui-generis".

Enuneram-se r a seguir (Tabela 14) alguns exenplos de

arranj os en formâs recentes, cujas configurações sernelhantes nui
to relernbram feições verificadas nos espécines gondvânicos:

Gêneros re cent e s Es c1e rênquirna ¡nedular

Anaucania, Agathis, Junipez,us,
Libo cedt'us " Arthrotaæis,
Críptomeria

Podocanpus

GLyp to s tr.ob us

Pseudotsugct, Pínua

Abies, KeteT,eez'íct, P'icea

c61ulas espaïsas

célu1as perinedulares
rani fi cadas

fibras

ninhos de esclereÍdeos

placas or ientadas
TABELA

Distribuição do esclerênquina medular en formas gimnosp6rnicas
reccntes
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'tAllüL.4, 15: Conf igurações do esclerênquina nedular nas forrnas
gimnospérmicas ou gimnospernõides gondvânicas

A 'Iabela 15 por sua vez faculta a cornparação das pïg
gramações mais expressivas encontraclas nos morfogêneros do G on¡!.
vana. Os rnorfogêneros ou as esp6cies apontadas na coluna ã atirei
ta da Tabela são as que ilustran mais claramente o padrão de ilis
tribuição, enbora esses possam ser conuns, ãs vezes, a várias es
pécies não enumeradas .

A nesna Tabela nostra que nos lenhos ginnospórrnicos ou
gimnospermõÍdes, f6ssei,s, o caráter planificado da distribuição
do sistema esclercnquinatoso nedular 6 bem nais acentuado que nas

Organização do esclerênquina nedular Morfogêneros gondvânicoi
Esclereídeos unitários
Fibras uni tár i as

Fibras ra¡nif icadas

Cordões longitudinais de esclereídeos(simples, ou feixes)

Ninhos de esclereÍdeos periféricos
simples

Nínhos de esclereÍdos ern cordões
pe r i féricos

Ninhos de esclereÍdeos dispersos

N inhos de esclereídeos pericanais

Ninhos de esclereÍdeos xi 1o- ap icais
(extremidades das cunhas de xilena)
Nj nhos placóides de esclereídeos
tTansversai s, perifóricos

Pl.acas d.e esclereídeos dispersas

P l acas de esclereídos zoneadas
centrais

I)l¿¡taformas de esclereÍdeos ou
di a fragmas transvcrsais

Trigonomye Zon (ZEIL.) WAJ,TON

Bz'as íLe s tiLory Lon píracicabanun

SoL enob ras iLi oæy Lon irineii

Pardnq.6 ep to æy Lon n.g.

PoLysoLenoæyLon sp.

Kaoko æy Lon reuningií mÌù;Stl

Taæopítis KRÀ.USEL,
Megapo?oæa ¿on KRÄUSEL

AtLantieoæyLon n,g.

PoLg solenongLon spp ,

SoLeioæy Lon tabuLatun n,sp.

ByasiLestiLoryLon spp.

So Lenop i t.g s pí,cturdtd, n.sp.

Aus ty, o s c L e r o me dul L o æg L on
n.g., n.sp.
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fornas recentes. Portanto, não poderia ficar ern segundo plano
na escala dos valores siste¡náticos ' Quanto ãs fornas recentes,
tal sorte de progranação substanciou, sobrenaneira, a netodologia
classificativa <1os lenhos ginnospérnicos) conforrne os trabalhos
de ROTHERT (1899), KUBART (1S89), STEINBöCK (1926) e DOYLE q

IIOYLE (1946). Com vistas a isso refornula-se a classificação
dos espécimes gondvânicos, uma vez que há norfogêneros bem dife
¡pn,-ì nrìos quânto ã planificação do sistema esclerenquinatoso. Ci
ta-se com, exemplo o norfogêne ro Kaokoæg Zo7¿ KRA.USEL 1928, cuja
característica essencial é o sistena esclerenquinatoso perif6r.ì
co., rnedular, ern íntima conexão con os elenentos do corpo prirnário.
Algumas esp6cies incluídas no morfogênero en pauta o forarn, sin
plesmente r poïque continharû o esclerênquina nedular, ainda que

a planificação fos se diversa'

c) Sistema secretor: conpõe, na medula dos lignisp6ci
nes gondvânicos, quadros anatônicos de alto valor diagn6stico.
.4,t6 o presente tem sido descrito fornal¡nente nos trabalhos pa.1eo

botân.i.cos, sem nuita penetração além do aspecto norfol6gico. A

partir do estudo ern fornas recentes (VAN TIËGHEM' 1897;HANES,I9Z7 i

FAIIN q ZAMSKI , 1970; FAHN, 1971) sabe-se que seus elernentos se

distribuen no corpo da planta a partir do estelo enbrionário, ora

com a feição de idioblastos secretores, ora con a feição de dutos

e de canais, Particularmente, os sistemas de canais secretores
caractetizan as medulas de lignisp6cirnes gondvânicos, principal
nente do Brasil. Dos estu<los sobre plantas recentes sabe-se que

os canais secretores rnedulares quase senpre se distribuen em con

sonância con o padrão filotáxico dos caules. FAHN (1971) canenta

a correlação entre os siste¡nas vascular, o secretor, e o de ambos

com a filotaxia.
Nas formas estudadas, da Bacia do Paraná, até o presen

te, verifica-se que os canais quase senpre nalcan o canpo de ori
gem do traço foliar (ou do 619ão lateral). En diversas fornas é

possÍvel apreciar aspectos da anatonia nodal e en paralelo com o

comportamento do sistena secretor o plano fi lotáxico ' Sen-

do assim, leva-se ä frente investigações ¡nais esmiuçadas cujos re
sr¡ltados serão colocados ern capítulo especial, pois ultrapassan
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o escopo do presente trabalho. Por exenplo, o morfogênero
Catarinopitys denota arranjo helicoidal dos 619ãos late-
rais. Na. nedula quaclrilobada cada Lobo ã medida que se acen
tua indica a sa.ída de tTaços nültiplos; por sua vez, o centro do
corpo nedular 6 percorrldo por um canal longitudinal de natureza,
prováve1, mucilaginosa, contínuo por vários internós do qual são
enitidos ranos radiais, no plano horizontal . 0s braços radiais
do canal axial aparecen e desaparecen,por nÍveis,e seriam répli
cas traurnáticas do traço que,a partir <la periferia medular,se es
boça. Outro gênero gondvânico o qual evidencia a participação
do sistena secretor na formação de traços é Pet,aLopitye n.g. Aí
não há a fornação de braços radiais. 0 próprio canal vertical ó

que adquire a configuração petalóide, isto é, a nedula não osten
ta a configuîação lobulada, nas, o próprio canal axial. En cer
tos níveis há a expansão de um dos lobos do canal en direção da
periferia da medula, en cujas proximidades se percebe a formação
do traço.

A par dos aspectos comentados vê-se que nos espécines
gondvânicos há padrões de organização dos sistenas de canais, os

nais diversos e,peculiares,possíveis. Há aqueLes de organização
dispersa, difíceis de relacionar con a filotaxia; há os de dis
tribuição perif6rica irregular; há os de distribuição periférica
si¡nétrica, nitidanrente relacionada com a fornação dos traços; há

o aparecinento de urn canal nucilaginoso, axial, único; há o ca

na1 lobulado e há ainda o central con ranos horizontais; há a as

sociação do siste¡na de secreção periférico con um canal vertical
de origern rnucilaginosa, etc.

No tocante ã sistemática dos lenhos gondvânicos cons

tata-se que a falta de definição por um conportamento rnetodol-6gi
co adequado, quanto ã avatiação dos elenentos nencionados fez re
sultar ocasiões de profunda confusão taxionônica. Exemplo se re
fere aos rnorf ogênero s PoLy aoLenoæy Lon e Baz'akaz'oæyLon (=.IndodþWlon) .

Originalnente foram diferenciados um do outro peia aparência da

nedula, lacunosa ou maciça. Esse caráter mostrou-se inconsisten
te para a diferenciação de arnbos e Baz'akaroæyLon foi considera
do sinônino de PoLysoLenoæyLon (MAIIESHWARI , L972). Todavia, ho

je, verifica-se que, de fato, o conportanento dos sistenas de 5e
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creção em un e outro morfogênero 6 bastante d.istinto. En

Bar,akaroæyLon há referências do aparecinento de un canal longi
tudinaL-axial que se âcentua ou desaparece ao longo do ei.xo do

espécíne, ao nesmo tenpo em que há a enissão de ranos horizon
tais, relacionados aos canais periféricos. Em .PoLysoLenoægLon,

conforme a diagnose original dos autores (KR¡(USEL q DOLIANITI ,

1958) o sistema periférico de canais se associa a canais secreto
res dispersos no corpo medular, Em conseqtlência, é revalidado
o morfogênero BarakaroryZoz SURANGE q MAITHY, nas,não,devido ao

car'ater medul-ar, naciço ou lacunoso, porén, devido ã originalida
de de conposição do sistema secretor. FAHN q ZAMSKI (1971) estu
daram a evolução do sistena secretor em P¿nul halepeneis. Cog

cluiram que o modo de forrnação e a distribuição dos canais secre
tores é característico e¡n relação a diferentes gêneros.MostTaran,
en suma, que não há diferenças entre os canais djtos nornais e

os traumáticos, pois todos eles são respostas particulares, dos

taüa en questão, nediante situações especiais, cono seria a

própria dinâmica de forrnação dos traços.

Os prirnórdios de 6rgãos vegetativos de coníferas re
centes, por exernplo, contên estruturas especializadas em secre

ção, extensivas a todos os gêneros conhecidos inclusive Taæus

(VAN TIEGHEM,1872, 1891, a, 1891, b; CHAUVEAU, 1903, 1910;tlANES,

1927; JEFFREY, 1925), Ginkgoáceae (FANK HAUSER, 1882) e

Cycadáceae (CHAMBERLAIN, 1965) igualnente. Algunas dessas estru
turas fora¡n descritas no grupo de tecidos transitórios da planta
(CHAUVEAU, 1910; HANES, I9Z7), outras são definitivas e a sua
presença se confirma no corpo adulto dos respectivos espécines.
Todas, por6n, refletem un "background" gen6tico. HANES (1927)
diz que a partir dos prim6rdios há nais de una geração de estru
turas ligadas ã secreção. As vãrias gerações, entretanto, não

se for¡nan, repetidanente, nos nesnos campos, Há cono que urn des

Iocarûento das gerações sucessivas, do centro do órgão,em direção
ã periferia. Assirn vê-se que as raízes adultas das plantas re
centes são co¡rservativas, pois , em geral, as estruturas se

cretorâs estão, preferencialnente, no centlo ou prõxirno do cel
yro do 6rgão (Tabela 16). Conparativarnente,vê-se que a incidên
cia freqtlente e localizada do sistema secretor, nas nedulas dos
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caules adultos girnnosp6rnicos e de tipo ginnospérnico, perrnianos,
espelha de nodo expressivo, nê e5cala do tenpo geológico, os qua
dros vistos por CHAUVEAU (1910) e HANES (1927) nas plântulas das
fornas recentes, De outra naneira, a maioria dos gêneros recen
tes de coníferas concentla os elenentos secretores no c6rtex e

nas folhas (Tabela 17), quando naturos. 56 as pinaceae expõen
tais elem€ntos no lenho; Gínkgo bíLoba, no entanto I rrostra-os no
centro da ¡nedula, assim como CephaLÒtq.îus, no hipocótilo (DANGEARD,

1910) e nos ramos j.ovens (ROTHERT, 1899). No que toca as fornas
fõsseis, só no Mesozóico é que se identifica¡n canais secretores
no lenho; as mais antigas, pernianas ,sobressaern pela concentra
ção dos canai.s na rned.ula.

Portanto, as progranações do sistena secretor, ptesen
tes nas nedulas dos lignispécirnes pernianos, devem ser colocadas
en prineiro plano nas decisões sistenáticas. Contudo, tên sido
negligenciadas ; en muitas ocasiões ,conposições . conpletamente .li
versas do sistena secretor tên sido atribuídas ao nesno rnorfogê
nero. Tal 6 o caso de PoLyaoLenoæyLon e BarøkanonyLon. En ou
tras ocasiões tên servido apenas para efetuar correlações com
grupos recentes (Cycadaceae) pela sirnples questão de sua incidên
cia na nedula. Discorda-r", poit,que a fundanentação para tais
correlações deva se basear, antes, na interpretação do relaciona
nento dos siste¡nas de canais com a filotaxia.

Enuneran-se ,a seguir,os diferentes padrões de organiza
ção do sistena secretor nedular ,reconhecidos, até agora inos le
nhos gondvânicos de tipo ginnosp6rnico. Antes, por6n, algurnas
explanações relativas ã terninologia adotada.

As expressões usualnente utilizadas para classificar a

nedula en honogêlrea e heterogênea foran abandonadas, segundo a

presente metodologia. cRIS (L872) e DOYIE q DOYIE (1948) utili
zaram-nas para câracterizar a nedula en que os planos de divisão
celular, iguais ou diversos, formam ou não s6ries celulares
distintas. Nesse caso, as expressões não se referern ã existên
cia de células medulares, diferentes, en nâtureza e função. Os pa
leoanatomistas tên utilizado as expressões con o últino sentído,
E, pa'ra er/i tâ'ì" confusão ' no entendimento do texto, optou-se pe



Pinus, Pícea, Lat't n

Ps eudo bsuga

Abíes " KeteLeenía, Cedrus,

Peeudolaris, Tsugd.

Az,aucaria, Agathia
(canais co rticai s do caule)

Podocatpus, SaëachycanPue

(canais pe ridésmi cos- fo thas )

Fo¡mas Ginnospérmicas Recente s Tipo
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Ëpr.xrIlCO

Mie lonxí 1i co

Epifl6ico
associado
a:

Corpo maturo de fornas gimnosp6rmicas
recentes

TABELA 16: Síntese da localização dos canais secretoÍes nas radí
culas de plantas girnnosp6rnicas recentes, segundo

VAN TIEGHEM (1891)

-;;-l ;";;
I

ï--- --
Arìsente s IAuscnte s

It_Ausentes 
lCortex

Ausente I

t Gínkgo ) 1""du1.,
GenhaLotaæus )l'l
Cana 1- mie- lC6rtexlonxlIr.co I

l r,"nt o "lcortex

I)er icri- lp"t.i .tivais lvais e-
lcortex

lc"r,"i, ¿"
I got" n,
lnedula e

_þ _9órte_1

Iaæuo

Criptomeria, Iaæodium" Podoearpus,
Dacnydíun, Tor?eAa, Cunnínghamia,
T suga

Ginkgo b'ùLoba (quase senpre dois ca
nais ou bol.sas muce-
laginosas)

CephaLotaaus (ranos j ovens )

Cednus, Abies, Ps eudo LaYiø

Pinue, Larir, Picea, Ps eudots uga

Araucaría, Agathts " Thuía,
Cupz,essus

Cycadace ae

,IABELA 17: SÍntese, segundo vAN TIEGHEM (1872) e vários autoles,,

sobre a ocorrência de canais secretores no corpo adul

to de plantas ginnosp6rnicas recentes

Descrição
-ün- 

eáñã 1 -¡ e rîET-Ti co
adiante dos polos de
pro toxi lena

Canal axial no centro
do netaxi lena

Vários canais pericí
clicos adiante de ca

da feixe do floena
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.l.a terminologi.a: medula homocelular e heterocelular. O fornato
da nedula é descrito en f'nção do aspecto da nargen do corpo nedu
1ar. Assim, ela poderá ser circular, estelar, 1obu1ada, dissirné_
trica' etc. Quanto ã locarização será cêntrica ou excêntrica. As
regiões referidas da neclula são a perimedular e a central. Quanto
ã djmensão e1a será grande (maior do que I cm), média ¡de 0,S cn
a 1cm) ou peguena (rnenor do que 0,5 crn), Con respeito ã nature
za poderá ser nraciça ou lacunosa, diafragnada (ou septada) ou ca-
nalosa (conforme os tipos ilustrados na Fì_gura 9), idiobtástica
(con idiob las tos assocj.ados), etc.

0s ti.pos nedulares relacionados con o si.stema,secïetor
foram designados neste trabalho:

Tipo M-1 (Tipo SoLenoæyLon): rnedula diafragnada ou sep
tada, co¡no no gônero do rnesno nome associada a un sistema de ca-
nai s s ecre tores pcriféricos.

l_Ug_U:? (!ipo SoLenopitys): sistena periférico de ca
nais corn disposição radial e sin6tríca; medula ma.ciça.

Tipo M-3 (Tipo ,9o Lenobz,a.g ilio ny Lon) : nedula diagragna
da; na periferia nedular, canais nunerosos, de forna e tamanho va
riáveis; no corpo central nedular canais nenores e pouco nunero
sos; ãs vezes canais mucilaginosos presentes,

Tipo M-4 (Tipo poLysoLenoæylon): sistena perif6rico de
canais e canais dispersos no corpo medular; medula lacunosa; lacu
nas con tendência ã ordenação radial (Figura 9: M-4,a e M-4.b).
Nas anostras estudadas o tipo M-4.a evolui païa o tipo
M-4.b.

Tipo M-5 (!!pc Aaral<az,oøyLon): em geral aparece asso
ciado ã medula parencluirnática; de acordo corn o nível aparece so
mente o sistena periférico (Figura 9: M-5.a); a pa.r'tir daí coneça
o esboço de un canal longitudinal axial (Fígura 9: M-5.b)acentuan
do-se em outros níveis (Figura g: M-S.c) até que se forman ramos,
no plano horizontali estes são conectores entre os canais perif6
ricos e o vertical, central (Figtrra 9: M-5.d).

0bs.: Tudo indica que o canal vertical , central e seus
ranos sejam rle orige¡n diversa c1a dos canais periféricos, is to ê,
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resultan da desintegração celular en canpos nucilaginosos. Toda
via, os autores (KULKARNI et aL., 1971) nada comentan sobre o fa
to, pelo que ficå subentendido que sejan secretores típicos corno

os periféricos.

Tipo M-6 (Típo AtlanticoægLon): conpreende un tipo ora
separado de PoLyeolenoaylon; no caso, há a fornação de urn canal
axial longitudinal, sern e¡nissão de ranos radiais cono ern

tarakaroæyLon. Considera-se natureza diversa, isto 6, nucilagi
nosa, corn respeito a esse canâl e en cornparação con a natureza
secretora dos perif6ricos, ausentes. O contorno e o diânetro são

inalterados en todos os níveis, sen que apareçan canais perif6ri
cos solenóides; no contorno do amplo canal cilíndrico só se reco
nhecen lacunas, talvez de nesna origen; o diânetro do canal cen

tral ãs vezes ultrapassa un terço do diârnetro nedular.

Tipo M-7: é prelininarmente situado corno sub-tipo de

M-6; no caso, aparecem os canais perifóricos rsecretores, em asso

ciação con o quadro anatônico de AtLantícoæyLon; se for colnpro

vado que o tipo M-7 corresponde ã naturação de M-6, então, nesse

caso, a diagnose de AtLanticoæyLon deverá ser anpliada.

Tipo M-8 (M-8.a, M-8..b) (Tipo PetaLopitys): conforne o

anterior; tanbõn apresenta un canal longitudinal axial associado
a canais perif6ricos; diferencia-se do tipo AtLantícoøyLon porque
o canal axial denota inteiração na dinâ¡nica for¡nadora de traços;
(Figura 9: M-8.a, b); nos nÍveis en que se fornan traços o canal
se expande na direção dos nesnos; daÍ resulta a forna petalóide;
o canal é contínuo ao longo da extensão do espécine; a origen pro
vável é a nucílaginosa, diversa. da origen dos canais secretores
perif6ricos, relacionados co¡n a filolaxia.

Acredita-se que esses não sejam os únicos tipos de con

figurações existentes em espócimes gondvânicos. Outras cornbina

ções do sistena secretor poderão vir a ser reconhecidas.
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Fig. 9. Sistema secretor nas rnedulas <1e lignispécimes gondvânicos
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6.3 - CORPO VASCULAR PRIMÃRIO

6.3.1 - Generalidades

A partir dos conceitos oferecidos pela teoria telôni
ca (ZIMMERMANN, 1938, 1952, 1954a, b, 1956) e pelos trabalhos
de CHAUVEAU (1911) e de BOUREAU (1939, 1952) sobre a evolução do

corpo vascular prirnário, das plantas fanerogârnicas, os trabalhos
paleoanatômicos sobre lignisp6cinres irnpõen nova apreciação.

Confor¡ne a conceituação clássica seria individualidade
dos respectivos órgãos o desenvolvimento primário, centrÍpeto,da
raí2, e o centrífugo do caule. As feições transicionais serian
exceções entre os dois ¡nodos extrenos de configuração. lvlediante
tais condições, o protoxilema passou a ser classificado, teorica
nente, segundo três alternativas: endárquea, mesãrquea e exáI
quea, dependendo da aparôncia do corpo prímário, desenvolvido de

nro<1o centr'ífugo ou, ao nesmo tenìpo, de modo centrífugo e centrÍ-
pcto, ou s onre nt e centrÍpeto,

À, luz dos estudos de ontogenia ,das pl.antas recentes, e

dos resultados das investigações paleoanatônicas, no corpo adul
to das plantas fóssei.s, verifica-se a variedade de configrrrações
do corpo primário, dessas ú1ti¡nas, en fragmentos relativos a ranos
ou a troncos de ntaior poîte. Essa variedade, por sua vez, 6 tão
grande que a sinples classificação ern três feições alternativas
não se nostra suficiente, 0 fato obriga os paleoanatonistas a

Iançarem nãos de descrições, contornadas de detalhes, na tentati
va de nelhor situarem os espécines segundo a classificação tracli
ci ona1.

Prirneira¡nente scoTT (1902, 1910) e KR.IUSEt (1928- 1962)

chamaram a atenção sobre o assunto e MUSSA (1978-b) apresentou
uma sÍntese relativa aos espécines gondvânicos. Colocou en d"g
taque aspectos contradítórios da interpretação, sobre a natureza
do corpo primário das plantas fõsseis, a partir dos esquemas tra
dicionalistas de cl.assificação, Sendo assin, sobrepõe-se a ne

cessi.dade de revisão rnetodológica, para melhor classificar os es

põcines f6sseis, notadarnente os permianos e rnais antigos.Sobres
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sai, da nesma nanei):a, a inadequação da terminologia convencio
na1, para descrever o comportânento pecul.iar das estruturas pïi
nãrias, das fases iniciais de vascular izaçáo, nos lignisp6cirnes
fossilizados, principalmente os mais antigos referidos, Apesar
disso há expressões que deverão corÌtinuar a ser utilizadas pol
que se tornaran de uso universal entre os paleoanatomistas,nuito
enbora seja oportuna a crítica sobre as nesnas, Nesse caso,
criar uma terminologia nova significaria complicar o problema por
si só de difíciL interpretação. Tïata-se, neste capítu1o, espe
cialmente dos caules de tipo ginnospérnico ,gondvânicos, e, no en
tanto, os conentários sobre nornenc-[atura são válidos para todos
os tipos de plantas lenhosas.

CI.IAUVE^U (191I) chanara a atenção para a inadequação
da classificação por neio de expressões como xilema centrípeto e

xilena cent-rífugo, Ambas dão a idéia de que há uma direção pre
ferencial dos elementos prirnári.os durante o seu desenvorvirnento.
0 fato não corresponde ã realidade, A síntese dos esquenas de
CHAUVEAU (19I1) apresentada no trîabatho de MUSSA (t97Bbl 6 aqui
reintroduzida. Ilustra o nodo como se dá o referido desenvolvi
ìnento en plântulas (Figura 10) . Vê-se que há fases ben distin
tas do desenvolvimento. Aquelas figuiadas en A, B, C cortespon
dem ao 1e CICLO e estão presentes en todos os órgãc's vasculariza
dos das plantas criptogârnicas e nas raízes de todas as plantas
criptogânicas ou fanerogâmicas. As fases ilustradas em D, E, F,
G e lì abrangem o 2e CICLO da evolução do siste¡na vascular. 56 6

possíve1 apreciá-1as nos caules das plantas fanerogârnicas, ernbo-
ra as fases do 1c CICLO tanbé¡n estejan presentes, em curta dura
ção e rápida reabsorção, ainda en nÍve1 de caule embrionário.

A esquematização da Figura 10 tleixa perceber apreciã
veI variação na direção dos feixes vasculares, de una pala outra
fase, durante o desenvolvinento do siste¡na vascular. A inicial
de todas as fases (fase cêntrica) 6 representada por un s6 feixe
central . Na fase excêntrica a configuração dos feixes 6 variá
vel; tanto pode ser centrípeta quanto centrífuga, Na fase alter
na passa a ser nitidamente centrífuga, Na fase intermediária, ao
invós da orientação centrÍfuga ou centrípeta existe a expansão
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lateral dos feixes que passa¡n ã feição centrÍfuga, durante a fa
se de superposi.ção. Nas formas ern que ocorre a fase perif6rica
(monocotiledôneas) já não há nem uma nen outra orientação,porén,
a feição de anel fechado, com elernentos crivados do lado in¡er-
no, ou do lado externo, ou formando feixes colaterais. Sendo as-

sin, ao se enpregar as expressões centrífugo e centrípeto quanto

ao corpo primãrio,a validade é sonente desçritiva em relação ao

panorana da secção ou quadro anatônico.

Quanto ã expressão, estrutura prirnária, o seu ernprego

é vátido no tocante ã naioria das pl'antas f6sseis' de tipo Si4
nosp6rnico, de preferência não conife16ides; mas' o seu uso não

condiz com o caule adulto da naioria das fornas gimnosp6rmicas

recentes e demais grupos de plantas fanerogânicas no estágio

adulto.

Veja-se que a aceleração basífuga dernonstrada po1'

cHAUVËAU (1911) praticamente inexiste nos grupos nais prinitivos
das plantas recentes ou nas taízes de todas as plantas conhecidas

recentes ou fósseis, Todavia 6 reconhecíve1 nas plântulas das

f orrnas recentes, gimnospérmicas e angiosp6rnicas, Co¡n respeito
a alguns caules de tipo ginnospérnico, fósseis, a aceleração ba

sÍfuga parece ter sido praticamente nula. CHAUVEAU (1911) veri-
ficou que certas feições, s6 aparentes no hipocótilo das plantas

recentes são nais típicas nos caules adultos de inúnreras fornas

f6sseis. En diversos grupos de caules de tipo girnnospórnico é

possíve1 perceber configurações de una das fases iniciais de vas

cularização, ern transição para a seguinte ' sen que a fase ante

rior tivesse sido reabsorvida. Fica evidente que a aceleração

basífuga praticarnente inexistia em muitas formas. 0 aparecimento

de fases mais avançadas, antes da reabsorção das nais antigas,no

corpo prirnário, denota que os lances evolutivos tlanscorreran por

meio de longas etapas na histõria do desenvolvjnento. E como

se o corpo prinári.o dos caules aclultos, dqs f6sseis, retratassen

o filme da evolução en cânara lenta. No caule enbrionário das

plantas recentes, por efeito da hereditariedade , é como se aprg

ciasse o contpacto do fílme' com o mascaranento de diversos gua

dros internediáríos.
Nos .Lignispécines permianos, nuitos dos quais caÌacte
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rizados pela inexistência da aceleração basífuga, 6 possÍvel se
referir a xilema primário em seu sentido original. Nesses, 4s
fases alterna e internediária parecen ter tido a mesrna duração
que o tempo de vida da planta. persisten nas partes nais altas
dos troncos ou nos ramos (BOUREAU, 19s2) quando deveriarn (em corn
paração con as plantas recentes) ter desaparecido desde a porção
mais basal do caule jovem. Nas plantas angiospérnicas recentes
as fases do 1ç CICI,O têm a duração da vida ð,a raí2, mas, só apa_
recem na base do caule elnbrionário e, então, con duração fugaz,
cedem lugar ãs fases do Zç CICLO. Concluí-se, pois, que o que
se denomina de corpo vascular prinário, no tocante aos caules f6s
seis, de tipo ginnosp6rmico é na verdade un complexo de fases,aî
gunas das quais nen senpre reabsorvidas durante a evolução do
sistema vascular' 0 que se denonina de corpo vascular secundá
rio é o desenvolvinento de una única fase, ou seja, a de superpo
sição. MUSSA (1978-b) nencionou diversos exemplos de lignispéci
mes gondvânicos con renanescentes de estruturas prinãrias reti
das nos caules adultos (Figura 14), corno se fosse comun entre es
sas plantas idêntico ¡nodo de composição das referidas estïuturas.
A Tabela 18 do texto corresponde ã arnpliação da Tabela I de MUSSA

(f978-b: p, 102) co¡n o acr6scirno dos resultados do presente tra
balho. Por meio dela vê-se a exigtlidade dos ternos endárqueo e,
nesárquoo para descrever as configurações existentes. Assin, de
longa data o mesno problena parece ter chanado a atenção de auto
res cono HAttE (1912) , HOLDEN (1917) e WALKOM (192S). Ao descre
veren esp6cimes classificados en DadoæyLon ENDL., tecen uma s6
rie de comentáríos sobre a originalidade das configurações pel
cebidas nas amÕst'Las, nuito enbora o protoxilena continuasse clas
sificado cono endárqueo. O aumento do número de rnorfogêneros gond

vânicos, estudados, serviu para esclarecer que .a variação de
quadros anatônicos se deve ao naior ou nenor grau de reabsorção
dos elenentos primitivos, característico quanto a diferentes gru
pos. En algunas fornas a retenção dos elenentos primitivos 6

maior, en outras verifican-se estágios transicionais e na nesna
secção podem ocorrer canpos indicativos de reabsorção cornpleta e

canìpos de reabsorção parcial.
Sob un prisma diverso do de CHAUVEAU ( 1911) Z IMMERMANN

(1952, 1954, I955, 1956) condensou urna séri.e de considerações so
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FIG.TEX'I'. IO Evolução ontogenét j-ca do sisterna vascu.l-ar das
plantas. 1e CICLO: A - fase cêntrica; B - fase
excêntrica; C - fase alterna. 2e CICLO: D, E, F

- diversos estágios da fase interrnediária; G -
fase de superposição; H - fase periférica; I -
nÍvel das secções efetuadas na p1ântula; xc - xi-
iena cêntrico; xec. - x. excêntrico; xa - x. alter
no; xi - x, internediário; p, pa, pi, ps - fases
da evolução do floema. (Seg. CHAUVEAU, 1911).

a evolução do tipo de espessanentos espiralados
ao tipo de pontuação areolada. (Seg. ALEXANDRIEV

1928 (apud ZiMMERMANN, r9s6)

ídem, ZIMMERMANN, 195óFtG 11 b
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bre a evolução do sistena vascular, em bases filogenéticas.Estas
podcn ser resumidas cono seguen: os telonas vegetativos desenvol
veran-se de nodo paralelo con os telonas férteis. As fornas maís
especializadas atuais passararn por uma s6rie de transformações
e estão sempre sujeitas a passarern por novas e inprevisíveis trans
fornações. A apreciação hist6rica do desenvolvirnento, isto 6, o
estudo conbinado das fornas f6sseis e das recentes fornece o co
nhecirnento dessas transformações. Sob o prisrna te1ôrnico jarnais
se diz que una forna ancestral foi sucedida por outra.Diz-se que
um conjunto de modíficações herdadas estão presentes no corpo en
brionário das formas rnais recentes. Herdadas ,por que os telomas,
a partir das plantas mais primitivas, estiveran sujeitos ã ação
independente ou conbinada de processos hologenéticos. A evolu
ção do sisterna vasçular deixa transparecer que alguns- desses pro
cessos tiveram atuação mais clara no transcurso do tenpo.

A divisão da célula apical, nos telonas prinitivos,
fez resultar a dicotonia; divisões co¡n deslocanentos do eixo fi
zeran resultar a sobreposição do eixo principal sobre os eixos
das ramificações laterais; resultaran sinpõdios; quanto ao siste
ma vascular, (Figura t1), o deslocanento dos traqueídeos nais pr!
¡nitivos, ou protoxilena, da posição do eixo para a posição nais
centrÍfuga, foi a razão da fornação de tipos variados de estelos.
Tal deslocanento deu-se paralelamente ao aunento de espessura do
órgão vascutar (plantas continentais). O protostelo prinitivo
era fornado apenas de protoxilena, sem diferenciação, No tipo
Rhynia iniciou-se a conplexação; os elenentos prirnitivos, de p3
redes nais espessas foran deslocados para a posição centrífuga,
nediana, enquanto que os elenentos novos preencheran o espaço cen

tral ern torno do protoxilena, Diferenciou-se, pois, o netaxile
na, e o protoxilema to¡nou configuração nesárquea (Figura 11). O

des locanento dos elementos do xilema para a condição cen
trífuga teve a finalidade do reforço nos caules , cada vez nais
adaptados a aìnbi.entes continentais. 0 abandono da configuração
protostó1ica, circularr para a de un aster (/S3'¡'ROXIL7N) foí de

ter¡ninada pela reclução do corpo central do netaxile¡na con a dis
tribuição desses elenentos en torno dos polos do protoxilena ne

sárqueo em cada. u¡n dos braços. Por sua vez, cada braço do asteï,
olhado separadanente, representava un protostelo mesárqueo do
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tipo RHyNrA. 0 deslocanento centrÍfugo do protoxilena coloca-o
na posição exárquea (cono nas extrenidades dos braços nais gros
sos e mais curtos do actinostelo das LYC)PHYTA arborescentes).
Certo grau de redução do netaxilena fez originar, do protostelo
primitivo,os protostelos núltiplos e mesárqueos caractelísticos
da polistelia, A redução en naior grau, do netaxilema original,
fez resultar, a partir do protostelo prirnitivo, o cilindro lenho
so eustélico, das plantas de tipo ginnospérnico. A redução do

metaxilema, en alto grau, configurou, por assin dizer, o protoxi
Lema endárqueo típico da eustelia.

Com os deslocamentos do protoxilena para posições ca

<.la vez mais centrífugas verif ica-se ,em grau sernpre naior, a in
tronissão de células parenquimáticas en meio ao núcleo de metaxi
1ena. Tem-se assín, paulatinanente, no transcurso do ternpo, a

individuali zaçáo da nedula, cono componente do estelo. En para-
1e1o com os deslocamentos do protoxilerna, tambén ocorreran prg
cessos elenentares na evolução dos elenentos vasculares. Os pri
meiros espessanentos de vasos condutores, rnencionados na hist6
ria evolutiva, das plantas continentais, são os ane l ado s( SPHAGNUM) .

Anastonoses (Figuras 13-4, 13-B) dos anelados fez surgir os espi
ralados. Novas anastonoses en ângulo originaran os escalarifor
mes. Anastomoses no nesmo plano originaratn espessanentos reticu
lados e, afinal, pontuações reticuladas e areoladas. Nem todos

os tipos de anastomoses estarian presentes en todas as formas,

rnas, condições herdadas deterninaran os tipos de anastonoses. 0s

arranjos, de pontuações classicanente descritos cono araucari6i
de e abiet6ide tiveran desfechos diversos cono ilustram as Figu

ras 1.3-A e 13-8.

Entre as f orrnas fósseis boreais três grandes grupos

ilustran muito bem o exposto. São representados pelas fornas po

roxil.õides, mesoxil6ides e cordait6ides. Cada qual, respectiva
nente, contén indícios da aceleração basÍfuga nula, de grau in
ternediário e en maíor grau. Tais exenplos são oportunos,devido

ã semelhança com o que se encontra entÌe as formas pernianas da

Bacia do Paranã e gondvânicas ern geral. Corn pertinência ãs exár

queas, gon<lvânicas, conhecidas até o presente,nenhuma é passíver

de conparação com as poroxil6ides boreais ' No que toca às Verte
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b,aniae, por exenplo, aínda se discute a natureza de raÍz,rizoma
ou caule quanto ãs nesnas. Co¡n respei.to a Tord.oæylozr, nuito em
bora scHOPF (1971) tenha apreciado o norfogênero corno relativo å
raíz e idêntico ãs Veytebz,ayiae fnRUSnl (19S6) ao descrever a
espécie-tipo do gênero ilustrou con fotomicrografias e esquenas
as frações integradas do cõrtex, o que seria mais raTo em raízes
de porte lenhoso. MUSSA (1978-a) descreveu traços de dois ti
pos, presentes no corpo lenhoso de esp6cínes j.dênticos. Tais ele
mentos anatô¡nicos, pois, sugeren a natureza de caules (anônalos;
',1ianas") para essas fornas. A espécie M!/ e Lontôydoæy Lon catay,inen
sa, descrita neste trabalho, (liSTAIíPAS 8, 9 e 10), tanbérn integra
o grupo Tov.dongLa, A descrição mostra a peculiaridade da forma
ção de urn 619ão lateral con ta1 repercussão anatônica que, nesse
nÍve1, o estelo pri.ncipal perde por completo a individualidade,
para dar lugar a dois estelos praticamente de nesna dirnensão. A
par disso, a medula, incipiente, caracteriza-se por constricções
ao longo do eixo longitudinal e ern cujos níveis forman-se raízes.
0 quadro anatônico transversal não 6 claro. Aí não se identifi
ca o protoxilema e lenbra, incertanente, a configuração exárquea,
com c6lu1as parenquinatosas escassas no centro do estelo. A con
figuração longitudinal, igualrnente, não deixa ver, ern nenhun can
po, elenentos vasculares prirnários; somente elenentos <1a fase
mais avançada,de superposição, areolados. Com isso,perrnanece en
discussão a natureza de caule anôna1o ou de raíz païa essa espé
cie.

Neste trabalho ainda se descreve un espécine a¡nedula
do e inteiranente formado por elenentos vasculares areolados, da
fase de superposição, (Ioz:osoæyLon n,g.) . O quadro anatônico 6
o de unra raíz cliarquea con radículas fornadas ao longo do eixo
longituclinal. È¡n nenhuma das secções foi possÍvel captaï o cõr
tex, rnas, a superfície externa é inteiranente oïnanentada por
meio de estri.as longitudinais, paralelas (ESTAMPA 88, Figura 1),

Com base nos resultados do presente trabalho an
pl.ia-se a classificação do protoxilema bem cono a nonen-
clatura convencional, da seÊuinte mane'i ra'
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Endárqueo

Trans ic i onal
ou

Meso e Endár
que o

Marginado ou distal

Ac i cu.l ar ou proxinal

Al t e rnant e

Anel-ar

simples (con l acun a
de reabsorção)

conposto (con elernen
tos de xilena de trãns
fusão tipo x)

lr{e s árque o

Central

Bancle ado

En grupos separados do cilindro
lenhoso

arqueo

TABELA 18

Classificação do protoxilena nas formas gimnosperrnóides e ginnos
pérmicas gondvânicas (conforne a configuraç[6)

O protoxilena endárqueo narginado ou distal encontra-
-se nas nargens das cunhas de xilena, quase setnpre en posição ne
diana, do lado convexo da ¡nes¡na, ou en posição lateral , na margen
da cunha. A configuração endárquea do protoxilena denonstra que
houve reabsorção praticamente completa, dos ele¡nentos das fases
iniciais de vascularizaçáo. E, portanto, um estágio naturo da

evolução do sistema vas cular.

O protoxilena apical, estil6ide ou proxinal ,compreende
configuração nais cornplexa. Nesse caso, a natgen do corpo lenho
so, no limite con a nedula, aparece serreada ou e¡n tiras agudas
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como se as cunhas de rarga base se fornlasse¡n por meio de .feixes
radiais de extremidades soltas na medula..O pïotoxilena, proprÍa
mente, ocupa a extrenidade desses feixes. As esp6cies que conpre
enden tal configuração dizem respeito, entre outras: KaokoæyLon
rioclarense n. sp. e a Tz,igonongeLon ped,t,oi (ZEIL.) WALTON.

0 protoxilena transicional ou neso e endárqueo conbi
na' en diferentes canpos, da mesna secção, ultr tipo ou outro de con
figuração, isto õ, a endárquea ou a nesárquea. O tipo ,n"ro 

" "r,dárqueo, anelar, en vista geral , conpreende cunhas ile xilema quã-
se sempre plano-convexas. As margens dessas aparecem cono se es
tivessem esgarçadas en feixes radiais, estilóides, voltados p"_
ra o centro da medula, cujas extremidades, por6rn, não são li_
vres. Aparecem como que interligados por elenentos retangu_
lares cada vez nais cuttos r quase isodia¡nétricos en vista longi
tudinal. Sendo assim, cada par conpõe un anel limitante de una
lacuna acelular ou preenchida por parênquina. Essa lacuna não
se formou, realnente, pela fusão de duas alças de xilena, mas,as
alças e as respectivas lacunas é que tiveran origem ã nedida que
os elenentos das fases iniciais de vascularização ian sendo reab
sorvidos. Se tal não houvesse ocorrido, de certo que o protoxi
lena original ocuparia o 1ugår da lacuna, e, conforne a classifi
cação tradicional, seria claramente nesárqueo. Entretanto,a f"l
ção atual já não encerra o verdadeiro protoxilena; a natureza dos
espessanentos de todos os elenentos vasculares,presentes no cor
po primário,6 uma s6, ou seja, espiralada. por conseqüência, a
classificação cono tipo endárqueo, puro, será artificial , não in
terpretará a verdade. Trata-se, de fato, de protoxilena nesár
queo, cuja verdadeira posição 6 ocupada lago^ra, por un campo de
realrsorção (EST. 29, l.'ì g. I c 2 ;EST. 29-A,Figs .I,Z e 3 ;EST. 30, Fig. J),

Daí, portanto, a dificuldade de classificação do cor
po prirnário de for¡nas f6sseis segundo os moldes tradicionais.con
sidera-se a conrplexidade da inteïpletação, relativa aos eventos
que aí se passaran até a composição do quadro "sui-generis,, que
ora se dis cute.

Quanto aos lignisp6cines gondvânicos confornes con a
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sub-tipo
Arttaz'ticoxylon ou sub-tipo-A e o sub-tipo BvasiTestiLoøyLon ou
sub-tipo-8. 0 sub-tj.po Antart;dcouyLon contén a estruturação
do corpo pri-mário senel.hante ã que se descreveu acina, nas, coll
p1eÍìentarmente, en contjnuação ãs lacunas e adiâ.nte das extre
nÌuaoes estlloldes do corpo pr'rrlrário, interpõern*se elernentos vas
culares curtos, quase isodiam6tricos, ora con espessanentos esca
larifornes, ora coltì ponLuações reticuladas, SEI,VARD (1914) inter
pretou a presença de tais elementos cono relativos ao protoxile-
ma endárqueo com rlistorsões. Os espéci.mes ora estudados aclaran
o problema ao flostraIen que tais elenentos aí existen rotineira
rnente, En Antar.t,ícoægLon seuardii são perceptÍvej s ao longo de
toda a secção longitudinal dos espécines. À 1uz dos estudos de
CII.AUVEAU (1911) interpreta-se os rnesmos cono renanescentes das

fases nais primiti.vas de vascularízaçáo, não reabsorvidos,e,ago
ra, alt-anente especializados. Podem corresponder a un tipo de

xilerna dito de transfusão, mas a posição atribui ao corpo vas-
cu1ar, prinãrio, caráter transi cional de mesarqui.cidade "

0 sub-tipo Bt"r;s'iLr¿s l:iLoægLon è ma j s simples de se in
terpretar, pela ausência de reversão na ordern dos elementos do

corpo prinário, Caracteristicamente, estes são de un só tipo,
isto 6, espiralados, nesmo aqueles quase isodianétricos avança
dos no corpo rnedular. Entre esses últinos há apenas uma ou duas

séries longitudinais, de elenentos estreitos, con espessanentos
escalariformes, aparentemente. Além desses, e nais profundanen
te colocados na medula, quase sempre tambén se encontram 2 a 3

fileiras de olementos espiral,ados, longos, de pequeno diânetr:o,
com caráter mais centrípeto que todos os denais,

0 tipo rneso-endárqueo alternante associ.a, numa nesma

secção, canpos en ({ue a configuração 6 endárquea e canÌpos enì qr¡e

õ mesárquea ou tendente a ela. A configuração mesárquca s6 apa

rece nas proxínidades da área de formação de traços foliares ou

de ramificações. Ëxenplo desse tipo anatômico encontra-se em

Catartnopitys bitancourti'L rì.g., n.sp. (EST.11,Irj-gs.1 e 4).

O tipo rnesárqueo-central está tiìu.i.to be'lli j.lustr:ado ent

Taxopitys afrir:ana KR){USEL em que os elenentos do protoxilena são

completanente cÕntornados pelos cle¡nentos do metaxilena, sern que
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haj a fornação de lacuna.

O tipo rnesárclueo irregular caracteriza as espécies do
gênero Abietopitgs en que, no local de cada polo de protoxilena
ocorre a formação de a1ças irregulares de met.axilerna as quais se
aprofundan na medula, Ao mesmo tempo, é possível constatar a

presença de grupos isolados de metaxilema, afastados do corpo le
nhoso, corno núcleos vasculares, isolados, na periferia nedular.As
denais espécies do gênero ?aæopitgs conpõern essa ú1tina feição.

Quanto ao protoxilema dito exárqueo, só foi possÍvel
verificá-1o en fragnentos fossilizados de raízes (?) e classifi
cados nos norfogêneros To:t'osoæyLon e SoLidoæyLon.

6,3.2 - Sistenática dos Lignispécines Gondvânicos de Acordo con
a Configuração do Corpo Lenhoso Prínário

A classificação da Tabela 19 por si só dispensa quais
quer cornentários a mais; serve apenas para apontar os rnorfogêne
ros gondvânicos que se encontran num estágio nenos avançado de
evolução do siste¡na vascular.

rvïy Y\rv
¡f r','-ì. !r lll ,..r I I I 

', 
\' . -, , . . , . . , rìr¡r:

Yr Î:n Yff_ffi
¡Ïìrun,¡nù t,litrtr trtrfrñr ¡Iì,.\',rñrt,{trr!,J{.\.t,!.

^turçio 
d.'s prôccssos elcùê¡rtirrês na foÌmrç¡o dos

dls plrnt.rs Jo hãl)itos continenrnis i:t\¡ttRVÀNN. r9s2)

,.i\ @ I
U9 (\ iô c) {rrl\Ð Qy v.".,;-/

€-? ,A' *s"{¿\ / ¡z( )\ ærih\¡y' (_ _,, Z¿¡l\=
^^t)^Ét.h a,j.¿úo,t.t.

Deslocanerìtos ¡io protoxit€na durante a evoluçÀo estéticâ
(: I If)lER\t.\\\, r951J

\ I / j direção de difcrenciação do netsxilena
po los do p¡otoxi lema
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ffi
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4\,5.T-\"1'r

Tipos de protoxilema em espécines da província paleo

f1o¡í s tica gondvâni ca .

A - endárqueo marginado (tíPo Dadot:ULon); B, K - en

dárqueo acicular (PetaLopítas eutangei) I C - endár-
queo acicular (?) , rneso e endãrqueo (?)Pa"ataeoPítus

iD,L-nesoeendárqueo
(tipo B) a.nelaî (BtasiLest¿LotuLon píraeícabenae )1

E, F - mesãrqueo bandeado (Ê'.ilaæopítye aLÐeB-píñtoi;
F'. Abi.etopl',tUs perforqta; G - nesálqueo cent¡a1
(taropítya african¿)i H - mesárqueo: grupos desloca

dos do corpo lenlÌoso (5o¿eÌropitUs ruetícana)i I - t9
sãrqueo bandeådo ttansicional, con glupos associados

de xj.lema na o¡1a ¡nedular (PhuLLocLadop¿tye capensís);
J - nesãrqueo, cono núcleos de xilena junto à nargen

do corpo Lenhoso (Ab¿etopityepet'forata); M - neso e

endárqueo, tipo A (AntdrticoæyLon eeuardií).

ilffi ¡,

ildf
t\?
i {.r
\Ùi

Fig. 14
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Mnudoq Lon ûa¿ Éoati (¡hHISI t. 1966) I,tAütiSH. 1972
(lilAH[Sll. 19ó6: pl. Z. Fig, r0)

D@ddoqto't ¡"r9", j ([tiUSEL,19?S) ¡Wl[S|lllRI t9?z
(|GAUSIL ¿¡ K&iü,sEL G tVNcÈ,1928:r F.B, Figs.
2, 3i T,\F. 9. Fj gs. I , 4)

Darudozy lon porosr' 1loriiusEL, t92s) MÁ¡tEs , 19?2
(tGÁusEL r:n Ktìr{usl,L 6 MNGE, t928: TAI.9, Fi8.6)

Dù\daqJlon paranchvnost\ (SUMNGE 6 t{At1lfy) MAt IESH. ì972
(SnÀ\CE 6 I!,1I]IrY,l972: pI.Z, Fiss. 9-1S)

DdÍr,adottLon jo¡.tt¡.ienrc (¡fÂt{[Slt.1964)¡tÁt{Lst¡fÁRI, t97Z
0WiESIIìJARI ,19ó4 : p1.], Ftgs. t-5, p1.2, Fig. 6)

htudoa.Alon daíntpee¿¿ (Cl{A$r N) ITNIE$I. f9Z2
(CllAnrN, 1904: Pr.28, Figs. t-j; pl.29, Fìgs,I-3;
Pl, 30, FiBs.3,4)
Sll lil 6 SINGI, 1926j p1. 1, Figs. t-S; pl.2,
l:igs. 6-12; ¡1,3. fig, lji SÁ]0¡I ô SI|,IOI, t9Z6:
P1.3, Fiss. 14-16)

DanudDrg|on óak¿¡i¿ (SDtv ltD q lllALTON, l9Z3) HA F${.19??
(SItt' IIIJ f' l¡J I1ON, 19231 p!. 22, t¡jgs. t9-2zi
Í141,T0N, 1925: Pl, l, fi8s. l-6)

fu,ludþîf Lon del¿.lattn ,sp.
(EST. 19, fris. 1)

Mn/doryLon sD,
(8s1. 84, Fig. 2)

Ntûeuße lp¿ tU o ecãl,ptuyata nov. gen. et nov. sp.
(8ST.40, Figs.3,4)

41,1s tralôê cleþne duL'or! L on q e fttdi.n¿¿ nov. gen. ot nov. 9p.
(EsT.45, Figs. 1, 4)

PauL¿eto.Vlok ¿nf¿dtø? nov,¿cn.ct nov.sp.
(EsT.45, FiB.6)

Pdul¿øtoîllon tomoslr,r sp.nov,
(EsT. 17, Fig. l)

PauLíBtotglon irdri€no€ (GUERM) n. corìb.
(ûJERIIA, 1978: EsT. II-B; |rST,IlI,b)

Pdrdndeeptotllon þabul(tt¿ñ t\ov. gal¡., c t sp,no\'.
(EsT. 47, Fiss. l, 5)

Pawnaa eptoqt lon agt',:,,L¿tto nov.Sen,et sp.no\,.
([ST. 49, Fig.5; ES'r.50. Fig.2)

Bal'akaþow l,on jharíenoa SIR.6 ]t t ft 1.cmend.KulLlll\t l 9:t
rSUR. fì S/\¡1.,1956: pt. I, Ft8. li SUR. [ ¡t tT .,
r9ó2: PI. I, Fig. l)

BardkaroîAlo bnßiLie,tse SOtMcE l97J cttLRRA 1916
(Diss.¡tcstr., SO Ì^CE, 1973: [ST. XX, Figs. 1,2¡ ,

ESl. )0W, Fig.
Sohoffcdutía peripdludira nov. S¡.,n. ct sp.nov,

(EST.5, Fis. si EST, 6, Ftgs. 1,2,3)

o

7
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F

ì¡hgdpø¡otcN Lo,1 ¡¡¿;re¡ee XRïUSÈL 1956
(,oüiuscl, 19s6)

¡,øgapot:oîrlon ¿6¿U ¿t KnldUSE¡, tgsó
(KMt,SlìÌ,, 1956: T ¡:, 8, fig. J0)

t esaporoçuton sc¿¿rzi¿ KRIiUSI;L, 1956
((RliusEL, t9s6: TAr,7, rig.2B)

tte dul Lop¿ tw I c t e Ío t i od (ôOTI Uf\) m;{ÌJSEt tgZS
(Krdtustl, 1929: T,{f. 2, Iìigs. z,3)

Solenoa:lt Lon r,)r:,j$i ktlt'{USEL I956

1Xl.l{r;stt,, tlSrr: TAI. l, Iig. li t;\F. 3, FiS. )
sotenorjj t on È¡¡r¿¿ ltiRiUSEt, r9s6

(tüT(,sEL, l9s(', T¿\l;. s, I;ig. t3)

So|enoîVlon obe¡,holzen: m,ttSEL tgso
(cr. KRäusEr., l9s6)

Polvso|etlox:ylon r,/¡iúar: I$r\USïL 6 mt,tÄ\Itl l9S8
(KRAUSEL ô DOJ,IÀ\ITI, I95gI T,\F. 17, Fig. 9)

Polg s o I enoq t on ktae u I è L¿ ¿ (SUR, q Ñ,Un N) ttÂ8E$ n\'.4.RI

(SIJR. 6 ¡t^Iïry, l9ól: Pl, t, Figs. 3-7)

PoLVEolehoqjlon l)dg€eÌse C [RÂÂ 197s

(C,I,[RM, 1975: EST. I , Figs, S , 6, 8)

Pol|sule ^ra1an tagua¿ense .sp. fio\',
(8S1. 7,7, Fi8s.2.4)

Pol|on Lenoqlon nanie¡'o¿ ,sp. no\'.
(8S1. 5I, Fig. 2; DsT. 52-.4, Fis. t)

Potùsolenorltton rcsìn¿ferun (6U[RMJ n. colrìb.

(GJERnA, 1976: Pl. fl, C)

Atlanti.cosVloh nx2Ì,gínat1,rt, Dov. gcn. e t sp.nos.
([ST. s5, Fi.s.2)

A¿Lant¿coruto Lalp¿catun sÞ,rov,
([SI. s4, Iis.3)

ntl,anticoÊ! Lon foùanin¿tLtn sp. tro v,
([ST. 57. Figs. l, 2i EST. SB, Irigs. t, ¡)

A¿La4r'i.orglan 6c¿Z ¿raa¿Lr¡ stì. no\..
(ESl'. 59. Fiss. 1, 2)

Àtlanti.oÍAlon ¡rranqiù¿as? st) . nov.
(EST. 79. Figs. 1-4; ESl. 79-^, Figs. l-{)

Atlanèí,corr Lon bo\.tolu?rs¿¿ (CntlR¡^) n. conb,
(CrJ[Rn . t975; IST, I, Figs. I,2,4)

Atlan t¿coqt Lon nonoc,tnatosun (tït,liuù\I) n. cdnb.
(KULX^RNI, 197lt Pr. 1, ¡ig. z)

At\antíooryLon kt'aeuaetii (lt^lßStîrlÀRf i I9TZ) n. comb,
(ilÁHESInVARf. l9?¿; pl, 14, Figs, l-7

c-
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PtotopodoêarpitAê ¡o€Ét¿¡¿ )ÍUSSÂ t 974
(8s.1. 80, nig. t; i\tJSSA, t974: EST. l, Fig. 3;üST. 2, Fig, l)

?ì,íeanorye I on pe dro í lZEt Lt ERI I\.^LT0:,{ t92S
(ZEILT,ER, lB96r pI.9, Fig,4)

Irl.gononll e Lon pani g angens e )IAHESH, t 966 emend....'\HES . l 9: l(¡WtES lvAÀf , 19óó: pr. l, Fi8s. L, z)
tu ¿gononltelon kaoftanee ¡1,\u5¿ 1956

(FsT.5, Fjg, l8i [sT,.t, Fig. ];)
xaok:Euzon rc-l¿n,¡:¿r (h;uÏor_, t9:s) I.Ì.{JSEL rgsó

(ìÌ/{,TON. l92S: Tâhlc Z, ¡-igs. ,-10}
taoþ.ôryLoa r,¿lhinti (RAUSÙ, t95ó

(KìiiUsEL, r9s(, I TÂr.6, Fis. 2s)

l¡toloq,t on (?) drPaz Xni¡56¡ ¡956 ¡z¡
(xIt/ùSEL, l9Sój TAr. f), Fig.27)

lato LoE! l.ô za¿¿êstu¿ (SAHNI) ]\IA¡{ESHiÌARI 19óó
(s,l¡ß-t, 1933: pt. 23, Fi8s. 3, 4 i pt. 24, Fig. 1)

l,aakarylan rioclare Ee sp, t\ov.
(8ST.25, Fig. .t; F"ST.27, Fig. t)

'a LrsÒ Lenory Lon sep Lo :,wr slr,nô,,.
(FsT.68, Figs. 2, 4)

Sol,enohraltitiû:gtan .i.t"tneií 
MTSSA Is? I

(IST. 69, FiBs. t, 2)

Petalopat¿s r.¿:.4rce¿ sp.nov.
(EST. 61, Figs. 1, S: F_ST,63, Fig. 2)

Petalopi4ta alaêomata Dnv. gen.et sp.nov.
(ËST, 64, Figs, 2, j)

Parqtottrp¿tys aneyiaana (M ,{Jü,Z 6 DOLIANITI)BAF.BOSA t9S6
(Italil[Ro, lgsój Fig. 4, Fig. S; MILANEZ 6 mLIANITI,
1950r Figs. Ì, 4; KìJiUSEÌ,6 DOLIANITI, tgSE:
TF. 16, Fís. t)

f ca L.r i ¡.ap i t a ¿ Lt. t r aa"o*.r. r, nr)v. lcn. rtr sp.nov.
L lEsT. 11, ri8s. I , 4,

Btoot:|ætit oWLon p¿racicab,rnse ¡'.SSA t97g
(IÎJSSA, ]978-d: ESI. I, Figs. t, l;
ÉSI.29, Figs. I, Z; CST.30, Figs, I,Z)

BrasilestilaryLon a'Bísteense sp,Dov.
(1ST.35, Figs, l,3, Si IìST.3ó, Iìies.I,2)

DnsilestíloîVlo,1 sclep¿oÌr1ãIrm sp. nov.
(lìST,3l, Irigs. 1,3,4¡ DSl'.32, Iìies. j,4)

Drcs¿T"esLilowton farleyense (WALKON, r 92 Bh. cornh
(1,1. 22, Figs. 4-O; pt. ZS, Figs. r_3)

Aktar tíaoryLô'1 ltedatuI.í.í TAJSSA tgTB
([S'I. 83, Figs, :1, 4)

Antar ticÒtüJlon pñætt.eyi. SËlllARD l9t4
(Sl:l\hlìì), l9I4i I,t. VIII, t,igs. 44,46,49)

nrton ontu f
o

cv

2
Sifiples
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corpo lonhoso

Biìndeado si¡l)les

Associado a

Grupos destacados

*, 
".,.: :l l! : 

pauz ¿ B ta4a roräusEl 6 rp¡¡1¡¡1¡, 1e56
{xRÀUsEL ( mLIANITI, 1958: TF. t8,
Figs, 13_tS; Tf. 19, FiBs. t9_20

SolenapitVs ,,uetícana sp. nov,
(ËSl. ?1, Figs. t_3i E-sT.72, Figs. t-4)

solenopi¿vo piotulatd sp. nov,
(8S1,74, Figs. 1,4; EST,26, Figs. r,5,6)

Phst¿ocl adopítus,'ar¿t{¿ K¡J{USEL l9s6
(Krù{uSEL. r956: Tf. 8, Fis.32)

rarlp¿tss afñoaha mj{Us¡L ro¿e
(KIì-}{USEL KnI{USEL 6 RAN6E, 192s:
TAF. 10, IiS, 3)

Saení.opitgß tnansatlant)¿ea sÞ.nov,
(l:S'r, 23, FtBs. ,l-4; üST. 24, Fig, t)

Iaeniop¿Lqo Juchlda sp. nov.
(8ST.85, Figs. l-4; nST,8ó, Ftg. 4)

'We tontordoíylon ,ft¿tt IIJSS^ t978
(tüSS,1978-ar p1. IV, Fig. rB)

I'lve'ontapdonylon braailíênse iluss 1978
(ltlUSs^. 1978-a: pt. VII, Fig. d0)

Welohtot dot:yLon catat í,nensê n.sp,
(liST.8, Fig.3; EST.9, Figs. J,.r:
FST. 10, Fig.4)

Iot doryLon ategnêpyu¿tøhee niUSeL fSSO
(KMUSEL, l956_b: Tf.2, Fig. l;
Tf. 3. Fis. l)

IofdorlJlon Ea,EauLense tt SSÀ 1978
(IUSSÂ, t978-a: pl. t, Figs, 1,5;pt. IrI, Fig. lr)

tve LontÒrdoq| toh ¿¿?os?:t (¡IJSSA t978)¡.ç*5.
(llUSS^, 1978-å: pL. IX. Fies. SZ, SJ)

:

PROl0t
CTI¡¡TRAT,

o

þ
I r.*".wt.., atrìaco¡matøn

I tusr. 88. Fis. r)

I sol¿trùltrô Ì,tfne,¡Èc

I r"tt, rs, Fir. 4)

I 
rorc¡oqt:. rrrørjr¿a¿¡.r1st).nov.

L 
1or.ôo.r¡¿¿¡ spr,.

TAtsEL,A 19

Cl.assifjcação das fornas gondvânic:as de acor<1o com a configura
ção do protox il.ema
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6.4 - O CORPO SECUNDÃRIO DOS LENIìOS GIMNOSPÉRMICOS

6,4. f - Gene ra l i dade s

Para sintet-izar alguns aspectos conhecidos lembra-
se que os fìragmentos de lenho passam, de nodo simultâneo,
por vários evcntos numa bacia deposicional. Entre eles o desseca
mcnto gradual dos tecidos.Este favorcce ir fragmentação que se ¿ã,
principa-lmente, segundo as linhas de fragilidade natural , repre
sentadas pelos anéís de crescinento. Verifica-se a perda pro
gressiva dos an6is mais externos e o corpo secundárío do lenho,
ordinariamente, se dispersa en partes múItíp1as. Restam, em pro
porção beln nenor, as frações ao nível do cilindro lenhoso nais
interno as quais incluen, de nodo especial , o corpo vascular pri
mârio e a medula. LËPEKIIINA (I972) ilustra nuito ben o aconteci
mellto ao informar que na Bacia cle Kuznetzk (URSS) , em cerca de
250 amostras coletâdas, 230 compreencleran frações do lenho secun
dário. Sornente 20 conservaran o cÕrpo primário e a nedula, ou,
pelo menos , partes de cada un deles. Tal constatação nada nais
6 do que o conun acontecimento, na naioria das ocorrências ligni.
fossilÍferas, on<1e cerca de 98% das amostras quase sempre corres
ponde a espécines do lenho secundárío, enquanto que 2eo diz ïes
peito a esp6cirnes nedulados. Não por outro motivo sobreexiste a

indagação,coñcernente à validade do procedirnento de se elirninar,
dos estudos paleoanatômicos, os fragnentos só representados por
lenho secundário. Pondera-se, nesse caso, que nenhum tipo de
amostra cleve ser, "a priori", excluído da avaliação, Se, de um

lado, os fragmentos de lenho secundário favorecem, parcialrnente,
aos fíns da sistenrática, de outro, interessan ãs averiguações as
sentadas em bases cstatísticas. A predoninância de certas carac
terísticas, eln grìipos reconhec.iclos, c1e anostras, norteian deter
minações sj.steniticas amplas e clucj.clam aspectos da paleoecolo
gia, con certa colocação no plano bioestratigráfico.

A nedula e o col'po lignivascular primário, por sua ng
tureza, são enti,dacles que mais retêm feições expressivas da'filo
genia. Segundo ÐICISON (1975) o corpo primário é o verdadeiro
repos it6rio dos caïacteres prinitivos. O secundário, por6rn, re
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flete tendências ou linhas de especialização e quase senpre ex
pressa a ordem d¿.rs influências anbientais. para o nencionado
autor é muito difíci1, todavia, discernir, no corpo secundário,
o que é realmente tendência evolutiva ou nodificação ecológica;
assin como outros anatontistas't de plantas recentes, aponta a pï.o
blemática relacionad.a com a classificação dos lenhos (rnadeiras)
sinpl esnente apoiada na caracterização do corpo secundário, por
tanto, os anato¡nistas,de plantas recentes, atentan para a neces
sidadc da real.ização de estudos sob o prisna da ecologia e en
bases estatístì.cas. Sõ dessa nranei.ra haveria a seleção dos ca
racteres verdarlcirarnente, sisteÍráticos, em face dos oriundos por
influências do arnbiente. Tais influências, se não levadas en
consi<leração chegarn a causat a deterrninação errônea de novos
ta.s:a. E, se t¿I acontece en relação às fornas recentes, o que
não se poderá presuni.r en relação ãs fósseis, aprecíadas, sim
plesnente, nas referidas frações do estelo ? portanto, os tra
balhos especializados en anatomia ecol69ica das pl.antas recen-
tes orienta¡n, sobremaneira,os estudos paleoanatômicos do lenho.
A mudança de mentalidâde se cleve ¿¡ autores pioneiros como CHALK
(f940) e VESTAL (1940) os quais opinaran, respectivanente, so
bre a impraticabilidade de estudos anatômicos, descritivos e

comparativos, do lenho secundário, colìo substrato ãs deternina
ções sistemátjcas e de filogenia. VESTAL (1940) apontou cono
não satisfatórias as classificaçõcs naturais, firnadas na anato
mia fornal , sem possibilidades de discernj.ï entre os caracteres
hereditários e os de cunho ecológico. GILBERT (1941) referiu-
-se, tanbén, ãs tinitações da sinples correlação anatônica ba
seada no corDo secundário do lenho. Analisou, especialmente,os
nrétodos de pesquisa seguidos por diferentes escola.s e reconen
dor-r os estud.os de ecologia, ern bases estatísticas, integrados
aos estudos sobre desenvolvimento. CARLQUIST (1961, 1966) apon
tou cono necessárias as observações sobre como se conportan os
tecidos jovens e naturos de uma mesrna planta em face dos estínu
los alnbientais. Reconendou observações estatísticas, isto é,em
nunerosos esp6cimes de un mesno ta.non e a abrangência por diver
sos taßa. Enì suna, o ínteresse de todos esses autores 6 que se
reconheçam quc tipos de caracteres são fisiolõgicos ou quantita
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tivos e que tipos são nutacionais ou qualitativos.
Assirn, tanbén, de outra forna,BAAS (1973) af ir¡nou que no

estado atual das investigações seria praticanente inpossíve1 ava
liar as implicações existentes entre o clina e a predominância de

algunas características do lenho secundário. En termos de dura
ção histórica do tempo, estudos especiais virian esclarecer sobre
o aparecirnento de conbinações anatô¡nicas novas ' (novos taæa)nedían
te situações ecol6gicas novas. Discordou de BAILEY (1953) que,
orientado segundo a mètodologia tradicional, baseou-se nurna sõ ca
racterística, como seja, o conpïinento do ele¡nento lignivasculai,
para fundamentar seu c1ássico trabalho sobre evolução das plantas.
BAAS (1973), VAN DER GR,AAF q BAAS (1974) e BAAS 6 VAN DER GRAAF

(f974) de¡lonstrararn, en bases estatísticas, que a altitude e a la
titude atuan diretanente sobre o fenótipo da planta (no c4so,o le
nho secundário) cono, por exenplo, sobre o alonganento dos tra
queídcos e v¿¡.sos. Desse ¡nodo, as conclusões sobre a posição sis
temãtica, filogenia ou evolução, fundarnentadas so¡nente nas fei
ções secundárias do lenho, expõen-se a dúvidas e a eliminações fu
turas. JEFFREY (1912, I, II, III, IV), sob outro prisna, procu
rou rever algunas falhas da ¡netodologia de pesquisa do lenho e re
conendou a inteiração com estudos de anatornia experinental , do de

senvolvinento e de paleoanatonia. Denonstrou que certos estÍnu
los ou injúrias poden induzir algunas plantas a retomarem caracte
res de ancestralidade. Da observação da p1ântula identificou o

aparecinento e o subseqtlente desaparecimento, no estágio maturo,
de caracteres p.rirnitivos. outros trabalhos de autores poderiarn
ser ¡nencionados. Ainda assin, chega-se ã conclusão que a anato
nia formal das arnostras fósseis, do lenho secundário, deve ser re
visada por rneio de verificações estatísticas, con a cornplenentação
dos dados obtidos do estudo da nedula e do corpo lenhoso prinário;
apesar de o corpo secundãrio refletir, fundanentalnente, as in
fluências anbientais, são essenciais os estudos estatísticos en

favor da docunentação paleonto169ica, para a ordenação de grupos
afins e averiguações sobre os caracteres ¡nais predominantes en di
ferentes regiões paleogeogrãficas. GILBERT (1941) ao chamar a

atenção para a especialização de certas estluturas anatônicas, co

mo resultado de corrdiçõês ecológicas., particulares, ressaltou que

as tendências evolutivas dos taæa náo são as nesnas no tocante a
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grupos fitogeográficos dir¡ersos. A sua ref l-exão, feita en rela
ção ãs forrnas recentes, 6 bastante oportuna no campo da paleoana
tomia.

As partes do 1enho, conforme consideradas, são puTamen
te conceituais. o lenho secundário, o prirnário e a rnedula com
põen, na verdade, una unidade cornplexa, cle rnodo que a classifica
ção dos espécimes, alicerçada, sonente, en uma dessas partes, es
tará sujeita a reinterpretação. Os lenhos secundários ginnospér
micos e ginnospermóides, gondvânicos, envolven grupos taxionôni
cos variados, alguns dos quais extintos. De naneira geral os
planos anatônicos secundários, en todos esses grupos, são apro
x irnadame n te semethantes,

A partir dos trabathos de BECK (19ó0a; 1960b; 1962; T966;
1970a; 1970b) é cle aceitação praticarnente unânine que o caule pic
noxÍtico, eust6Iico, das pro gymno spe rnatophi t a , pro fundanent e seme
thante ãos caules de coníferas) representou, de fato, o tipo ances
tra1, em relação a todas as Spernaphyta recentes. Os estudos filo
táxicos efetuados por NAMBOODIRI 6 BECK (1970) en caules de conÍ
feras ¡ççç¡r-('s e em paralelo com investigações em rignispécines
fósseis conprovam a sugerída origem. En se tratando de lenhos se
cundários, de tipo gimnospérnico, é difíci1 opinar sobre a prirniti
vidade ou evolução dessa parte do estelo. As verificações devern
passar pe10 crivo estatístico, no tocante a diferentes províncias
paleogeogrãficas, Tal procedinento se revela,hoje! quase cono uma
inposição à medida que se dispensam várj.os caracteres atê h-a, pog
co tidos cono diagn6sticos, e)apontados, agorá, cono reversíveis
e fenotípicos. 0s lenhos gimnospern6ides e gimnospérnicos gong
vânicos nostran quadros anatônicos nuito próximos os quais ora in
corporan feições coniferofíticas , ora ginkgofÍticas, ora cycadofí
ticas. Mas, sabe-se que a caracterização geral nenì sempre se en
trosa, perfeitamente, con as verificadas nas formas recentes. Boa
parte dos espécirnes gondvânicos dizem respeito a formas extintas,
cono as Glossopteridales ou Cordaitales, de modo que qualquer es
.forço em relacioná-las,diretarnenteTcom as formas recentes,não se
rá ben s uce di do
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6.4.2 - Metodologì"a Adotada na Classificação dos Espécines de
Lenho Secundãrio (Gondvânicos )

En sentido diagnóstico, os lenhos secundários recentes
de tipo girnnospérnico, denotam profunda honogeneidade, principal
nente, a nível de gêneros de urna nesna fanília. A ¡naior diversi
ficação s6 se encontïa entre categorias rnais elevadas. Assin,tan
bén,o resultado prático da sistenâti.ca, fundanentada nessa parte
do lenho, no que toca ãs plantas f6sseis, é a constatação da in
clusão de formas bastante distanciadas, indevidanente, no nesno
taton. Exenplo que nuito bem ilustra o fato é a conplicação gera
da em torno do norfogênero DadoæyLo¿ ENDLICHER I847. Devido ãs
semelhanças de feições foram incluÍdas em DadonyLon amostras re
lacionadas aos mais diferentes grupos, cono seja Cycadaceae, Cor
daitaceae, Progimnospernatophyta, Araucariaceae, Pteridospermato-
phyta e, possivelnente, Glopteridophyta, Merecen, todavia, desta
que, os trabalhos pioneiros de nuitos paleoanatomistas ao aponta
rem caracteres de real valor sistenático, no corpo secundário dos
lenhos fósseis, caracteres esses que os pr6prios anatomistas de
plantas recentes tanbén endossaran en suas deterrninações. Kn-[USnL

(1949) refere-se aos estudos pioneiros de SCHENK, KRAUS, GOEPPERT

e GOTHAN ao utilizaren,pela prineira vez,as configurações das pon
tuações nos canpos de cruzanento, para diferenciação a níve1 de gê

nero. 0s estudos de anatonia ecológica relativos ãs plantas Ìe
centes infornan que enbora nuitas características do xilena secun
dário, utilizadas em sistenática, sofrarn variações rnorfol6gicas,
en função dos estínu1os anbientais, as pontuações de carnpo de cru
zarnento não varian as feições-tipo, a ponto de se mascararen, ne

diante condições ecol6gicas extraordinárias, A esse respeito con
tan-se os sucessivos trabalhos de GREGUSS 11955. 1961 . 1967. 1968)
concernentes ã anatonia dos lenhos secundários girnnosp6rmicos, re
centes e fõsseis. Trabalho nais recente e de análise sobre o as

sunto, voltado, por6n, para as formas paleoz6icas e nesozóicas, é

o de I4ARGUERIER (1977). Por outro lado, os arranjos apresentados
pelas pontuações radiais, dos traqueídeos, encerran val.or diagn6sti
co, mas, rel.ativo. Depende do estágio de naturação do esp6

cime, ben cono do estágio de maturação do elemento vascular, pois
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que acentuanl ou dissinì.rlam, de modo razoáve1, os refeTidos
arranjos. M¡.R(llllRIBR (1973a, b) apresentou intel'essante estudo
sobre os arran-j os das pontuações radiais, en espécines f6sseis
representados por xil.ena secundário - com referências, tambérn, aos

esp6cirncs rnedulados oriundos de fornações gondvânicas. Aprofun
clou as aná1ises de GMMBAST (1960) en torno do assunto, Indicou
que, realnente, os espécines ern questão mostran-se suficientenen
te <liferenciados, ern relação aos n6rdicos,pelo arranjo das pontua
ções radiai-s dos traqueídeos. GR.ANIBAST (19ó0) interpretou que
tal variação ocorrera, nâs formas gondvânicas, en conseqtiência
dos fortes estímulos causados por variações ctirnáticas, enquanto
queìno henis.Eério norte) as condições se mantinhan em relativo
equilíbrio. MARGUIIRIER (1973a, b) distinguiu dois grupos carac
terizados por diferentes tipos <le arranjos: o prineiro, corres
pondente ãs formas mais antigas (Permiano Inferior), caÍacteri
zado pelas pontuações radiais ara.ucari6ides predominantes (',carac
teres prinitivos que evocam os planos lenhosos ðe Cor,daítes da
província euro-anericana) ; o segundo , caracterízado pelas pontua
ções radiais cm flrrÌpos e, ãs vezes, pelo arranjo araucari6ide,
associado ao abictõide, e outras variações de arranjos, con a

presenç¿ ou não de crássr.r1as. As formas marcadas por esses arf

ranjos são nrais recentes e ocorrem, en geral, no Perrniano Médio
e no Perniano Supcrior do Gondvana. 0s resultados dos estudos
e,rn amostras oriundas do Perniano da Bacia do Paraná confirrnan a

clistrj.buiçao indicada por IIARGUERIER. Assirn concorda-se ern atri
buir aos espócincs de lenho secundário, gondvâ¡ricos, a designação
AustnaLoæg /oz MARGUIIRLIIR 1973, para distinguí-1os dos Da<Joxyla
cìa pr:ovíncia euro-anericana, cascl não se adÕte a nonell.clatura re
lacionada ao tipo de plano anatômico, como se irá discutir en se
gui.cla.

No (lue t¿r.nge ao núnero dc séries celul.ares cl.os raios
(largura) c ¿ro número de estïatos celulares dos nesmos (altura)
sabe-se que devido ã proxinidade con a nedula, ou cotn zonas can
biais cio 1enho, ou, ainda, nos níveis nodai.s, os raios tendern a

ser nlais largos e rnais altos. Assirn se .justifica o aparecinento
parti.cular tl¿l bisscriação em fornas tidas cono tipi.camente unis
se ri ¡rli.ls . 'l'a I e' o círso de algumas espécies ho j e redi stribuídas



-r t4-

en vários rnorfogêneros e anteriorlnente classificadas em DadongLon

ENDL.

6.4.5 - opção Siste¡nática Concernente aos Esp6cines de Lenho

Secundário Gondvânicos

A classificação dos esp6ciìnes de lenho secundário, gond

vânicos, segundo planos anatôrnicos característicos,não 6 tarefa
fáci1. As variações entre un plano e outro são, por vezes, tão
pequenas, que o discerninento de tipos s6 poderá ser decidido ne

diante a verificação da freqtlência,maior ou nenor,dos catacteres
pïesentes en cada un deles. Dificuldade se¡nelhante tarnbén ocorre
em relação ao lenho secundário de plantas recentes, nesrno as an

giospérnicas.

No estado atual en que se encontran as investigações
lignitafoflorísticas, a classificação dos fragnentos de lenho se

cundário eleva-os ã categoria de norfogêneros. LEPEKHINA q

YATSENKO-KHMELEVSKY (1966) e LEPEKHINA (I972), ao tentarern grupã-

-los, segundo tipos bem definidos, atribuiram aos nesmos os nones

clos norfogêneros que melhor os caracterizavam, Opina-se por não

designã-los sob esse prisna, pois, dessa naneíra ficará subenten

dido que são morfogêneros verdadeiros. Na verdade são partes de

um todo, fração, apenas, de uma unidade complexa, o estelo, de

cuja diagnose ïesulta a conceituação do norfogênero. Sendo assin,
a opção é não rlesignar anostras do lenho secundário com nones ge

néricos, mas, grupá-1os segundo tipos estruturais, após a efetua

ção de estudos en bases estatísticas. Tais tipos estruturais con

preendem planos anatônicos secundários bem caracterizados. Assin
adota-se, en parte, o conpottanento netodológico de LEPEKHINA et
aL, (19ó6) e LEPEKTIINA (T972), con a diferença de não se enpregar

nones compronetidos com níveis sisternáticos (AraucarioæyLon, Dado

æyLon, etc.).Ììm relação aos planos anatôrnicos <liscrininados o su

fixo oide acrescentado ã denoninação servir-a pa'ra indicar que o

plano anatô¡nico secundário, da for¡na em pauta, contén alguns carac

teres senelhantes ao da forma le¡nbrada. Da mesna rnaneira, ern al
guns casos,aínda se acrescenta o prefixo sub, para ressaltar que

se apontam apenas semelhanças, com evidentes variações en torno do



-115-

quadro geral' Realmente, não há pretensões no campo da filogenia.
Por exemplo, indicam-se os tipos sub-ginkgóide, sub-taxóide, etc.
poi.s existen configurações relacionadas com as dos gêneros recen
tes Gínkgo oD. Ta.üus, restritas, porõn a alguns elenentos do corpo
secundário do 1enho. Alguns tipos de planos anatônicos são desig
nados sen o prefixo szrb, pois realmente os quadros são pr6xinos
dos encontrados na forna recente que serve de conparação,

Entende-se que as características nais generalizadas do
plano anatômico araucarióide diferen das consideradas nais gerais
no plano anatônico cycadóide, ou, tanbén, em relação ao plano cor
daitóide, ou ao p1.ano sub-podocarpóide, nuito enbora todos eles
sobressaian pelo arranjo alterno das pontuações radiais dos tra
queídeos. Até há bem poucos anos todos esses tipos eram conside
rados araucari6ides, cono se o fator, alternãncia das pontuações,
fosse qualidade relacionada, sonente, ao gênero Ayaucay,ía ou ao nor
fogênero AnaucaníoæyLon. Os trabalhos de GRAMBAST (1960) e de
MARGUERIËR (1.973a, b) facilitararn, sobrenaneira, a distinção dos
arranjos das pontuações, característicos, não coexistentes nos nes
nos rnorfogêneros, principalnente no que toca ãs fornas permianas
da província euro-anericana e da província gondvânica.

En conclusão, ÌT4ARGUERI ER (1973a, b) propôs a redistri-
buição da naioria das esp6cies de lenhos gondvânicos não envolven
do caracteres tax6ides, phyllocladóides ou abietóides, no norfogê
nero AustpaLoæylon, De fato, esse foi urn passo decisivo na des
conplicação do amplo complexo DadoæyLon ENDL. O capítulo sobre a

apreciação e crÍtica relativa ao mesmo esclarecerã outros aspec
tos em torno do problema.

Portanto, quando de tratar do exa¡ne de norfogêneros (no
sentido de amostras completas, isto é, con medula, lenhos prirná
rio e secundário) considera-se recomendáve1 grupá-los conforne os
ti.pos particulares de planos anatômícos secundãrios. Tal nodo
de proceder facil.itará correlações entre grupos de morfogêneros
aproxirnados por un plano anatônico secundãrio cornurn. En sentido
arnplo tal correlação ainda não chegou a ser abrangida por esse tra
bolho, Faltan novãs coletas de arnostras em maior número de loca
lidades para se ter um panorana <le cunho verdadeirarnente estatís
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tico. Contudo, jâ é possível ter-se una idéia sobre a maior ou
nenor incidência de tipos estruturais em deterninados horizon
tes estratigráficos, con indicações sobre tendências evolutivas,
en paralelo con a evolução geológica das bacias.

6.4.4 - Planos Anatô¡nicos Secundários Característicos do Gondvana

Plano anatônico cycadói de

Foi GREGUSS (1967) quem prineiro questionou como errô
nea a classificação dos Dadoxyla pottadores de raios pluris
seriados, indiscriminadarnente, no tipo araucarióide de lenho,
Nesse tipo, a16n do arranjo das pontuações os raios que inva
riavelmente se apresentan unisseriados, constituem forte carac
terística araucarióide. Quanto ãs pontuações radiais dos tra
queídeos MARGUERIER (1973a, b) tarnb6rn observou que sob a feição
generalizada, araucariõide, coexisten configurações ben indivi
dualizadas e independentes. Eis porque o tipo cycad6ide ficou
reabsorvido no conplexo de lenhos ditos araucarióides (conplexo
grupo Dadoæylon) uma vez que se atentava, de naneira superfi
cial, para o arranjo alternante das pontuações, sen levar ern

conta o núnero característico de séries nas paredes radiais dos
traqueídeos, En relação ãs for¡nas fõsseis o plano anatônico
cycad6ide é assin denonínado por aproxinar-se r ern algunas carac
terÍsticas, do plano lenhoso secundárío das Cycadaceae recentes
(Figura 15, A1 , A2). As feições nais conuns relativas a esse
plano são: pontuações radiais dos traqueídeos em 3 - 4 (5) s6
ries ou fileiras; ãs vezes pontuações tangenciais corn a forna e

o arranjo idênticos; can¡ios de cruzanento en geral corn nurneto
sas pontuações, que variam de 4 a 16 (20) pontuações por canpo;
raios 1-2 (5-6)-seriados, cuj as paredes são lisas; ãs vezes os

raios atingem a grande altura, isto é, chegam a ter cerca de

50 - 60 estratos celulares de altura,

Até o presente não se descreveu, no Gondvana brasilei-
ro, nenhuma forrna que recobrisse, perfeitarnente, a catactetiza
ção do lenho secundário cycadõide. Em contraposição, inúmeros
esp6cimes da província paleoflorístic¿r euro-a¡nericana estão
próximos desse nesno p1ano, especialmente alguns classificados
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Fig'15. Planos anatônicos secundãrios recentes nais prõxinos dosginnospérnicos e ginnospernóides gondvânicos, A, ,: plano
cvcadóide; lì - pJano agarheóide; e _ ptano ur"ulåírói¿u,
D - plano podocarpóide; E _ plano phyllocladõide; F _ pÌa
no taxóide; G - plano ginkgóide; It _ pì.ano abietóide
(adaptado de GRIIGUSS, t9S3)
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no norfogênero Dado æy Lon ,

II - Plano anatômico araucari6id

No que concerne ãs plantas f6sseis o plano anatônico
araucarióide não poderá, en verdade, ser considerado como unida
de indivisa. A e1e são referidos, separadanente, dois planos
anatômicos distintos, arnbos afins aos encontrados entre as Arau
cariaceae recentes. São os planos: araucari6ide "strictu sensu"
e agathióide (= plano cordait6ide).

a) Plano anatôrnico araucariõide "strictu sensu" (Figu-
ra 15, C): assim cono acontece co¡n o plano cycadóide, os espéci
¡nes nórdicos, contenporâneos ao Gondvana, ó que nelhor se enqua

dram no padrão araucari6ide "strictu sensu". En relação aos

gondvânicos, verifica-se que os espécines do Per¡niano rnais anti
go ostentan o referido plano con naior freqtlência, ao passo que

os do Perniano mais recente contên diversificação. 0 plano
araucariõide "strictu sensu" 6 aquele que se aproxina do tipo
estrutural do gênero recente Araucaria, cono seja: 1 - 2 filei
ras de pontuações radiais, alternantes, contíguas, de formato
quase senpïe hexagonal devido ao nútuo contato; nais raramente
aparecen, em alguns canpos, três fileiras de pontuações; nos can

pos de cruzarnento encontram-se 2 - 4 (8-10) pontuações areola
das, nenores; raios estritanente unisseriatlos; traços simples,
corn a peculiaridade de o seu percurso pernanecer narcado de no

do perene no le nho

b) Plano anatôrnico agathiõide (Figura 15, B) : ao cog

trário do que possa parecer, o tipo anatômico nais difundido en

tre as fornas permianas, dos dois henisférios, 6 o agathi6ide.
Este se confunde, praticanente, com o plano anatô¡nico cordaitõi
de. Cono tal , as características nais gerais do referido plano
são as pontuações radiais en séries núltiplas, coÍlunente (1) 2-

4 (5) séries ou fileiras de pontuações radiais, alternas, contí
guas, hexagonais; carnpos de cruzanento con 4 - 6 (10) pequenas

pontuações areoladas ou, en alguns canpos, rnaior núnero; raios
unisseriados; localnente, e por curto percurso, campos de bis
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seriação esporádica; traços foliares diploxílicos ou bÍfidos.
Ern suma, a síntese do plano anatônico agathióidê ven

mostrar que as espécies gondvânicas incluÍdas por IiÍAHESHWARI
(1972), no morfogênero Dad.oæyLon" cornpreenden, nais devidarnen
te, formas afins ao plano agathióide, e, por isso não deixam de
fazer parte, en sentido arnplo, do plano geral araucarióide. por
tanto' nesse caso, a justificativa de que não são araucarióiiles
não preenche as necessãrias conclições para distinguí_las das do
g:rupo Araucarioæg Zozz KRAUS.

Plano ana tôrni co sub-podocarp6ide

0s tipos de lenho secundário que aquì se denorninam
sub-podocarpóides expõem pla.nos anatômicos próxirnos dos encon
trados en alguns gêneros recentes da família podocarpaceae. ¡lão
se tratan, por6m, de considerações sobre filogenia, A intenção
ó .penas a de conparar quadros anatômicos e indicar a incidên
cia de assembl6ias d.e caracterÍsticas pr6xinas nos esp6cin", p""
mi ano s .

Inú¡teras espécies gondvânicas, absorvidas no anplo
complexo DadongLon, expõen caracteres próxirnos dos po¡lo
carpóides e, não, como se costumava catarogaï,dos araucarióides.
Já GRAMBAST (r960b) chamara a atenção para o nodo peculiar de ar
ranjo das pontuações, ern espácies gondvânicas, diferente dos exis
tentes em espõcies conternporâneas do hemisfério norte, Segundo
o autor' ta1 pecril.iaridade sõ viría a ser encontrada nas formas
mesozóicas daquele henisfério, relativas ao grupo protopinaceae
(KRAUSEL, 1949). E o pr6prio GRAMBAST (1960b) assinatara,enrão,
que as Podocarpaceae atuais retêrn feições de prirnitividade ao
mostÌaren, en certos canpos, o arranjo misto (KR.4USEL, 1g4g) ou
generalizado (GRAMìIAST, 1960b) relativo ãs protopinaceae. cono
se vô, tal sortc de arranjo 6 cornum ãs formas gondvânicas , ð,aí a
dist.i nção do plano anatônico sub-podocarpól.de . 0 referido prano
.lembra feições podocarpóídes rerativa¡nente ãs pontuações radiais
<ìos traqueídeos , m.s, nas fornas gondvânicas, ainda preclonina a
tcnclôncia ã alter.ânci.a, ernbora se verifique a generalízação de
arranjos en campos não contÍnuos. No que toca ãs pontuações dos

II]
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canpos de cruza¡nento encontTan-se espécies conservando configura
ções araucari6ides e espécies con pontuaÇões de campo, típicas,
podocarpoides (It-gura f5, uj e, ainda, espécies con pontuações se
rnelhantes ãs philloclad6ides (Figura 15, E).MARGUERIER (1977-cl
faz u¡na análise sobre a orden de aparecirnento dos respectivos ti
pos na escala do tenpo geológico; sua documentação, por6rn, é
nais forte no que toca ãs fornas boreais.

0s gêneros recentes mais susceptíveis de conparações
com o tipo sub-podocarp6ide, das formações gondvânicas , são
Mícz,ocahrys, PhyLLocLadus e Podocarpus, E assin, o tipo sub-po
<locarpóide de lenho secundário pode ser subdividido en três sub-
t ipos :

a) sub-podocarpõide I: pontuações radiais dos trg
queídeos cornbinantlo canpos de alternância e campos de oposição;
carnpos de cruzamcnto do tipo araucariõide.

b) Sub-podocarpóide II: pontuações radiais en arran
jos senelhantes aos do sub-tipo I; campos de cruzanento com una
pontuação podocarpõide no canpo, ãs vezes duas, raro três; são
areoladas, quase das nesnas dinensões que as pontuações das pare
<les radiais dos traqueÍdeos e distintas das araucari6ides (EST.81).

c) Sub-phyllocladóide: pontuações radiais dos traqueí
deos nem senpre denonstrando arranj os generalizados, contudo,nos
campos de cruzamento, grandes poros ovais, en geral ocupando os
respectivos canpos, por inteilo, con feições bern próxirnas das
phylloclad6ides.

IV - Plano anatônico sub-ginkg6ide

A oportunidade de observar 1âninas correspondentes a

vários estágios de rnaturação do caule de Ginkgo bioloba peÌnitiu
concluir sobre a visíve1 afinidade existente entre a composição
do corpo secundário dessa planta e a de inúneros espécimes de xi
lerna secundário gondvânicos. Isto se ðiz, não apenas no tocante
ao arranjo das pontuações radiais, mas, tarnbém, en relação aos
demais caracteres do lenho.
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Corn respeito ãs pontuações radiais dos tïaqueÍdeos não
são raras as formas gondvânicas que ostentan arranjos de pontua
ções, referidos pelos autores, cono pecuJiares. Realnente, não
se tratam, en tais casos, do estil0 misto de arranjo ou do estil0
transicional entre araucariõide e abietóide, nas da ocorrência
de feições "sui generis", cono sejam: grupos espaçados de pontua
ções'cujo espaçarnento 6 regurar ao longo da parede radial do tra
queídeo; os grupos ãs vezes se conpõen de duas pontuações (duplas
de pontuações) contíguas, opostas a sub-opostas ou de três poll
tuações (tríades) em que duas são opostas ou sub-opostas e a ter
ceira, un j.tári.a. Assin forma-se a figura de una roseta; hã compo
sições de 4, 5 ou 6 pontuações dando origen a grupos estelares ou
grupos em rosáceas; há casos en que os grupos conpõen s6ries du
plas ou triplas de pontuações em fileiras horizontais, isto é,trans
versais ao conprirnento do elenento vascular; cada fila horizontal
pode conpreender de 5 a 6 pontuações opostas e contíguas. Trata_
-se, então, de arranjo nuito próximo do verificado em Ginkgo
btLoba (Figura 15, G). A única variação é que, na forna recente,
as pontuações sub-opostas ou em alternância, são mais raras. En
tretanto' nos ramos mais j ovens de Ginkgo biLoba é possível veri
ficar a tcndência ã alternância e ã sub-oposição; nos rarnos adul
tos a feição de oposição adquire naior homogeneidade. Basta,pois,
observar as ilustrações de diversos trabalhos existentes, sobre
lenhos fósseis gondvânicos , para se constatar que não são poucas
as espécies clue conferem ternos de cornparação com as recentes qual
to ao arranjo das pontuações radiais. Na Bacia do paraná isto se
clá, principalmente, com esp6cies do Perniano Superior e, de un
nodo cspecial, com as do grupo complexo Vertebraria, oriundas
das lìormaçõcs Irati e Estrada Nova (SP).

Sen<lcl assim, verifica-se que esta sorte de arranjo tan
bérn ilparece associa<Ia a características bem definidas, cono:raios
1-scri.ados, bai.xos, (1-3 c61u1as de altura) e pontuações cupïes-
s6 idcs nos canpos c.[e cruzamento.

0 naterial concernente ãs Ginkgoaceae parece não ter
si.do escasso no Gondvana. Contudo, é nuito difícil, no presente,
cstabeleccr o níve1 de relacionanento entre os xilemas gondvâni
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cos (encontrados sern folhas conectadas) e o naterial descrito,
relativo ã fanÍlia. Por exenplo, entre outros gêneros men-
cion¿r-sc GinkgophyLLun e Baiera (Grupo Tubarão, Bacia do

Paraná),Ginkgoítea (Lubekense-8, Argentina), PsignophyLlum
(Ecca, Ãfrica) cotìcernente a folhas de idade permiana.

A documentação paleobotânica demonstra que a fanÍ
lia Ginkgoaceae não era nonotípica cono hoje se apresenta. E

assim, portanto, os aspectos de afinidade anatônica, evidenciá
veis entre liguispécimes gondvânicos e Ginkgo, rnerecen indis-
pensável consideração quando se trata de opinar sobre a posi
ção sistenática dos nesnos.

Quanto às fornas do henisfério norte (cREGUSS(1967)

descreveu BaíeroæyLon (P) cujo padrão anatô¡nico ¡nostra-se idên
tico ao de Ginkgo bíLoba.

Da rnesna forrna caberia, pois, observar que o norfo
gênero austral TrigonomyeZorz WALTON pode muito ben ser compara

do, em termos de afinidade anatônica, cor G¿nkgo, ainda que res

salvas devan ser feitas quanto a certos caracteres prinitivos,
concernentes ao arranjo das pontuações. Tais ressalvas, deven
ser levadas ern conta, igualrnente, corn pertinência aos rnorfogê-
neros gondvânicos cujo padrão anatônico do lenho ten sido con

parado com o de plantas recentes.

A secção transversal de TrigononyeLon NALTON

(=LobatonaLon KRAUSEL i =PoTaloboægLon MAHESHWARI ) expõe o con

torno medular ora bilobado, ora trilobado e .ora polilobado. o

mesno quase senpre acontece nos ramos jovens e nos níveis no

dais de Gínkgo'

Por conseguinte,expõc-sc a opinião de que só se

jr.rst.i f ica ¿ validade desse gônelo, cm conparação com os dernais

gondvânicos, devido ã feição lobulaila da nedtrla, sen dúvida b€
tante idêntica ã de Ginkgo, Nenhu¡na menção fora feita antes
sobre ta1 caráter de afinidade anatônica. Mas, em Ginkgo, co

mo em IrigononyeLon, a extrenidade de cada l6buto corresponde
a saída de un traço foliar. Tal evento anatômico, apreciado ern

associação com as denais feições do corpo lctthoso do morfogênero
TrigononyeLon permitírá distinguir a realidade do padrão anatô
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mi.co protoguinkgóide nesse últino norfogênero.

, O plano anatôrnico ginkgóide "strictu sensu" não foi
identificado, atö o pïesente, na província gondvânica. Ao con
trárior ocorre no hemisfério boreal.. O morfogê,nero Baíet,oæyLon
representa o padi:ão ¿natônico em questão.

P.1. ano anatônico sub- abie tóide

Os principais caracLeres do gêner:o Abies são be¡n co
nhecidos, principalnente devido ã presença de espessamentos e,
en alguns casos , de pontuações, nos raios. No Gondvana do Bra
si1 encontran-se esp6cirnes con características abietóides, nos
Taios, sern que, no entanto, se verì.fique concordância no que to
ca ao corpo prinário do lenho e ao arranjo das pontuacões ïa
diais dos traqueídeos, ou á estruturação do corpo nedular.
KRÄUSEL (1928) ao criar o morfogênero Abietopitys quis ressal
tar,apenas, a c¿racterística mais preponderante do esp6cinem,co
mo seja, o tipo abietorde de raios (Figura 15, H). Até hoje
não se encontrou, no Gondvana, o tipo abietóide "strictu sensu",
da mesna maneira que en relação aos demais planos anatômicos
discutidos. Ao que parece, em todas as fornas do Paleozóico Su

perior prepondera a alternância das pontuações radiais, sobre
os campos de gencral i zaçáo '

ARCHANGELSKY (1960) descreveu espécines de lenho se

cundário de tipo abietóide <io Pe::miano da .Argentina,designando-
-os no norgogênero Abietopitys fneUS¡1. Mas, consoante a meto

d.ologia vigente o autor haveria de situá-lo ern morfogênero à

parte. Contudo, a opção foi a de evitar a criação de nova uni
dade,sonente para fragnentos de xilena secundário. Concorda-se
com essa posição, por6rn, a netodologia esboçada nesse trabalho
propõe que não se <1.esigne tai.s fragnentos con no¡nes de morfogê
neros. Que sejam apcnas grupados conforrne o plano anatônico se

cundãrio.
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VI - Plano anatômico sub-taxóide

Enquadram-se aí diversos sub-tipos de planos anatômi
cos os quais se distinguen, principalmente pela configuração
clas pontuações nos canpos de cruzanrcnto. A característica co
nun a todos eles 6 o comparecimento de espessanentos espirala
dos verdadeiros como se vê, conparativamente, en Taxaceae recen
tes (Figura 15, F) , Assím como nos denais planos anatônicos
analisados, no c¿tso em pauta as diferenças principais em relação
ao plano taxõide "stïictu sensu', encontran-se ora no corpo pr!
mário do lenlro, ora no arranj o clas pontuações radiais dos tra
queídeos ou, tarnbénr, na estruturação do corpo nedular.

VII - Correlação entre os tipos de planos anatônicos
das províncias euro-americana e a.ngariana (LEPEKI{INA et aL,,
1968; LEPEKIIINA, 1972) e da provÍncía gondvânica durante o pa

leozõico Supe r i or

ProvÍncia euro-anericana e

ProvÍncia angari ana

Dadoæy lon

Araucario rg Lon

P t,o tophy LL,t c t.tdo æy Lon

P?o to ta.fio Ølj Lon

Baíeroæg Lon

A

B

PLaty spi ro æy Lon

De smop oro æy l.on

Zale s skio ry Lort

Gondvana

cycadóide (Fig. 15,41 , A2)

araucariói.<le (Fig. 15 , C)

sub-phy11oc1adóide (Fig. 15,E)
sub-taxóide (Fig. 15, F)

sub-gi.nkgóide (Fig. 1s, G)

sub-abiet6ide (Fig. 15, H)

cordâit61de (=agathióide) (Fig.
podocarpóide I (tiig, 15, E)

'fípo podocarpóide tI

Tipo

Tipo
Ti p11

Tipo
Tip o

Tipo

Tipo
Tipo

'I'ABILA 2O

Planos aua.tôrnicos cle lenhos secundários
Províuci l pu lcoflorÍs ti ca an¡¡arì ana; B -

tica gondvân.i.ca

nra is predorninantes : A -
ProvÍncia pa ì.eof 1orís
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7 - APRECIAçÃO E CRÍTICA DA SISTEMÃTICA DOS

TIGNISPÉCIMES DA PROVfNCI.4 PALEOFLORÍS-
TICA GONDVÂNICA

Arlui se faz a revisão e a síntese de estu<los até o pre
sente publicados, de interesse para a paleoanatornia, sobre os
morfogêneros das formações sedinentares gondvânicas. Ao nesno
tempo ' introcluz-se nova documentação, oriun<la do estudo de novos
espécimes das Formações perrnianas da Bacia do paranã. com isso
obtén-se o quaclro prerininar da distribuição estratigráfica des
scs morfogêneros, juntamente con o primeiro esboço das usroci"
ções lignitafoflorísticas do Gondvana. Tais associações, apre
ciadas do ponto de vista da paleoecologia, refletem a estreita
ligação corn o tipo de anbiente de sedinentação, adnitido para as
f o rrnaçõ es de origom.

Os norfogêneros foram separados en grupos, de acordo
com os tTaços anatômícos de naior expressão presentes em seu pla
no lenhoso. A di str:ibuição em grupos ten a finalidade de toïnaï
mais claras e praticáveis as discussões que se irão levar a efei
to. Não envolven, entretanto, proposições no plano sistenático
c assim foram abordados conforme o seguinte esquerna:

I - CRUPO COMPLEXO DADOX.YLON ENDLICHER

II . MORFOGÊNEROS DO GRUPO COMPLEXO VERTEBRARIA

Vr':t,Lebr.ay'ia ROYLE 18 39

SchopfiicauLia nov.gen.

ll o t"do æ11L on KRAUSEL 1956

MyeLontordoæyLon MUSSA 1978

l.'ot'osoæy Lon nov. gen.

SolidoæyLon nôv.lJr.lì"
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III - MORFOGÉNEROS CARACTERIZADOS POR APRESENTAREM MEDU-

L^. MACIÇA E PROTOXILEMA MESÃRQUEO

Secção A - Corpo secundário do lenho sen caracteres
de tipo abiet6ide, taxóide e phyllocladóide.

Tae.niopity s KRI{USEL 1962

Secção B - Corpo secundário do lenho con caracteres
de tipo abiet6ide, taxóide ou phylloc1ad6ide.

Abietopitya KRI{USEL 1928

PhyLLoclad.opítys KR.A.USEI 192 8

raæopitys KR-IUSEL 1928

IV - MORFOGENNNOS CARACI'ERIZADOS POR APRESENTAREM MEDU_

LA MACIÇA E PROTOXILEMA TRANSICIONAL (MESO E END,Ã.R

QUE0)

Secção A - Medulas en que não consta o sisterna escle
renquinatoso

Antaz,tíeoæy /oz SEWARI 1914

Secção B - Medulas em que consta o sistena escleren-
quimatos o

Brasile stiLonyLon MUSSA 1978

^V - MORFOGENEROS CARACTERIZADOS POR APRESENTAREM MEDU-

LA MACIÇA E PROTOXILEMA ENDÃRQUEO

Secção A - Corpo secundário do lenho sen caracteres
de tipo abiet6ide, phylloclad6ide ou tax6ide

Sub-secção I - Medulas em que não consta o sistema es

clerenquirnatoso:

DamudoæyLon MAHESHI4TARI 1966 MAHESHWARI 1972

TrigonomyeLon WALT0N 1925

Pt,o t,op o do caz,pi ty s MUSSA 1978
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Sub-secção II - MeduLas em que consta o sistema escle
renquimatos o

Kaokoxy Lon KRAUSET 1928

Secção B - Corpo secundár j.o do lenho con caracteres
de tipo abiet6ide, phyltocladóide ou taxóide:
Sub-secção I - Medulas en que não consta o sistena es

clerenquimatoso

KraeuseLpity s nov. gen.

MegaponoæyLon KRJTUSEL 19s6

Sub-secção II - Medulas en que consta o sistena escle
renquimatoso

Parataæopitgs MANIERO 19 51

VI - MORIIOGÊIgNOS CARACTERIZADOS POR MEDULAS LACUNOSAS,
DIATRAGMADAS E DISCO]DAIS OU MACIÇAS.TRANSICIONAIS

Secção A - Medul-as acanais, protoxilena endárqueo:

MeduLLopibys KRAUSEL 1928

PauLístonylon nov.gen,

Par,anaseptonyLon nov . gen ,

Aus tz'alo s cLe z,ome dul Lo æy Lon MUSSA l9B0

Secção B - Medulas canalosas, protoxilena endárqueo:

Sub-secção I: canais secretoÌes sirnples

SoLenoryLon KRÄ.USEL 1956

SoLenobrasíLioæyLon MUSSA 1978

poLysolenoæyLon KRI{USEL q DOLIANITI 19S8

Sub-secção II: canais dc origern prováve1 mucilagino-
sa associados

BarakaroryLon (SURANGE q MAITHY) KULKARNI,MAI
THY & SURANGE I9Tz

AtlanticoæyLon nov . gen.
P e'b a Lopi ty s nov . gcn .
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VII - MORFOGENEROS CARACTERIZADOS POR MEDULAS MACIçAS CA

NAI,OSAS E PROTOXILEMA TRANSICIONAL (MESO E ENDÃR-

QUEO)

Secção A - Lenho secundário sen caracteres abiet6i-
des, phyllocladóides ou taxóides:

soLenopótys KRltusBl, 6 DoI,IANITI 1958

Secção B - Lenho secundárj.o con caracteres de

abiet6:ide, phyllocladóide ou tax6ide:

Cabarinopitys nov,gen.

tipo

7,I - GRUPO COMPLEXO DADOXYLON ENDLICHËR 1847

Os estudos Iignitafoflorístj.cos gondvânicos foram nar
caclos en seu começo por duas grandes interferências: o nétodo
de estudo utilizado, idêntico ao das for¡nas recentes e as equipa
rações inapropriadas coln as formas coìrtemporâneas do hernisf6rio
norte. Sendo assim, o norfogênero nõrdico DadoægLon ENDLICIIËR

1847 serviu para classificar, en quase todas as ocasiões de estu
do, as formas procedentes do Gondvana. Daí resultou instante
problcrnãtica ligada ã coexistência de un número de taæa, diversi
ficados, incluÍdos sob a rnesma designação, DadoryLon, 0 fato,
portanto, fez con que o rnorfogênero fosse ponderado cono verda-
clciro complexo de fortnas, cuja simplificação ou redistribuição '
mais cabÍvel,torna-se deveras <lifÍciI. Não por outro motivo, ao

se tentar a reconposição de un ¡nétodo de estudo rnais apropriado'
julga-se oportuno ,tambén,introduzir, un resuno crítico sobre o

rnorfogênero DadoægLon. Outrossim, acredita-se que seja ocasião

bem nostrar que do prórprio esforço em desconplicar o nencionado

morfogênero é que surgiran as nelhores diretrizes para a elabora

ção <la metodologia sl.stenátíca dos lignispécines f6sseis em ge

ral.
I\r. WITI{AM OF LARINGTON ("Observation I)pon Fossil Vege-

tables": p, 81, pl . 4, FIGS. 1-4) Parece ter sido o prineiro au

tor a ilustrar, en publicação, a estrutura anatônica de espécines

<le lenho futuramente classificados no morfogênero DadoæyLon ' Na
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ocasião não definiu, entTetanto, a posição sistenática dos nes
mos, LINDLËY q HUTTON (1831) revisaram o materi.al ilustrado por
WI'I'HAM 0F LARINGTON e ao seu estudo acrescentaran novas amostras.
As respectivas espécies diagnosticadas foran referidas ao gênero
Pinítes. Tanto WITIIAM 0F LARINGTON corno LINDLEY q HUTTON, bem

cono I{ITIIAN{ (1933) restringiran suas observações a algunas carac
terísticas do corpo secundário do lenho,e o que se depreende do

texto,e das ilustrações,é que os autoïes lidaran con amostras ora
completas (com estruturas prinárias e nedula conservadas) ora in
completas (só representadas por fragmentos do lenho secundário).
Por força da influência da metodologia de estudo, relativa ãs rna

deiras, (plantas recentes), e devido ã sernelhança estrutural des
sa parte do lenho, verificada en todas as anostras forarn elas,
sen exceção, classificadas no gênero Pinites. ENDLICHER ( Gen.

P1. Supl , II: 27;Synopsis Coniferarum) ao rever as formas eÍl
questão separou algunas contendo f ei.ções que considerou de tipo
araucariõide. A essas últinas desi.gnou Dadoæylon (LINDLEY q

llUTl'ON) ENDLICIIER 1847, con a diagnose que hoje se considera his
t6rica:

ttTz,uncus cgLindricus,e L meduLLa cenþva.L¿ et Lignistra
tis concentz,icis obsoLetis aut t,az,ius dísl;inctis eb e

coytice compositus. Vasa (Ligni ceLLuLae pt,osenchyma

tosae) porosa porie in sev'ies 1.-4 spiraLiter disposi-
tis, quam maæime appt,oæimatis, demum ob mutuam pres
sionem seranguLaribus, pLerunque nonnísí in parietibus
Tadiis neduLLaribus paraLLeLis et inuicen oppoeítis
obuiis, Radíi meduLLares e ceLluLarum parenchgmatosa
v'um eez,ie unica o, pl.ut'ibus f ormati " simplices Ð.

composil;itt.

Verifica-sc, portanto, que o autor não se preocupou en

inserir quaisquer observações sobre a composição do corpo primá
río ou da medula, consoante a netodologia c1ássica então adotada.
.ttr,o mesno tenpo se percebe a naneira anpla de caracterizar os ele
mentos do lenho, principalmente os raios. Conforne comentou
GRECUSS (19(;7) os raios plurisseriados não rebaten, de forma aI
gr,rna, sobre a feição de nenhuma Âraucariaceae. lr{as , desde então,
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o sinples arranjo alternante das pontuações, dito araucari6ide,
bastava para que os lenhos fosse¡n classificados no norfogênero
DadoryLon. A16n dos aspectos conentados ENDLICHER não apontou
em seus trabalhos a espécie tipo do morfogênero. Em resultado,
autores cono LEPEKHINA (1972) selecionaran D. brandlíngii coÍro
espécie-tipo, enquanto que MAIIESI{WARI (1972) Dado æy L on
uithctníí. D, bt,andlingii se refere a una amostra nedulada e

D. aithamii apcn¿s a un fragmento cle lenho secundário, Antes,
porém, da tentati.va desses autores en nelhor orientar a siste
máti.ca dos esp6cimes observou-se que houve a concentração das
formas, as rnais diversas, sob a mesma designação DadoæyLon, Os

lenhos secundáríos pernianos, ginnospermóides ou ginnosp6rmicos,
enquandran-se, em sua grande maioria, nos limites da referida
diagnose.

VOCELLEIINER (f964) fez uma aná1ise das ctassificações
baseadas s6 no lenho secundário. Mostrou que, de un 1ado, Te

sultou a aplicação de nones diversos a espécines idênticos e,
de outro, a aplicação do mesno nome genérico a esnécimes distan
ciados taxiononicamente. Por exernplo, os nones pinites LINDLEY
fi IIUTTON IS32,Araucarit;es PRESL. 7838, AraucarioøgLon KR-ÃUS

1870, Coy,daioæylon GRAND'EURY 7877, Coz'da¿¿¿s UNGER 1850 e

Dadoæy Zon ENDLICIIER 1847 foran aplicados de rnodo repetido a es
pécimes senelhantcs, todos eles fazendo parte, hoje, do neslno
morfogênero DadoæyLon. O none Pt)nítes, conforme a diagnose ori
ginal referia-se, apenas, a fragmentos fossilizados de lenho;
posteriormente referiu-se, tanbón, a rarnos con folhas e cones
(COIPPERT, 1840); por fin ficou restrito aos ranos con folhas e

cones ([NDLICIJIìR, 1847). Assim sumarizando VOGELLEHNER (1964)
cita o ¡\rt. 69 do Cõ<ligo Internacional de Nonenclatura Botânica
para rejeítar o none Pinitee corno nomem dubíum, No que toca a

Araucaril;es comcnta que, de início, destinou-se a irnpressões
dc folhas, Mais tarde o nome foi nlrlicado aos brotos ter¡ninais
e cones, e, afinal, a fragnentos rlc lcnhos fósseis (ENDLICHER,

1847). Nesse último caso compreende, pois, un sinônino de

DarloæyLon,

Â análise e a crítica de VOGIjLLEIINËR (f964) são de

ap.l icação mujto Õportuna, principalrnente no que toca aos esp6ci.
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mes nórdicos. Entretanto, em relação aos espécines gondvânicos
acrescenta-se, ai nda, algumas observações .

Observa-se c{ue nen LINDLEY ti HUT'ION (1832: p. 7), nen
WITHAM (Introduction to the Natural System of Botany: p.245-247)
expuseran e¡n scus textos que os espécines por eles descritos con

formavan o tipo araucari6ide de 1enho. Âo contïário, os referi
dos autores comentararn, simpl.esln(lrlt(rì, que as caracterÍsticas re_

conhecidas aproximavan-se daquelas encontradas nos lenhos de al
gunas coníferas recentes. As formas fósseis, no entanto, se di
ferenciavam em particularidades, especialrnente no tocante ao ar
ranjo das pontuações radiais dos traqueÍdeos. Segundo LINIILEY
q HUTToN os referidos esp6cines demonstravam rnaior aproxirnação
corn as Cycadaceae do que propriamente coÌn as conÍferas. Foi
ENDLICHER que apontou alguns espécíntes com caracteres "semelhan-
tes aos araucariõides"em "Genera Plantaïum" ((supts. I, II, 1836-
1840, 1842), mas a mesma observação não constâ em sua obra pos

tcrior (Synopsis Conif., 1847) quando diagnosticou o norfogêne
ro DadoryLon. Calcula-se, pois, (lue ta1 confronto estabeleci
do pelo autor, cn sua primeira obra, tenha sido una das razões
pela qual surgiran interpretações unilaterais quanto à sisternã
tica dos lignispécimes. En se tratando de lenhos anteriores ao

Mesoz6ico vô-se que o critério de comparação corn as feições arag

carióides é um tanto arbitrário. Mais de 90% dos gêneros pré-
-nesozóícos conhecidos possuem arranjo alterno ou sub-alternan
te dc pontuações e canpos de cruzarnento de tipo araucariõide
(= cupressóide). Desse nodo, as amostras congregadas sob a cle

s.ignação DadoægLon abrangian anpla faixa de idade, isto é, di
ziam respei.to a espécimes carboníferos, perrnianos, nesozõicos e

atõ terciários, Quanto ã proccdôncì-a, etam oriundos das provín
cias paleoflorísticas as mais divelsas, contemporâneas ou não.
,Justifica-se, pois, a grande complicação sistenática surgida,rui
to embora a diagnose do rnorfogênero não expresse, de forna algu
ma, caïacteres araucari6icles típicos. Adni.te a incidência de

tnuitas fi. leiras de pontuações radiais, nos traqueídeos, e raios
pluri.sseriados, aspectos querÌror nuitos anos, ficara¡n cono que

dcsapert:ebidos. E assim, tamb6m, a observação de LINDLEY q

llUl'TON ao refcrir a senelhanças mais próxinas con as Cycadaceae.
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Eis por que ao pressentir tamanha cornplexidade KRAUS
(í" SCLIIMPER, 1870) tentava discernir, en meio as forrnas envol
vidas, aquelas nais claramente afins ãs Araucariaceae recentes.
Criou o novo morfogêneto Az'aucaríoæyLon que, entretanto, SO

vero sonar nova complexidade ao problema. Da nesna naneira
GIì^ND'EURY (1877) definia o norfogônero Coz,daioægLon destinado
a abranger os fragnentos de lenho l;ccundário concernentes a
Coy,daít:es UNCER 1850. A tendência en relação aos dois citados
norfogêneros foi cai.r en sinonímia, Conrudo, ZEILLER (1900),
SCOTT (1905) e ARBER (1905) sustenraran tentativa proposição de
referir ao gênero Az'aucanioægLon os espécirnes corn caracteres
araucariõides, oriundos dos sedimentos nesozóicos e ¡nais recen
tes, e ao norfogênelo Da.doæaLon os espécines pr6-nesozõicos,Mas,
inpossíveI adotar taL sugestão, pois que espécines com caracte
rÍsticas araucari6ides coexístian con dadoxylóides desde o paleo
zõico e, evidentenente, idade geolõgica não poderia ser utiliza
da para a distinção de taæa.

Com respeito a Coz'daioæyLon GRAND'EURy, demonstrada cluc
fora a idêntidade do seu plano lenhoso secundário corn o dos espé
cines do gênero Coydaites passoÌr a sinônino desse últirno (DAWSON

in PENHALLOW, 1907). Quanto a DadonyLon, ainda envolve esp6
cies do hemísf6ri.o norte, Autores como BOUREAU (1948, 1950,19S1)
tendo em vista a prioridade do none DadoæyLon sobre Ay,aucarioryLon,
nas, com o fito de nelhor esclarecer a posição sistemática de al
guns esp6cines, do grupo cornplexo, parecen ter optado pela apli
cação da Reconendação 21-A do C6digo Internacional de Nomencla
tura Botânica, para denominá-1os segundo o exemplo I Dq.d,otALon
( Araucario æg Lon ) daLLoníí BOURE¡,II 1948.

Revisões sucessivas sobre o rnorfogênero forarn levadas
a efeito nos últinos anos, já que o nesrno chegou a abranger ele
vado número de esp6cies , distribuÍdas en anbos os henisf6rios,
seja que representadas por fragnentos de lenho secundário rsornen-
te, seja que baseadas em fragmentos cornpletos, com estruturas pri
mãrias, secundárias e medula. 

^ntes 
que se aborde, porém, o su

mário dessas revisões, lenbra-se que pesquisadores antigos como

RENAULT (1879), BERTRAND (1890), SCOTT (1902), WALTON (192s) e

KR.iiUSliL (1928) charnaran a ¿rtenção para inportantes.padrões de

<li.ferenciação inter-taxa encontrados nas nedulas e no corpo pri
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mário das amostras, especialrnente oriundas do paleozo-ico. Esse
foi o ponto de partida para a mudança netodológica de deterninâ
ção dos lignispécines fossilizados, particularnente rìos casos
en que o corpo secundário do lenho era senelhante. No tocante
ãs formas gondvânicas, tal netodorogia começou a tonar vultoco¡n
as publicações de WAtToN (192s) , SEWARD (1914) e rnj{USEL (192S_
19ó5) que discernirarn, entre as forrnas dadoxyl6ides conhecidas,
larga faixa de rnorfogêneros diferenciáveis, a partir da cornposi
ção medular e do corpo prinário. Mediante o novo enfoque corng
çou, em relação ¿ DadougLon, o esvaziamento do anplo complexo.
os espécines medulados passaran a ser redistri.buídos en confor
nidade com a independência do plano anatômico, nostrado pefol
caracteres do corpo prirnãrio e da medula,associados aos do cor
po secundário do lenho.

GRAMBAST (19S2, 19S4, 1960) procedeu estudo crítico
sobre os Dadoxy ta gondvânicos. Restringiu, no entanto, suas
observações, aos caracteres do lenho secundário. Reconheceu, em
relação as formas austrais, urn progresso evolutivo diverso do
encontrado entre as forrnas boreais, GRAMBAST (19s4, 1960) adni
tiu a interferência de eventos clináticos que narcaran o henis
fório austral, durante o paleoz6ico Superior, enquanto que no
hcmisfério boreal existia equiríbrio de condições. Resune-se
as observações de GRAMBAST da seguinte naneira: a) as pontua
ções das paredes radiais dos l)a<loxyla gondvânicos não confor
mam o cognominado tipo de arranjo araucari6ide que serviu de ba
se â caracterização de tantas espécies; ao contrário, nas for
mas boreais o arranjo araucarióide pode seï tomado cono regra;
b) as variações presentes nos espécimes gondvânicos se traduzen
pelo arranjo en fileiras unitárias ,cle pontuações separadas, ou
por duas fileiras separaclas de pontuações, ou por grupos de pon
tuações ãs vezes estelares (este trabalho: arranjo sub-ginkgóide).
Nos arranjos em várias fileiras de pontuações encontran-se can
pos com caracterÍsticas abiet6ides,seguidos de carnpos con carac
terísticas araucarióides (alternantes) ; c) feições conparáveis
so aparecen a partir do Mesozóico, no hernisf6rio norte; foi
KRAUSEL (1949) quern discerniu esse tipo de arranjo, nisto, nas
fornas nórdicas, oriundas de sedimentos rnesoz6icos e nais recen
tes c con isso propôs una nova unidade,amplar ã qual denominou
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Protopinaceae ' GRAMTIAST (1960) ao identificar configurações se
nelhantes nos Dadoxvla gondvânicos clÍscordou da criação de urn gru
po sisternático especial (protopinaceae) relativo ãs forrnas nórdi
cas. Discordou, ígualrnente, de BAyLEy (193j) que interpretou
tais conbinações cono meros tipos estrutuïais, nos liruites das
variações adnitidas,quanto as formas gimnospérrnicas recentes. Os
estudos de GRAMBAST (1952, 1954, 1960) serviran para denonstrar
que os fragnentos de lenhos fósseis, gondvânicos , convencionalnen
te descritos no gênero DadoøgLon, nerecerian, sen dúvida, revi
são. Agora, não apenas en consideração à presença de estrutuïas
prinárias e nedula, nas, tanbérn, devido ã caracterização secundá
ría <1o lenho. No nesmo plano de análise que GRAMBAST, MARGUERIER
(1973a, b) reconheceu que a naior parte dos espécirnes gondvâni
cos,classificados no gênero DadoægLon, o forarn improprianente.
Apontou associ.açõcs bem características de arranjos de pontua
ções ra<1iais distribuídas, no mínirno, en dois grupos, con possibi
Iidades de se distinguirem novos grupos. Conforme as publica
ções <ie GRAMII,AST (i960) poder-sc-ia subentender que nos limites
do Gondvana só se encontraïiam arranjos de pontuações de tipo ge
neralizado, ou nisto, mas, no perniano mais antigo são freqüen
tes arranjos próximos do araucari6icle e do cycadõide. Ir{ARGUERIER
(7973a, b) propôs designar os Dadoxyla gondvânicos, diferencia
dos dos euro-anericanos, pelo nome Au$ tyaloæyLon, proposição que
se considera oportuna no sentido d.e nrelhor orientar a sistenáti
ca e esvaziar o complexo en que se transfornou o norfogêne ro
Dadoæy Lon .

LEPEKI]INA {ì YATSENKO-KHEMELEVSKY (1966) e LEPEKHINA
(I972) deram cnfoque diverso ao problema, Trataran cono idênti
cas as fornas cncontradã.s, seja na provÍncia euro-arnericana, se
ja na província angariana, ou scja, na gondvânica, para eles o

DadoxyLon ENiILICHER típico se define pela diagnose do lectótipo
DadorgLon bz'andl.íngii (LINDLEY q I-IUTTON) ENDI. Este é concer
ncnte a fragmento nedulado, em relação ao qual sintetizan: ',nedu
la naciça, ampla, homocelular ou hetcrocelular, sen canais secre
tores; protoxi lema endárqueo; xilena secundário tipo- At aucarioøylon
KRAUS 1870". Os ¿rutores consideran válidos anbos os norfogêne
tos DadoxyLon e Araucaz,ioæyLon, sonente que o prineiro refere-
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-se a ftagmentos con estrutura prinária, nedulados, e o segundo
a fragnentos de lenho secundário sonente. Os resultados do tra
balho desses autores oferecem vários pontos de discussão: a) as
form¿rs nórdicas e gondvânicas integrarian un grupo único
b) o predomínio de tipos de arranjos de pontuações, conforrne ob-
servado por GR^MII^S'I (1960) e por IvIARGUERIER (1973a, b) não corÌ
centraria valol sístenático ainda que nesse aspecto as formas an
garianas estejan tão pr6xirnas das gondvânicas quanto das boreais;
c) certos gêneros como CaLLiæyLon e De smôporo æy Lon (Progirnno spe r
naphyta) estariant, lgualmente, incluídos no grande grupo Dadoxylae,
juntanente com CordaioægLon e AngeLon (Co'rdait ophyt a) e outras
formas nitidamente araucariõides, etc. Algurnas proposições de
LEPEKIIINA et aL, (I966) e de LEPEKHINL (I972) merecen, de outro
modo, franca apreciação, cono seja: a) a proposição de duas sé
ríes paralelas de nomes gen6ricos. Urna destinada a qualificar o

lenho secundário e outra destinda aos fragmentos medulados, con
cstruturas prirnárias e secundárias, Estes últirnos mantên os no
mes âtribuÍdos pelos respectivos autoïes ; a prinei ra s6rie,por6rn,
con¡rrcende apenas tipos de lenhos secundãrios que conservam o no
me do norfogênero que melhor os caracterizan: são ei .es Az,auca.?¿o

ryLon KRAUS; Protota:xo$A Zon KR-4USEL €r DoLIANITI , Baiez,oæyLon
GRECUSS; Pz.o tophy L Lo c Lado xy ¿o¿ XR.iiUSnl; p Laty spir.oæg Lon GREGUSS;

Des nôp oyo ïA Lon Y ; LIìPEKHINA q YATSENKO-KHMELEVSKY i ZaL e s skio æy Lon

V. LEpEKHINA q YATSENKO-KHMELEVSKY; tipo A (=AbietopZtys fnÄUSEt);
tipo B (=SoLenopitgs fnAUSnl¡, Dessa rnaneira, as diagnoses dos
rnorfogêneros incluen os caracteres do corpo prinário e os da rng

dula seguidos da nenção do tipo de xilena secundário. Assin o

próprio norfogênero Dad.oæyLon é diagnosticado con o tipo de 1e

nho secundário d.e Araucarioøg Zor¿ KRAUS. Veja-se, então, que per
nranccc a dualidade de concepção relativa a Dadoæylon e Arauca
nioxy Lon ,

MAI-IESIIWARI (L972) sob outro prisna, efetuou revisão dos

l.enhos de tipo ginnospérnrico, f6sseis, nas, somente os gondvâni-
cos. Aí incluiu, porén, os doís rnorfogêneros DadoæyLon e Arquca
rioæyl.on, Ao contrário de LEPEKITINA et aL. (1966) e LEPEKHINA
(I972) apontou DadoxyT.on uithctnií ËNDL, corno espécie-tipo de

Dadoæylon, embora esta correspondesse a fragrnento de lenho se
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cundário apenas. A espécie não preenche devidanente as condi
ções da diagnose de ENDLICHER (1847) por não encerrar medula e
nostrar raios plurisseriados. MAHESHWARI (1972) valeu-se de
emcndas à referirla diagnose para relacionar ao norfogênero Dadg
14Lon só os esp6cimes não caracterizados por feições araucari6i
des quanto aos raios. 0s espécines con as referidas feições de
veriam ser incluídos em Az,aucar,íory Lon. Ao nesmo tenpo criou o
morlogênero Danudoxylon para abranger as espécies meduladas,con
feições araucariõides.

A essa altura pergunta-se qual o grau de abrangência
dc DanudoxyLon MAHESFIWARI 1966 enend, MAHESHWARI 7972 em face
de DadorALon brandlingii ENDLICHER 1847, cuja diagnose 6 sene
llrarrtc ? Da nresma maneira, qual a abrangência de Ausl;raLoægLon
MARGUERIER 1973, <levidanente estabelecido en relação aos lenhos
secundários gonclvânicos, con base na diversificação cto arranjo
araucarióide das pontuações? Veja-se que MAHESHWARI (I972) ao
rev.isar os morfogêne'ros DadoæyLon e Az:aucarioryLon nanteve ter
mos de comparação nórdicos, en relação aos esp6cines do Gondvana
(cspécies-tipo:DadorgLon uithamii (tINDL, q HUTTON) ENDLICHER
e Arq.uca,r,íoxgLon canbonaceum (WITHAM) KRAUS (ln SCHIMPER, 1S70)
Mas, GRAMBAST (1960) e MARGUERIER (1973a, b) contraditan a inci-
clônci.a da feição araucarióide típica en xilenas gondvânicos. Di
ga-se, pois, de passagem, que é somente devido aos resultados de
GRAMBAST e de MARGIJERIER que se justifica a validade dó norfogê
ne'ro Danudoæylon MAHËSHWARI 1966, e este en face dos dadoxylói
cles nórdicos. De fato, são escassas as amostras gondvânicas corn
feições araucarióides e praticanente inexisten as de raios plu-
risseriados genuinos. Apenas se encontran aquelas contendo raios
unisseriados , predominantes , e, secundariamente , bisseriação,Ora,
tal evento é co¡nun en algumas f or¡nas onde a bisseriação s6 acon
tcce nos níveis nodais, ou en zonas de atividade canbial: sen que

percam o caráter unisseriado quanto aos raios. Considera-se que
as espõcies de DadoæyLon, apontadas por MAIìESHWARI (1972) como

caracterizadas por raios bisseriados, apenas recaian nas condi
ções dessa úl.tina observação.

En conclusão, 6 preciso eleger um procedinento siste-
nráti co mais esclarecedor,cuia docuncntação contribua em sirnplif i
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car o amplo co¡nplexo en que se transfornou o morfogênero Ðad,oøy-
Lon, Assin, enuneram-se as seguíntes proposições: a) o norfogêne
ro Austz,aLoæyLoz MARGUERIER 1973 congregará os fragnentos de
xilena secundário, gondvânicos, caracterizados por variações
cnì torno do arranjo araucarióide das pontuações radiais. Con-
tinuará válido, como morfogênero arnplo, caso a opção não seja
a de apenas classificar anostras do lenho secundário. com a sin
ples designação do tipo de plano anatônico en que as mesnas se
incluen. Mesmo assin, en futuro próxino haverá a necessidade de

se efetuar estudos ern bases estatísticas, a fin de possibilitar
o clesmembranento de grupos,bem caracterizados, cono seja, os de

arranjos subginkgoide, sub-podocarpõide , agathióide ou cordait6i
de etc., cuja apreciável freqtlêncía 6 possível desde jã pressen
tir;

b) os fragrnentos de lenho secundárío, com caracteres
araucarióides puros, se realmente presentes no Gondvana, deverão
ser classif icados em Av,aucarioryLon KMUS,

c) quanto ao none DadoæyLon ENDLICHER 1847 é aqui po!
derado como pouco preciso desde a sua original diagnose, trans
fornando-se, então. nuna fonte cle interpretações contradi
tórias. Por isso nesno, deve ser reputado cono nomem dubium e

rcjeitado com base no nesmo Art. 69 do C6digo Internacional de

Nomenclatura Botânica, de que se valeu VOGELLEHNER (1964) païa re
jeitar o nome Pinítea, Pelo nenos, no que toca ãs fornas gond

vânicas, não há outra alternativa a seguir.

Enf im, 6 bon lenbrar,,rnais una vez.a opinião original
de LINDLEY q HUTTON (1831: p, 7) ao descreverern os espécines que,

mais tarde ,fundamentaran o rnorfogênero Dadoæu|,on: dizern que a

truturação dos mesnos era nais próxirna do tipo cycadóide do que

do tipo coniferóide de lenho.

Dois aspect.os senpÌe dificultaran a simplificação do

rnorl'ogênero Da<loæyLon: ir heterogeneidade das espócies aí incluí
das, dcsde a sua fundanentação, e a não indicação da espécie-ti-
po. Portanto, qualquer indicação futura de u¡na das espécies, co

mo tipo, em cletrimento das denais, sempre gerou contTovérsias e
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conplicações de orden sistenátíca.

Entre as esp6cies de DadoægLon do henisfério norte pre
dominam, do Carbonífero Superior ao Permiano, os tipos cycadóide
e cordait6ide (SEWARD, 1969a). os tipos araucarióides genuinos
são cornuns a partir do Perrniano Médio (SEWARD, 1919).

Na província paleoflorÍstica angariana 6 interessante
notar que há, durante o Perrniano, un equilíbrio de distribuição
de arranjos de pontuações, araucarióides e generalizados; os pri
neiros, comuns ã província euro-a¡nericana e os últirnos, ã gong

vânica. Nessa ú1tina província o tipo cycadóide "strictu sensu"
não foi apontado, at6 o presente, em publicação ' Exenplo rnais

ou nenos pr6ximo seria DadoæyLon ueavevenae MAHESHWARI

I972, pot associar aos raios unisseriados carnpos con bisseriação.
No entanto, o p1-ano lenhoso dessa esp6cie denota ser rnais pr6xi
no do tipo agathióide e, na verdade, os xilenas secundários gond

vânicos, classificados cono araucarióides são, de naneira mais

clara, agathióides. Esse tipo parece predominar do CarbonÍfero
Superior ao Permiano Médio. A pattir daí predorninan os tipos
pr6ximos do ginkgóide (sub-ginkg6i¿e), do podocarpóide (sub-podo

carp6ide) ou tipos generalizados de arranjos reconhecidos por

GRAMBAST (1960J e MARGUERIER (1973 a, b).

7.2 - MORFOGÊNEROS DO GRUPO COMPLEXO VERTEBRARTA

As presentes considerações apenas resunen, atualizan e

acrescentam alguns dados ao estudo anteriornente apresentado por

MUSSA (1978a) sobre Vez'tebz'aría ROYLE 1839 e for¡nas gondvânicas

afins, Mediante nova docu¡nentação substancia-se cada vez mais

o ponto de vista de que vertebv'az'ia não é urn sirnples rnorfogêne

ro, mas, um complexo de fornas. Sendo assin, vale a pena a an4

lise crítica das formas (norfogêneros) conpreendidas no referido
complexo.
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VERTEBRARIA ROYIE 1839

(FIG. 16-I: A-D; FIG. 16-rr: G)

Esp6cie-tipo: Vertebray'ía índ.ica Royle 1859

L847. Sphenophyta (?) Rizornas de Glossopterídeas (?) Mc COy

ARBER 1905-1906. Quarr.J.Geot.Soc, 5B: t-26.
1849. CLastez,ia DANA, WILKES, Unired Srates Exploring

Expedition Geol. (10), N. York .

I861. Vez,tebyayia índíca.. BUNBURY, Quart.J.GeoI.Soc. l7 | 3ZS-
_s46.

IB{ì2 Vertebyaría indica. FEISTIvIANTEL, PaLaeontologia Indica
Men.Geol.Surv. fndia 12 (4) ¡ 1-S2.

1886. Iden: Ir{en. Geol. Surv. fndia 1Z (4:2): 1-66.

1896. Ventebraria indica, ZEILLER, Bul1.Soc.Geo1 .Fra. Z4i 349-37g.

1897. Vertebraz,ia indica,OLDHAM, Rec.Geol.Surv.fndia 30: 45-S0.

1902 Vez,tebz,ayia indica.ARBER, Quart , J . Geo I . Soc . : 5g: 1-26.

ì.914. Vey'tebyania indica. SEI^IARD, British Antarct. Exped. 1910,
Geol. I (1): 1-49.

1922. Vey,tebz,az'ía indica. WALKOM, Publ.Geol.Surv.Qd. 270 I-45.
1932. Ventebyayía indica.WALTON q WILSON,Proc, R.Soc. Edinb,5Z:

200-207 .

1.954. Verl;ebz,ayía indica. D0LIANITI , Notas Prel¡n.Est. 8l-DGM,
DNPM, Rio de Janeiro.

f955. Veytebz,ayía indica. SEN, Nature,Lond.: 17S-176.

1956. Veytebrayia indica. PANT, Ann.Bot. (N,S.) 20: 4I9-429.

1958. Vez,tebyayía indica. PLUMSTEAD, Trans.Geol.Soc. S. Afr.
(61): 81-94.

1962, Veytebrayía indíca, PLUMSTEAD, T.A.E. Sci. Reports 9:
57-7t.

1.962. Veytebyaz,ía indíca. SURANGE q MAHESHWARI , Palaeobotanist 9:
6t-67.
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1965. Vez,t,ebyatia indíca.MAITHY, Palaeobotanist I3: 24g-263,

1965, Veytebz,ay,ía indíca. SCHOPF, Antarctic Res.Ser. 6 Aner.
Geophys. Union: 2L7-228.

I967. Veytebrayia índica.PANT, Phytornorpho l ogy 17 (l-4): SSI-3S9.

1968. veytebyaria índica.PANT q SINGH, palaeontology 1l (S):
643-653.

I97L, Veytebnayia indica.SCHOPF, U.S.Geo1. Survey. Columbus,
Ohio, USA. The Pernian and Triassic Systens .,.: 379-397 ,

19.74. Vertebnaria índica.PANT E SINGH, Palaeontographica Abt. B

I47 (L-3): 42-73.

1975. Veytebrayia indica.GOULD, Gondwana Geology, III Gond.Syrnp.
Canberra, Austrãlia: 109-115.

L976. Vertebraria indíca.GUERRA 10te Congres Nat. Soc. Savantes
Sect Sci. I: 51-68.

I977, Vey,tebnaz,ía indicø.GOULD q DELEV0RIAS, Depart,Geol.Univ,
New England Publicat. 323: 387-399. Ar¡nidale, NSW.

I977, Vertebraz,ía indica.GUERRA, Assoc. Latinoaner. Paleobot. y
Palinologia 4: 2-7.

L977. Vez.tebrayia indica.PANT, Jour.Indian Bot,Soc. 56 (1) :

1"-23.

DI SCUSSÃO

As c itações bibliográficas ao início do capÍtulo se res
tringem, tão sonente, as publicações que nais interessan as dis
cussões sobre a anatornia da Vertebyaria índica ROYLE ou a elas
dão encaminhamento. En suna, procuram dernonstrar que as anos
tras do eixo dessa planta, difíci1 de interpretar, sempre provo
caran controvérsias desde o seu Drirneiro encontTo. Fato narcan
te, porérn, foi a constataç-ao da cornum incidência con plantas glos
sopterídeas e ganganopterídeas. Portanto, houve sugestões, des
de o princÍpio, de que se relacionaria, de alguna forna, ãs meå

mas. Mas,isto posto não inpediu que autores dentre os rnais anti
gos concebessem. cliversanente sobre a nâture za dos eixos como
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FEISTMANTEL (1882-1886). Afinal , as postulações de ARBER (1905),
BUNBURY (1861), OLDHAM (1897) e ZEILLER (1896) sobre a possÍvel
conexão de vertebraxia, com fothas <le gl0ssopterídeas ,conferiran
o nais irrestrito emÞenho as investigações nesse sentido. NoS
úItirnos anos as avaliações de pANT q SINGH (1968, 1974) e de
PANT (1977) acrescentaram docunentação substancial ao nesrno pol
to de vista. Com respeito ã anatonia, os espécines de Vez,l;eby,ania
índíca descritos por GOULD (197S), confirnam as reconstruções
oríginais de autores antigos cono BUNBURY (1861) , OLDHAM (1897)
e WALTON q WILSON (1932) , para a época os estudos dos citados
autores compreenderan verdadeiro progIesso, jã que sõ erarn possi
veis interpretações a partir de naterial carbonificado (conpacta
ções e inpressões dos eixos). pelo nesno notivo, ceïtanente, os
resultados apresentados en tempos diversos, por outros autores,
nen senpre se nostrararn concordantes. são conhecidas as clificul
dades de interpretação quando baseadas, sonente,nesse tipo de
amostras, Contudo, apesar das controvérsias, e freqüente impos.
sibilidade de ilustrar aquilo que descrevian, a naioria dos pg
leobotânicos quase sempre foi unânime en indicar o plano anatômi
co de Vez,tebz,az,ia cono est'uturado por um centro lenhoso, naci
ço, do qual partiam braços radiais, lenhosos, seguidos ou não
por um cilindro, contínuo, de lenho secundário, Entre os braços
radiais restavan espaços longitudinais de forma triangurar en
vista transversal. Estes eram interceptados de nÍver a nÍve1 por
platafornas transversais lenhosas. Estas estabelecian a ligação
entïe dois braços radiais vizinhos (FIG. 1ó-I: A, B, C). As pri
neiras contradições surgidas, com respeito ao plano anatô¡nico de
ver.t:ebyaz,ia (FIG. 1ó-I: A; FIG. 1ó-II: C) referiam_se ã região
central do estelo, ora apreciada como naciça (BUNBURY, l86l;
OLDHAM, 1897; SUMNGE q MAHESHWARI , 1962; WALTON & wrLSoN, r93Z;
GoULD, I975) ora representada por seguinento de lacunas longitu
dinais, ovais (PLUMSTEAD, 1962), o.a por un centro medutado
(SURANGE Ê MAHESHWARI, 1962), ora compreendendo espaço longitu
dinal acelular, com interferências de "pontes"lenhosas, tTansver
sais (SCHOPF, f965; GUERRA, 1976) e ora conpreendendo um centro
sólido sen a intervenção de lacunas, espaços ou pontes (ZEILLER,
1896). Hoje é possível perceber que,ã nargen de supostas contra
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dições rnuitos desses planos, diferenciados, coexistiram, como
variações en torno do plano anatônico melhor conhecido, concer
nente ã Vertebz,ania índica ROYLE, É ben possível - e é o que
se conclui da presente investigação - que a aparente contradi
ção das reconstruções anatônicas de Verteb?ay,ía resida
no fato de os paleobotânicos terem lidado con renques, indepen
dentes,os quais integravan o nesno ç conplexo grupo ver.tebyay,ia.
A fundanentação do gênero fora feita con base na norfologia ex
terna das amostras (ROYLE, 18S7-1839), cuja feição de blocos ar
ticulados lembrava una seqüência de v6rtebras, Aos poucos acres
centaram-se esclarecirnentos sobre a anatonia os quais culrnina
ran com os trabalhos de GOULD (L975). Dessa naneira, obteve_se
a confirrnação de que a par da rnorfologia externa, ilustrada por
ROYLE, os espécimes eïam estruturados, internamente, pela colu
na central, maciça, de netaxilena. 0s polos de protoxilena eran
exárqueos. Os braços radiais eram de lenho secundário, assirn
como as plataformas transversais, interbraços radiais.Nessas ú1
timas dava-se a formação de radÍculas. En resuno, há un tipo
classicamente conhecido de Ve?tebz,anía, isto é, aquele cuja
norfologia se faz tepresentar, no estado fóssil! por uma suces
são de blocos quadrangulares, e, internamente (FIG. 16-I: A, B,
C) conforne as descrições de OLDHAM (1897), WALTON q WILSON(1932)
e GOULD (1973). A situação do protoxilena e o rnodo de formação
de radículas pernite cornparar ta1 plano lenhoso ao de algunas
raízes, nas,os espaços longitudinais, com plataforrnas, de níve1
a nível.levam a considerar tïatar-se do plano anatômico de caq
1es adaptados a anbientes sub-aquosos. Compreenderia o plano
anatônico de raÍzes (não seria inpossíve1), nas, anônalas, tro
sentido da conparação corn 'raízes de formas recentes.

DIAGNOSE

VERTEBRARTA ROYLE 1839

Fragnentos de órgãos vasculares, gimnospern6ides, segnen
tados,podendo apresentar rarnificaqõcs ; rnorfologia externa repre_
sentada por uma ou várias seqtlências de blocos, quadrangulares
a retangulares, separados por sulcos transversai.s; a conexão en
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tre os blocos é garantida pela continuidade do cilindro lenhoso,
internamente; caneluras mediana e(ou) laterais percorren o corpo
j.nteiro dos esp6cines, no sentido longítudinal; cada segmento ou

bloco mostra, en vista transversal , um centro lenhoso, naciço,
fornado de elenentos prirnários; Loci exárqueos de protoxilena;do
centro lenhoso primário irradiarn braços de Ienho secundário, en
núrnero variáve1, continuados ou não por un cilindro lenhoso, se

cundário, contÍnuo; entre os braços radiais há espaços expandi
dos longitudinalnente e interronpidos de níve1 a nível por plata
formas transversais de lenho secundário, sede de fornação de ra
dículas; periderrne e córtex ãs vezes preservados; traqueídeos se

cundários con pontuações areoladas em arranjo próprio e variada
mente ordenadas, porén, guardando a alternância; canpos de cruza
nento de tipo araucari6ide; raios homogêneos de poucos estratos
celulares de al tura.

SCH)PFIICAU¿f.4 nov . gen.

(FIG. 16-II: H)

Espécie-tipo: SchopfiicauLia pez,ípaLudíca sp.nov.

1981 . SchopfdicauLía peripaLudica MLISSA. Acad. Bras. Ci. (Secão

lI/1I/82) "Estudo Crítico Sobre o Cornplexo Vertebraria
ROYTE - Ocorrência de nova forna na Fornação Rio Bonito,
Santa Catarina, Brasil" ,

1981.

r982.

Schopfi'icauLía peripaludica MUSS,A. III Reunião de Paleo
botânicos e Palinólogos. .,Inst,Geociênc', Univ.S.Pau1o,

S ch op fii c auLi a p e rip aL udí c a MUSSA, No texto: ESTS. 5-7.

D ISCUSSÃO

As primeiras anostras concernentes ao gênero foran coleta
das sob a fornla de pequenos blocos quadrangulares espat'sos nos

sedimentos. Desde logo ficou claro que alguns dentre os blocos
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se conectavan como as fÏações de Vez,tebz,aria indíca ROyLE. O sub
seqtlente encontro de frações intactas do eixo, segnentado, f.ez
con que fossen designados, "a priori", Vertebz,aria sp. As fei
ções apresentadas pelos eixos lembram sobrenaneira as ilustrações
de PANT Ê SINGH (1968) concernentes 'a verteby,az,ia índica ROYLE,
dos campos carboníferos do Gondvana da lndia (EST. 5, Figs. I, Z

e 3). Entretanto, o exane anatônico desfaz tal apïeciação. Tra
ta-se de plano anatônico novo e a hipótese nais plausÍvel seria
co¡rsíderá-1o condizente con o das partes a6reas da pr'pría Vez,te
brar,ía. Contudo, a natureza desta não é aceita,de naneira in
discutÍveI, colno raí2. Assin, fica-se na expectativa por documen
tação nais esclarecedora. Sabe-se, por ora, que en Schopfii-
cauLia n.g. a anatonia condiz con a das plantas adaptadas a an
bientes sub-aquosos (lagunares ou pantânicos),sujeitos a inunda
ções perí6dicas. 0 cornportanento nedular e a repetida elabora
ção de radículas, adventícias, ao longo do eixo longitudinal, são
de irrestrita clareza nesse sentido. A descrição anatônica irá
nostrar que, diferentenente .,da natureza controvertida de Veyte
brav'ia ROYLE (raÍz ? rizoma ? ranos ?) lida-se, claranente , con
eixos aéreos de uma planta ex6tica, com ranificações e radículas
adventícías. A estruturação anatônica propõe que deverian tra
tar-se de plantas de hábito rasteiro ou, no rnáxino, arbustivo. A

par da subdivisão da nedula, ern compartinentos, a configuração
do corpo primário e a possÍve1 indicação de estruturas estonatá
rias, em cutículas de alguns segnentos, demonstran que correspon-
diam ¿ 6rgãos aéreos, não rizonatosos, enbora subordinados a an

bientes sujeitos a inundações. Schopfíicau|ia 6, portanto, a

nova unidade separada do conplexo Vey,l;ebyaria. Sua identifica
ção induz a que nais se atente para as controvérsias de interpre
taçáo, dos eixos vertebrarióides , levando-se ern conta a possibili
dade de os autores teren lidado com espécines de renques diferen
ciados, nun grupo anplo, de fornas afins. Propõe, igualmente que

os tipos depositados en Museus e Departanentos paleontológicos
sejam, por essa razão, apreciados, novamente, do ponto de vista
da anatoni a.
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DIAGNOSE

Fragmentos de 6rgãos vasculares ginnosperm6ides,segnen
tados , do tipo de vez,tebra:rzjø ROYLE. Morfologia externa repre
sentada por sucessão de blocos quadrangulares a retangulares;ana
tonia interna condizente com a de órgãos vasculares a6reos ou

caules; sulcos transversais separaln blocos contíguos, ficando ga

rantida a conexão entre eles pela continuidade ou não segmenta

ção do cilindro lenhoso; caneluras nediana e(ou) laterais percor
ren os espécirnes longitudinalmente; distribuição diferencial do

crescinento, resultando o desloca¡nento do centro geonétrico e sec

ções transversais assin6tricas I nedula parenquimática subdividi
da em setores longitudinais; cada setor nedular subdividido en

câma¡as sucessivas por neio de cordões transversais de parênqui
ma; origen de radÍculas a partir dos cordões p arenquirnát i co s Ire

<ìulares; protoxilema endárqueo; netaxilena e corpo secundãrio do

lenho centrífugos; pontuações radiais dos traqueÍdeos e¡n arranjo
próprio, tle preferência arredondadas, alternas, contÍguas se¡n se

tocaren; pontuações idênticas e menores nos canpos de cruzamento;
rai.os homogôneos, unisseriados I poucos estratos celulares de al
tura.

TORDOXYI.,ON KRAUSEL 1956

(FIG. 16-II: I)

Espócie-típ o ; Tot,tlonyLon IteAnlpz'nl L;¿nse fRÄUSSL fgSO

1956. Toz'd.oæyLon ateynspruítense KRAUSEL. Senck. leth. 3 (l/Z):
15, Taf.2-4.

1965. vextebz,az,ía steynspruítense tKRäUSEL) SCIIOPF.

Antaïctic Res ' Ser. 6' A¡ner.Geophys 'Union: 2I7-228.

1978. Tond.oxgLon sanpauLense MUSSA. Bol.Inst.Geociêncías, USP:

9: 170 , Pl. I-IV.

1981. Iot"tlorgLon siLoatieum n,sp. An. Acad.Bras.Ciênc. Seção
dc 1.t./77/82.
Lstc trabflllro: [ìSl',87, Figs, I-4.
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DI SCUSS.ÃO

Toyd,oæyLon fnÄUSSL l9Só: SCHopF (196S) esrudou fragnen
tos lenhosos de porte de ra¡nos e de tToncos, pernineralizados pro
venientes de fornações permianas da Antártida. Nesses a rnorforo
gia externa característica de Ver,ëebyar,ía inexiste. A secção
transversal mostra cunhas consistentes com terminações agudas,
convergentes num centro acelular. A secção ttansversal paten
teia que os níveis de terminação das cunhas são diferentes. O

incremento de crescinento en cada uma delas parece ter ocorrido
de naneira desiguar. A secção transversar de ¡nuitas amostras é
assim6trica e o centro geonétrico ficou deslocado ern posição eI
cêntrica. As secções longitudinais indicam que o espaço central,
acelu1ar, era interceptado, de altura em altura, por estruturas
transversais, interpretadas cono "pontes" de tecido lenhoso, unin
do cunhas vizinhas, onde radícuras tinham origen (Figura 16-II:G).
MUSSA (1978a) encontrou espécines sernelhantes nos afrorarnentos
das Fornações Rio Bonito, rrati e Estrada Nova (permiano da Bacia
do Paraná), nas distinguiu dois grupos peculiares: l) o prirneiro,
cujos espécines continhan espaço acelular na região da rnedula,
con expansões desse espaço por entre as cunhas lenhosas; ao in
vés de pontes de tecido lenhoso existiam, verdade i ranente , nÍve i s
parenquináticos en relação aos quais fornavam-se, nas nargens do
espaço, traços indiferenciados, com feições de n6s, e tTaços de
radículas', Z) o segundo, cujos espécines apresentavan , realnente,
nedula; nesta, porérn, ocorria, de nÍve1 a níve1, a intensifica
ção da atividade parenquinática para dar origem a novos ele¡nen
tos vasculares e a traços; portanto, nos referidos níveis nedula
res apareciam corno que constricções as quais subdividian a rnedu
1a e¡n una seqtlência de bolsas parenquirnát i cas , separadas por
elementos vasculares néo-for¡nados, e por tÌaços. Con respeito ao
plano anatônico dos espécirnes da Antártida SCHOpF (196S) conside
rou-o idêntico ao de roz,doægLon fn[US¡l l9s6 e este idêntico
ao ðe Ve?tebnayia índi.ca ROYLE, daí situá-lo en sinoní¡nia. O

rnesmo procedinento foi seguido por GOULD (1973), por GOULD q

DELEVORYAS (I977) e por GUERRA (197ó). Assim tanbén(SCHOPF,196S,
1970, 1971) , GOULD (1973) e GOULD Ê DELEVORYAS (1977) admiriram
que ocorreria a naturação das forrnas ¡nais tenras, vertebrarióidès
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en fragnentos lenhosos de ¡nédio e grande porte, tordoxylõides. De

fato, o plano Lenhoso tordoxylóide nostra aspectos de afinidade em

relação ao de vevtebnaria (Figura 1ó-I: A, B; Figura 16-II: G),
com apreciáveis variações quanto ã dinâ¡nica formadora de traços,ao
longo do espaço longitudinal . Na esp6cie-tipo TopdôæALon steAÌne
pyuitenae KRAUSEL 1956 e na espécie IordoæyLon oanpau,ense MUSSA

1978 há fornações residuaís de parênquina nesse espaço central o

qual deveria corresponder ã nedula. Não há pontes de tecido lenho
so, porén estruturas con a aparência de brotos nas nargens do es

paço, e traços que anadurecen en corpúsculos conpletos de radÍcu
1as adventícias. Os espécines tordoxyl6ides parecen corresponder
a 6rgãos vasculares do tipo das lianas cuja medula, incipiente,so
fria esmaganento em vista dos rnovinentos de torsão do cauLe, en

torno de un supoÌte, ou, devido ao pr6prio a¡roio no substrato. A

feição transversal dos espécirnes tordoxylóides chana a atenção pg

la existência de cârnaras alares, orientadas radialnente e origina
das a partir do centro anedulado. Expanden-se por entre
cunhas vizinhas por distâncias variáveis. Ao contrário do que

SCH0PF (1965) observou en seu espécine, .MUSSA 
(1978a) ilustrou ,co

mo a forna, o tarnanho e a posição das referidas expansões do espa

ço variavam durante o crescirnento do caule, justanente com indica
ções de que eran plantas do tipo de lianas, eItt consonância con a

opinião de KRAUSEI, (1956). EAMES E MC DANIETS (1947: Fig, 95) ex

põem a ilustração da secção transversal do caule de Pínue st!'obu,

com feições idônticas ãs dos espécines en discussão. Aí apârece
a medula, desintegrada, con câmaras de aspecto alar expandidas por

entre as cunhas do 1enho. Tais câ¡naras conpõem a figura de cones

invertidos e são conceïnentes ãs bases inclusas de ranos senís.Me

diante o fato 6 possÍvel concluir que não são os espaços alares,
inter-cunhas, presentes em lo?dotgLon,l o caráter sistenático que

aproxima esse gênero de vertebvaria' A dinâ¡nica fornadora de tra
ços)ao longo do eixo longitudinal ,é o caráter que propõe ternosde
conparação. E possível que os espaços co¡n o aspecto alar, en vis
ta transversal, não tenhan igual origen nos dois gêneros e assin,
tamb6rn, em relação aos de¡nais gêneros do nesno conplexo. Veja-se,
portanto, que se não fora o encontro de outras formas, contenporâ
neas, diversificadas, no tocante ã dinâ¡lica ao longo do espaço lon



-149-

gitudinal, concordar-se-ia con a inclusão sumária de Ioz'doæyLon
cono sinônimo de Veytebrayia. Concordar-se-ia, igualmente, con
a inclusão de todas as anostras lenhosas, sen a norfologia extor
Ía de Veytebray,ða nesse nesmo gênero, desde que a anatonia per
ceptíve1 ao longo do espaço (nedula) obedecesse ao nesno plano.
E, portanto, nessa região do lenho, que as fornas exiben a pecu
liaridade que thes 6 pr6pria e mostran, ao nesno tenpo, traços de

mútua afinidade. À custa da expressão sistenática peculiar a ca
da una, aí se encontta, identicanente, a razáo da agregação de

todas no mesmo conplexo grupo Vertebyaz.ía. Cons eqtlenternen te nrui

tas questões ainda esperan apreciação, especialnente as refe
rentes as reconstituições contraditõrias¡ apresentadas por auto
res diversos, quanto aos próprios espécimes , catalogados coÍto
Vertebv'aria indíca ROYLEren todo o Gondvana. Por exemplo, o pla
no-tipo TordoæyLon está nais próxino do de My e Lontondo æy Lon (Fl
gura 16-II: J) do que propria¡nente do de Vertebraz,í.a, Isto sig-
nifica que Toz'doæyLon e Veytebz,az,ia são duas unidades sistenáti
cas claramente independentes, por6n, Iot,doæyLon e MAelontordoæA-
lon ostentan tTaços de naior afinidade. e não será inpossíve1 que

se venha a concluir, en pr6ximo futuro, qve MA eLontot,do æy Lon ê um

sinônino de ?ord.oryLon. As ilustrações apresentadas por KR¡{USEI

(1956) concernentes a Toz,d.oæy7.orz muito se aproxinan dos quadros
configurados nas Figuras Z e 3 da Estanpas 87 deste trabalho,
Aproxinam-se, outrossin, das ilustrações referentes a MyeLontor
doægLon D¿tt1:i (MUSSA, L978a; Pl. V, Figuras 28 e 29) no que

toca as radículas adventícias . Fíde descrição daquele autor os

traços são narginais ao espaço central. Assin sobressai a inde
pendência de LordoryLon em relação \ Vev'tebnav,ía. A ausência
<le constricções medulares separa-o de My e Lonl;ot,do æy Lon. Expres
si.vas ilustrações da região central do esteLo de TondoægLon, en

contram-se neste trabalho (Estampa ST,Figuras 2, 3;Figura 16-II:
l'2)', a secção radial corta a extrenidade de urna das cunhas de

modo que o espaço central apaÍece subdividido en setores longitu
dinais, En cada un deles se perceben vestígios de parênquina,ou
a ¡nedula degradada. De nível a nível, s6 se vêem estruturas se

nelhantes a nós, nas nargens do espaço, algunas das quais evo
1uem, desde cedo, para o corpo inteiro de radículas adventÍcias
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ainda em pleno corpo secundãrio do lenho. No caso as secções
correspondeln a un tronco de porte da Forrnação Estrada Nova. Ao
longo da extensão longitudinal do espécine não se apreciou, de
nenhum nodo, pontes lenhosas interceptando o espaço, ou, sequer,
constrÍcções da nedula

Sob quostionanento pernanece, pois, o procedimento de
autores ao designaren, sinultaneamente, os esp6cínes l-enhosos de
n6dio e de grande porte, bem cono os de tipo herbáceo, catacteri
zados por eixo segnentado, na nes¡na unidade taxionônica Vez,tebz,a
ría indíca ROYLE (SHCOPF, 196S; GOULD, 1973; GUERRA, 197S).Ainda
há falta de conhecimentos sobre a naturação dos eixos herbáceos,
vertebrarióides, ern consistentes, lenhosos, tordoxy16ides. Fica-
-se na expectativa do encontro de arnostras ern estágios transicio
nais de maturação, para se apreciar a evolução de un tipo en d!
reção ao outro. Se tal ocorresse, de fato, os espócimes verte
brari6ides' não nais conservarian nenhum traço da morfologia exter
na segnentada. Não conservarian, por outro 1ado, nenhun vestí
gio do corpo prinário, tão be¡n desenvolvido en Veytebyanía indí
cq., em cujo plano anatônico haverian de suceder rnudana(s substai
ciais. Por exemplo, a cornpleta reabsorção da coluna maciça de
metaxilema, no centro do estelo., para dar lugar ao espaço ce!
tral de TondoæyLon, Neste, porén, restariarn, en algunas forrnas,
pontes de xilema situadas en diferentes níveis e sede de forna
ção de radÍculas " Em outras ! apenas ïestariam placas residuais
de parênquina. Ao nesno ternpo estrutuïas senelhantes a n6s for
nar-se-ian nas margens do espaço e em níveis coincidentes corn o
do parênqui¡na residual. Os braços radiais de xilena secundário
da Veytebz,az'ía haveriam de progredir ern desenvolvinento até che
garem ao porte de consistentes cunhas lenhosas de extrenidades
agudas e convergêntes no centro acelular. En algurnas amostras
a distribuição do crescirnento haveria de se dar de nodo desigual,
acentuando-se a dissinetria das cunhas, e, conseclüenternente, a
do prõprio estelo. Assin, o centro geonétrico deste apareceria
deslocado. Na prática as possibilidades de tão grandes nodifica
ções, durante o crescinento, relativas ao nesno gênero e ã mesna
esp6cie pernanecerão no donínio de conjeturas, a não ser que se
ja dado cono suficíente o fato do encontro de amostras de dois
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Aus trá1ia
(COULD, I973). Com respeito 'a Vertebyaz,ia índ.ica, porérn, são
conhecidos os espécimes cujo porte apreciável ãs vezes ul¿rapas
sa de uma a três dezenas de cêntÍnetros de conprinento (pANT E
SINGH, 1968, 1977). Conservam, todos e1es,a norfologia de b1o
cos conectados durante o crescinento a qual s6 se deixa nasc;
rar ao nível da conexão com as ranificações. De rutro lado,são
também encontrados esp6cines tordoxylóides de pequeno porte e os
dc nédio e grande porte (este trabalho; SCHOpF, 1971) sern si
nais de segnentação, pelo que se depreende das publicações, os
autores que em suas avaliações lidaram con o naior nú¡nero de
amostras de Vertebyaria forarn PANT q SINGH (fg68, 1974) e pANI

(I977) e essas oriundas das nais diferentes localidades, nos
canpos de carvão perrníanos da fndia. A reconstituição dos
referidos autores, concernentes ãs glossopterídeas,expõe ranos
do tipo Veytebrayía conectados a folhas de GLoasoptenia, A:
sim PANT & SINGH (1974) acrescentan as seguintes observações:
"In fact it seens that axes of Vertebyayia start showing Tec
tangular areas only when they becone sufficiently old and thick".
As infornações dos citados autores irnpressíonarn pela farta docu
nentação e sugeren que as forrnas vertebrariõides, portanto, não
perden a norfologia característíca durante o crescinento. Ao
contrário, esta se acentua. Outros autores cono SCHOpF (196S),
GOULD (1973) e GOULD q DELEVORYAS (1978) adrniriran que Vettebna
ria corresponderia a raízes. GOULD q DELEVORYAS (1978) comen
tan que as glossopterídeas deverian possuir troncos de tipo gin
nosp6rnico, relativos ao norfogênero AyaucaríoæyLon, con raÍzes
aerenquinatosas do ti.po Ver'f,ebtaia .indica ROytE. Nesse traba
tho endossa-se as opiniões desenvolvidas desde SURANGE q

SRIVASTAVA (1956) At6 SURANGE q MAHESHWARI (T962), MAITHY (1965)
e, afinal , PANT q SINGH (1974) de que as Vey,tebraz,ia condize¡n
mais con eixos ou ranificações, ou segmentos caulinares de glos
sopterídeas. Con base nas opiniões desses autores pondera-se
que se as folhagens desse grupo de plantas cornpreenden, real
nente, um complexo, não há outra alternativa senão conceber, ern

relação aos ejxos ou ramos, a exist.ência de un correspondente
complexo.
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E¡n síntese, outro grupo separado do conplexo Vertebra
rúa diz respeito a |ot,doægLoz KRÄUS¡1, tgS6. A espõcie-tipo do

gênero 6 oriunda de sedi¡nentos do ECCA Superior (Estado de Oran

ge) do SW africano. A espécie T. sanpauLenee foi reconhecida
na Fornação lrati (Estado de São Paulo). A espécie T, silug
ticun foi identificada e¡n sedimentos da Fornação Estrada Nova

(Estado de São Paulo).

DIAGNOSE emend.

rTRDLxvLoN rniiusEl rgso

Fragnentos lenhosos ginnospern6ides, cilíndricos r sen

ornanentação externa ou segmentação; assinétricos e¡n vista trans
versal , co¡n distribuição diferencial do crescinento e desloca

ção do centïo geonétrico; cunhas lenhosas en núnero variável, de

extremidades agudas, terninarn nun centro acelular correspondente
ao espaço nedular; este se expande cono ranos radiais por entre
as extrenidades de cunhas vizinhas e por distâncias variáveis;
expansões radiais do espaço central mudan de forna e de posição

con os novinentos de torsão do eixo durante o crescimento; espg

ços radiais e central contínuos ao longo da extensão do espécine;
ern todos eles a ocorrência de níveis parenquináticos ou "plata
for¡nas" parenquináticas co¡n traços presentes nas nargens do espa

ço onde se reconheceran esses níveis; traços de dois tipos, isto
ó, os que logo naturam no corpo inteiro de radículas adventícias
e os que configuram brotos ou nós centroxílicos; protoxilema não

evidenciado; pontuações radiais dos traqueídeos' canpos de cruza

rnento e raios semelhantes aos de Vevbebravia indiea ROYIE.
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MYELONTONDOXY'O¡i MUSSA 1978

(FIG. 16-II; J)

Espécie-tipoi M7elontondonyLon oíttii MUSSA lg7g, Bo1, Inst.
Geociências, USp,9: 170-174. p1. IV, V, VI .

Mg e Lonl;oz,doæy Lon brasiliense MUSSA 1g7g
My e Lonto z,doæy Lon brasiLiense MUSSA, Bol. Inst.
Geociôncias, USp,9: L76. p1. VI . pJ- VIII: Figu
ras 46, 47, 48.

My e Lontordoæy Lon camposii (MUSSA, L97g) nov.conb.

I978, paz,atordo*yLon camposíí MUSSA, Bol. Inst.

ï:';;:';i;,';,1'i;:';;.n'' 
u"' (Figuras

Mg e Lontordo æg Lon cataninense sp. nov.
(Estarnpas 8, 9, I0; Fig.text. l7-H e 19)

DI SCUSSÃO

Um novo grupo de esp6cies independentes do conplexo
Ver'tebraz,ía diz respeito ao norfogênero My e Lontord.o øy Lon. A prin
cípio acreditou-se que o conjunto de feições ora discutidas fos
sem concernentes a ?ordo*gLon. As diferenças resultarian do es
maganento e da dissolução do tecido nedular (Figura 1ó_I: I) nos
ramos de cÌescimento assinõtrico. 0 caráter íntacto das bolsas,
originadas por constricções, seria inerente aos caules de cresci
mento sinétrico (Figura 16-II; J). Mas, foi possíve1 aconpanhar
en algunas anostras a fornação gradual das ditas constricções
(MUSSA, 1978a: p. 171, Figura 5; p1. IV, Figuras 2I e 23a). Es
tas se iniciam em níveis localizados ao longo das nargens da ne
dula. cons eqüen tenente são níveis de reativação ¡neristenática
ouñnÍveis nodais{l Aí se f or¡nam elenentos vasculares novos (,,xi-
lema prinário") e raios vasculares novos direcionados para a nar
gem oposta ao da ativação. Ao ¡nesno tenpo apaïecen, nos ïespec
tivos cânpos de ativação, traços de radículas, a16n de outros tra
ços indiferenciados. Ëm torno dos traços os elenentos (traqueÍ
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deos e raios) se dispõen en vórtices co¡no e¡n n6s. Cono ïesulta
do a nedula adquire, em vista longitudinal , a feição de una lon-
ga fila de raios nultisseriados ou de bolsas parenquináticas, alon
gadas, verticalnente. Alé¡n desses eventós acrescenta-se aos espé
ci¡nes do grupo a peculiaridade da dissecção do estelo para a for
rnação de estelos de ranos, a ponto de ¡nascarar, conpletamente,
a individualidade do estelo principal. Sendo assin, MyeLontondo

æy Lon permanoce cono unidade independente de TondoæyLon

até que novas averiguações coloquem em teste tal deliberação.Até
o presente são conhecidas as seguintes esp6cies do norfogênero:
M. ù¿tti1: MUSSA 1978 , M. bz,asiliene¿ MUSSA 1978 e M, campoeii
(MUSSA, 1978)nov.conb. Estas proceden da Fornação Irati do Este
do de São Paulo e M, catar.inenee sp.nov. encontrada nos arenitos de

estratificação cruzada da base da Fornação Rio Bonito e¡n Santa
Catarina. As aproxinações obtidas a partir do estudo dos espg

cines indican que a incidênci a de MA eLontondoæy Lon 6 nais anti
ga que a de Tot doæyLon nas seqtlências pernianas da Bacia do Pa

ranâ.

DIAGNOSE enend.

MYELONTORDOXY¿OIV MUSSA 1978

Fragmentos lenhosos ginnosperrnõides, cilíndricos, de

secção transversal sin6trica, ou, ãs vezes, assimétrica; norfolo
gia externa sen sinais de orna¡nentação ou segmentação; cunhas Ie
nhosas ben fornadas tên início a partir do centro nedulado do es

telo; nedula incipiente em vista transversal; en vista longitudi-
nal caracterizada por constricções de nÍvel a nível; tais cons

tricções resultam da reativação parenquinática localizada, por

níveis, com a fornação de elenentos vasculares novos, lsto 6, tra
queídeos e raios novos ("xi1erna prirnário") e traços de radículas
adventícias; nedula, em vista longitudinal , cono que formada por

uma fileira vertical de bolsas parenquináticas ou raios rnedulares

largos; estelos de ramificações aparecen via dissecção do estelo
principal. ou via ativação parenquinática a partir dos raios e



dos anéis em pleno corpo lenhoso secundáriol anéis de
presentes, nítidos, tendo o intronetimento de cé1ulas
quima; pontuações radiais dos traqueÍdeos, carnpos de
e raios semelhantes aos de Vertebyaia indica ROyLE e
st.eynspztuítenae KRAUSEt.
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cre s c irnento
de parên
cruzanento
Tordoæy Lon

I0R0S0XyL)N nov. gen.

Espécie-tip o i TorosoæALon striaeornabum sp.nov.

IoxoeoæyLon stníaeoynatun sp.no\¿, este tïabalho,
Es t arnpa BB, Figuras 1-4.

1978. paratoz,doæyLon canposi¿ MUSSA. Bo1. Inst.
Geociências, Univ. São paulo, Brasil 9: 174. pt..
XI , Figura 64).

DI SCUSSÃO

A esp6cie designada M, canposdi (MUSSA) nov. cornb. corres
pondia ao holótipo do rnorfogênero payaiond.o æy Lon , A secção
transversal denonstrou desenvorvinento assinétrico do cirindro
vascular e a presença de escassas célu1as parenquináticas no pog
to de convergência das cunhas lenhosas. Tais cé1u1as poderian
se tratar do que classicanente se denoninou de tecido conjunti
vo nas raízes. Contudo, o referido holótipo Ílostrou a fornação
de órgãos laterais con modula. No pequenino estelo néo_fornado
de uma ranificação, e¡n neio ao xilerna secundário do estelo prin
cipal, vê-se a neduta ern formação (MUSSA, LgTBa: pl. X, Figuras
58 e 59; P1. XI , Figuras 61 e 63). Nesta aparecem, em níveis di
ferenciados, traqueÍdeos novos e novos raios que,aos poucos r se
dispõen radialmente en reração ao centro do estero da ranificação.
Desse nodo atenta-se para que a medula esboçante da ranificação,
no holótipo de parq.t;oydo æy Lon " seja iclêntica ãs presentes nas
espécies de MyeLonto,doæyLon, Em vista da constatação, o hot6tipo
do primeiro norfogênero passa a representar una nova espécie de
My e Lontordoæg 1.on,

Quanto ao problena relacionado ã continuidade do none
Paratoz'doæy zo¿ MUSSA optou-se por situá-1o como sinônino de



--1.56-

My e T.ontordoæy Lon apesar de existir a indicação de parátipos na
descrição original . Dois deles rnostran estado precário de prg
servação ao longo do eixo vertical do estelo, pottanto, a posi
ção sistenática verdafleira ã irnpossíve1 de reconhecer. outïo
parãtipo (GP/3T. 114) foi reexaninado e nostïou que a região cen
tral do estelo 6 realqrente anedulada. Reconstitui, mais de per
to, o plano l"enhoso exárqueo de raízes, nas, tanbé¡n, chega a se
confundir corn a feição de un caule assi¡nétrico do tipo das lig
nas, cuja nedula softou esnaganento. A ¡norfologia externa 6
idêntica ã dos caules ornamentados por estrias longitudinais, p3
ralelas e finas (Estanpa 88, Figura 1; MUSSA, 1978a: pl. XI , Fi
gura 64). A caracterlzação anatônica do esp6cirne fá-Io permane
cer en separado dos rnorfogênetos To?doæylon" My eLontondoæg Lon,
assin co¡no de Vez,tebraría. A diagnose ânteriormente elaborada
quant.o ao gênero Paratondoæglon s6 condiz en parte corn o seu
plano anatômico. Manter a val.idade de pa?a,to?doæy Lon, apõs
a substituição do holótipo. seria possível de acordo corn a Reco
mendação 7-B do Cõdigo Internacional de Nonenclatura Botânica.
Mas, Para ajustar a diagnose ao novo e indicado holótipo seria
necessário introduzir ernendas, deviclo ao caráter naciço do cel
tro do estelo. Daí, portanto, resultaria procedirnento confuso do

ponto de vista da sistenática,tazão por que a forrna en questão
passa a ser designada pelo notne novo Totoeoæylon. Assim, o

conportanento netodológico adqtado faz com que se separe o nais
possÍveI, prelininarmente ! as for¡nas diversificadas, at6 que do
cumentação ¡nais substancial confirne a opção ou reuna várias den
tre elas nurn morfogênero único.

DIAGNOSE

ToROS0XYLON gen. nov.

Fragnentos lenhosos ginnospern6ides con ornamentação
externa representada por estrirs Icrng.i.i:udir¡¿i.L.s parale las e f inas;
est.elo con distribuição diforencial do crescinento, resultando
secção transversal assirnétrica; estslo a¡nedulado; protoxilerna
exãrqueo; escassas célu1ap de parênquima iniscuídas no centto ma
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ciço, nas sõ nos nÍveis de fornação de radículas; pontuações ta
diais dos traqueídeos, dos canpos de cruzamento e raios se¡nerhan
tes aos de rord.oæyLon KRjiusEt 19s6.

S)LIDoXYLON nov. gen.

Esp6cie'tipo: SoLidoæyLon mafnense

SolídoæyLon mafz,enee sp.nov. Este trabalho: Figura
24; Estanpa l5,Figuras 1-4; Estanpa 16, Figuras
1-6.

DI SCUSSÃO

0 morfogênero en questão ainda permanece em posição
sistemática indefinida. Apenas se verifican, por ora, afinida
des dos quadros anatôrnicos do corpo secundário do lenho com o,
do rnorfogênero Pro tophy L Loc Ladoæy Lon fn¿iUSfl. Contudo, a espé
cie-tipo deste últino se refere a fragnento do lenho secundário
sonente. MUSSA (1978) descreveu a esp6cie p?otoph7 LLoc Lado øy Lon
doLianitíí oriunda da ¡nina de carvão Vendranini, en Criciurna,san
ta Catarina (Camada Barro Branco) e Iv|AHESHWARI (1972) descreveu
a mesna espócie em sedimentos do Perniano da Antártida. 0 ho16
tipo de SoLidoæyLon n.g. compreende un fragnento lenhoso comple
to em suas partes, isto 6, o estelo conpreende centro lenhoso,
naciço, como nas raÍzes, de nodo que é irnpraticável a filiação
do rnesmo a Pyo tophA LLocladoæy Lon . Ademais ostenta un rnodo pecu
liar de ranificação, através da dissecção do estelo principal em

estelos subsidíários de ra¡nos (raízes ?). Por ora nantén-se agre
gado ao complexo ETùpo Ve?tebnanía, embora seja esse un procedi
nento artificial, sen bases sistenáticas, inspirado tão sonente
na naneira de enitir ranificações,

DIAGNOSE

SOLID)XYL)N nov. gen.

Fragmentos lenhosos ginnospernõides, protostélicos;pro



-158-

toxilena exáTqueo; ao nível das ranificações ocorre a dissecção
do eqtelo para a formação de estelos nenores subsidiários dos

ranos (raízes ?); corpo secundário centrífugo; an6is de cresci
nento nítidos; pontuações radiais dos traqueídeos nultisseriadas,
contÍguas e alteïnas; carnpos de cruzamento de tipo phylloclacl6i-
de co¡n nuances; raios honogôneos, unisseriados.

7.3 - MORFOGENEROS CARACTERIZADOS POR APRESENTAREM IúEDULA

MACIçA E PROTOXILEMA MESÃRQUEO

Secção A - Corpo secundário do lenho não abietóide,não
phylloclad6ide e não taxóide

fIAEN roPrrv s rnÄus¡L rsoz

(Figura 17: A)

Espécie-tip o: Iaeniopitye acottí KRI{USEL

1962, Iaeniopitge çeottií KRAUSEL. Appendix PLUMSTEAD T.A.E.
Report9:133-138,P1.xXV,Figurasl-8;P1'xxVI,Figuras
9-15; Pl . XXVIII ,Figura 22 '

1962. Taeniopitye seottí1: rnitusgl,. fn-liusnl, MATTHY E MAHESHWARI , 
l

Palaeobotanist 10 (L-Z) : 102 , Text. Fig. 6 .

Iaeniopítgs índdca (HOLDEN, 1917)nov.conb. I

I9L7.Dadoæylon indicum HOLDEN. Ann of Bot. 31 (IZ3-L24):
3L5-326. Pls. XVII, XVIII, XIX.

I972.DanudoæyLont)ndic¿¿n(HoLDEN,1917)MAHEsHI,lIARI
Pal aeontographi ca Abt. B, 138 (1-4): 11.

Taeniopitys eetioenee sp i nov.
Este trabalho, Ëstanpas 2t e 22

Iaent)opi ty s tTdnlatLantiea sp.nov,
Este trabalho, Estanpas ?3 e 24 

I

Iaeniopitys j ucunda sp . nov.
Este trabalho, EstanPas 85 e 86 

l
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D I SCUSSÃO

Até à definição de Taeniopitya por rRäusu (1962) não
existia nehun morfogênero gondvânico destinado a abranger as for
mas dadoxil6ides, cujo corpo prirnário consetvava elementos das
fases iniciais de vascularização. Aí a razão da criação do nes
no. Mais tarde MAHESHWARI (rg7z) ta¡nbérn iria des¡ne¡nbrar, dentre
as formas dadoxil6ides, aquelas cujo corpo prinário s6 apresenta
va xilema de superposição ("xi1erna centrífugo"). Essas forrnas
fora¡n reunidas no morfogênero D'mudoæglon, portanto, a diferen
ça essencial entre os dois morfogêneros reside na estruturação do
corpo prinário.

Ao descrever Taeniop¿tgs scottii o autor â.cïescenta
ra os comentários de que DadoægLon índ.icum HOLDEN 1917, na veÌda
de, apresentava a estruturação do corpo prirnário nuito nais prA
xina da configuração rnesãrquea do que da endárquea, devido ã pre
sença de pequenos grupos de elementos vasculares, afastados do
corpo do lenho e rne rgulhados, mais profundanente, na orla medular.
Assirn HOLDEN (1917) crramara a atenção para o fato de estaren, os
mesmos associados ãs celulas do parênquima nedular e cras-
sificara-os como xilerna de transfusão. Segundo KRA.USEL Ê

DotIANITI (195S) e KRÀUSEL (1928, 1956, 1962) e de acordo corn o
progresso de estudos sobre lenhos gondvânicos sabe-se que muitas
fornas ainda conservam estruturas vasculares das fases iniciais
de vascularização, sem completa reabsorção, daí serern considera
das nesárqueas; assin, portanto, segundo KRi{,USEt (1962) tais com
ponentes em DadoxyLon ind'icum HoLDËN corresponderian a forna
ções primitivas, "centïÍpetas", Nesse sentido, pois, a espécie
deverã integrar o norfogêne'ro Taeniopitgs obtendo posição siste
nática rnais adequacla através da designação Taeníopitye índ.ica
(HOLDEN)nov. comb.. Nos parágrafos concernentes ao norfogênero
DanudoægLon são apresentados acr6scinos ãs discussões en pautar
tendo en vista que MAHESHWARI (r972) optou pela inclusão de Dad.o
ægLon indícum no rnorfogênero DanudoæyLon MAHESHWARL
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DIAGNOSE

Lenho de tipo girnnospérrnico; nedula com diversos nilÍ
metros de diâmetro, heterocelular, con dutos secretores sinpl.es
cercados por bainha parenquinatosa conpacta; protoxilena mesár

queo (xilema centrípeto presente) i corpo lenhoso secundário cen

trífugo; pontuações xådiais dos traqueÍdeos, areoladas, em arran
jo aproxinado araucarióide; carnpos de cruzamento con diversas pon

tuações areoladas sinples.

Secção B - Coïpo secundário do lenho abiet6ide, phyllo
c1ad6ide ou taxõide.

ABTETOPITYS KRAUSEL 1928

(FIGURA 17: B)

Esp6cie-tip o: Abt etopitya penforaúc KRI{,USEL

rg28. Abíetopitys pez.foz,atø rnfusr¡,. KRj{USEL E RANGE, Beitr.
Erforsch. Dtsch, Sch. Geb . 20: 30. P1. III.
T908. DadoøALon perforatun 60THAN. Mon.Ber.Deutsch.Geol.Ges'

1956. Abietopdtas per.forata KRi{USEL. Senckenberg. Lethaea 58: 453 ,

Pl. X, Figuras 37-38.

1961. Abietopitys pez,foz.ata rnitusel . rn-liusel, MAITHY q MAHESHI^iARI

Palaeobotanist 10 (L-2): 100. Text.Fig. 3a, 3b.

Abie bopitys anticuLata (DOHMS, 1976) nov' comb '

L976. Bageopitya articuLata DOHMS 1976' Rev.Brasileira
Geoc. 6: 164-181. 5 Estampas , Fig.Text. 1-7.

Abietopítys takedaí sp. nov.

Este trabalho; Estanpas 13 e 14.

DI SCUSSÃO

Os morfogêneros Abíe1:opitga e Iaeniopitys são priori
tários. Ostentarn padrões anatônicos básicos para a classifica
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Iii!. 1 7, llloco.-d i Hrrriirs : ßìorfog¿Dcro¡t carfl c rcr i i¡dos por nìcdu13s
naciças c proloxrlomi nìcsárqLreo (^ - :.rciiopiIt!¿, B-ilþLe-
èopitya, C - ìaîrpiè!si D - lhyLLÕcLa¿Jpitu6

ção dos lignispécimes gondvânicos, desde que se desencadeou o
desinembrament.o e a simplificação do grupo cornplexo Dad.oæyLon, A
níve1 de gênero a caracterÍstica ìais forte de Ålsi.et.cp.ittt s diz
respeito aos raios lenhosos do tipo classicamente indicacìo co¡no
abietóide. Sendo assini a designação ¿e KR¡US¡L (1928) teve por
finalidade estabelecer comparação, entre os quadros anatômicos,
do lenho secundário, da forna por e1e descritå e das formas re
centes, ídenti-camente caracterizadas como as do gênero Abies.De
ve-se levar en conra, porén, que a composição do corpo primário
da forrna gondvânica e das formas recentes são suficientemente
diversas, não havendo a intenção de se rei.acionar, taxionomicamen
te ) una f orna ãs outras . 0 morf ogêne'ro Bageopity s DOHI,ÍS 19 Z6 ,

foi criado mais recentenente. Nota-se, entretanto, na publica,
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ção relativa, que não houve a cornparação 9on os morfogêneros
raeniopitye e Abíetopitys. salvo pera natureza das cérulas ï&
diais, abiet6ides, o rnorfogênero se confundiria co¡n raeniopitge
KRAUSEL, A identificação, sonente, de traços sirnples e mú1ti
plos, en Bageopùtya, e do protoxilema ¡nesárqueo, não garantiria
ao nesno o posicionamento en unidade taxionômica independente. O

progresso dos estudos sobre lignispócines gondvânicos pernite re
conhecer que 6 acontecinento cornurn a vários norfogêneros, com es
truturas nesárqueas, a associação co¡n traços dessa natureza. poÌ
outro lado, a descrição da espécie-tipo Bageop¿tAs art¿cula,ta.
oferece feições que irnpõen conparações com Abietopit;ye, Conforme
as ilustrações apresentadas (DOHMS, 1976: pl . III, Figura 6) e a
descrição no texto (iden, p. 174) sobressaen os raios clatamente
abietõides. Não se pode fazer abstração dessa caracterÍstica ana
tômica, cuja peculiaridade leva ã distinção sistenática de diver
sos gêneros recentes, principalrnente, entre as pinaceae (GREGUSS,

1953). Por exemplo, vejan-se as ilustrações das c61u1as radiais
de Bageopítgs e compare¡n-se con as ilustrações de fniiUS¡l (1928:
Taf. 5, Figura 4). É possívol assinalar a identidade dos quadros
anatômicos. E,a16m disso,as feições ilustradas por DOHMS (IgT6:
Estampa II,Figuras 2 e 3), quanto ã cornposição do corpo prinário,
de Bageopitgs, são nuito próximas daquelas ilustradas por mhUSU
(1928: Taf. 5, Figura S) con respeito a Abíetopitys, O prirnei
ro autor rnenciona que arguns feixes prirnários não são nesárqueos,
em Bageop¿tqs" enquanto o segundo assinala que em algunas cunhas
do 1enho, ðe Abiet.opitys, ao invés de protoxilena mesárqueo tan
bén ocorre o endárqueo. Enfin, são duas as alternativas ern rela
ção ao morfogênero Bageopitys,' se não se levar en conta a carac
terística abietóide dos raios sua diagnose se confundirá con a
de Taeniopi¿Us KRÄUSEI. Con a nenção da característica abiet6i
<le dos raios serã idênti co a Ab¿etopi tys KRÄUSE L , Sendo urrir,
Bageopítya az,tículata terá melhor posicionamento sisternático co
mo nova espécie do norfogênero Abietopitye, com a designação; ,4.

articuLata (DOHMS)nov.comb.
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DIAGNOSE

Frag¡nento lenhoso gimnospérrnico; nedula parenquimatosa,
maciça, honocelular; xilena prirnãrio localizado na ext¡emidade
das cunhas, penetrantes na nedula, algu¡nas com des envo I vi¡nen to
centífugo e outras con desenvolvinento centrípeto; pontuações ra
diais dos traqueídeos pre doninantenente do tipo araucari6ide;
raios con célu1as de paredes esoessadas e pontuadas (tipo abie
t6ide).

** As espécíes Abietopitya craasiyad,iata ARCHANGELSKy e
Abietopítya patagõniea ARCHANGELSKy não estão incluÍdas
na discussão pois fora¡n fundanentadas en fragnentos de lenho se
cundário.

TA]{OPITYS KRAUSEL 1928

(FIGURA 17: C)

Esp6cie-tipo: Iaæopitge africana KRÄUSEI l92B

1928. ranopitys afz.icana KR}{USËL q RANGE,iT? IG,I{USEL Ç RANGE,Beitr.geol.
Erforsch.dtsch. Schutzgeb. 20: 49, Tf. 10, Figuras 3,4.
Tf. 11, Figuras 1-5, Text.Fig. 17, 18.

L962. raæopitys afrícana fnÄus¡l ¿z fRÄ,us¡1,, MAITY q MAHESHWARI ,

Palaeobotanist 10 (1-2): 100, Text.Fíg. 2.

Taæopítye aLuea-píntoi KRAUSET E DOLIANITI l9S8

1958. raæopítya aloea-pintoí KR]{USEL q DOTIANITI, pat aeonrog raphi ca
Abt. B, 104 (4-6): I25. Tf. 20,Figura 29; Taf..2t, Figuras
30-35;1af.22, Figuras 36-39; Taf.23, Figuras 40-44. TÍ.24,
Figuras 45-48.

Taxopitys índíca PRASAD E CHANDRA 1978

1978. Taæopitys indiea PRASAD q CHANDRA. Curr.Sci. 47 (10):
348, Figuras l-4.



L64-

Taæopitye jaLgi sp. nov.

Taæopibya j oLyi Este trabalho, Estanpa 37, Figuras
1-4; Estanpa 38, Figuras 1-4.

L978. Iaæopitys iolyd MUSSA, Advances in Palaeobotany.
Bo1. IG-Inst.Geociênc.Univ.São Paulo 9 (57-152): 101.

* Lignispéci¡nes cen espessa¡nentos espiralados. I,IARGUERIER, Ann.
Soc.Gõol, du Nord XCVIIT 409-4LZ, PI. tXII.

DISCUSSÃO

0s esp6cines de lenho de tipo taxdide são freqtlentes
nas seqtlências gondvânicas, be¡n co¡no en seqtlências contenporâ
neas do henisfério norte. A tendência de¡nonstrada pelos paleobo
tânicos de conparar os quadros anatô¡nicos das fornas fósseis,cont
aqueles existentes nas recentes, 6 sinrplesnente a naneira de me

thor caracterizá-!.os con o estabeleçimento de ternos formais de

conparação. Nesse caso, po.is, as recentes seriarn as girnnospér

nicas, principalrnente coníferas. As f6sseis envolve¡n una rique
za nuito ¡naior de grupos taxionônicos, alguns dos quais extintos.
Portanto, a rnaneira de designã-las utilizando a derívação de no-
nes de fornas recentes ë sirnpLesnente prática e operacional . Na

da expressa no sentido da filogenia.

DIAGNOSE

Fragnentos de lenho de tipo ginnospérnico; nedula hono

celular ou heterocelulaf, rnaciça; cotpo primário do lenho centrí
peto e centrífugo; corpo secundário centrífugo, con pontuações

radiais dos traqueídeos e¡n atranjo araucari6idc, associado aos

espessanentos espiralados .
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PHYLLOCLADOPTIYS KRAUSEL 1928

(FIGURA 17: D)

Esp6cie-tipo: phyLloeLad,opitys capenoís fnjiUSnl tgeg

f928. Phg LlocLadopi ty s capene¿s KRi{USEL. Beitr.geol.Erforsch.
dtsch. Sch.Geb.20:35. pt. VI , Figur.as 54,SS. Text.Fig. 14.

1956. Phy LLocLadopity s oapens¿s KRÄUSEL. Senckenbe rg . L€ thae a S7:
450. Pl. IX, Figuras 34, SS. Texr.Fig. S-b.

1962. phgLLocladopitya eapens¿s KRj{USEL ín KR.A.USEL, MAITHT q

MAHESHITIARI , Palaeobotanist t0 (L-Z):99. Text.Fig. 1.

r972, phyLlocladopitys capens¿s KR.{usEL. LEPEKHINA, pâraeontogra
phica Abt. B, 158 (1-4): 63.

PhyLLocladopitya nantini Xnj{USfl fgSO

1956. Phy LLo cladopi tg s maz,tiní fniiUSnl Senckenberg . Le thae a 37:
451, Pl. VIII, Figuras 32,33; pt. XX, Figura 36, Text.
Fig. S-a.

1962. phyLLocLadopítys maz,tinú fnäUs¡l ¿n KRA.USEL, MAITHy q

MAHESHWARI . Palaeobotanist 10 (l-2): 100, Text.Fig. 4.

L972. phy Llocladopi ty s martíni KRAUSEL. tEpEKHINA, palaeonto
graphica Abt. B, 138 (1-4): 63.

D I SCUSSÃO

Este trabalho não inctui nenhun espécine cujo plano ana
tô¡nico se conpare ao de phy LLo eladopí ty e. Apenas se compara o
corpo secundário de SoLidoæylon n.g. co¡n ressalvas. Devido a
abundância de fornras f6sseis conhecidas, do perniano, em anbos os
henisférios, caracterizadas por canpos de cruzanento aproxinada
nente phyllocladõides, sciadopity6ides, dacrydiõides, ou tipos
originais rnuito pr6xinos, considera-se difíci1 estabelecer julgg
nentos sobre filogenia. MARGUERIËR(1977-C)condensou algunas in
fornações nesse sentído e procurou ne1þor caractetízar os norfogê
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neros en quostão. No caso ern pauta, sejan os l.ignisp6cimes bo

reais, sêjarn os gondvânicos, os respectivos canpos do cruza¡nento

denotam variaçõos en torno do quaclro mais co¡nun. Este se refers
ao anplo poro oval ou elítico ("eipore" = ooporo)ocupando o

canpo por inteiro ou quase por inteiro. Todavia, nen sernpre as

variações de quadro encontfên termos de conparação co¡n os encon

trados e¡n for¡nas recentos. Estasr por6n, são noncionadas ainda
que ern carátet aproxirnetivo para mel'hor ilustrarern as configura-
ções descritas nas fornas fõsseis. A naioria das for¡nas en pau

ta são permianas e extintas. 416¡n disso conproonde¡n rnorfogêne

ros indepondentes. 0s gondvânicos, concefnentes a espócimes ne

dulados, conpreende¡n os rnorfogêneros Phg LloeLadopítg a fnäusnl
L9?8, Megøporoxylon fnäusil L928 e Medullopítge xRAusnL tgso. o

rnorfogênero Pvotophy LLocladoæg I'on rRäuSnl 1939 foi fundanentado,

simplesnente, en fragmento de lenho seaundário. A partir de sua

definição sernpre houve especulações so corresponderia ã fração
do lenho secundário de ehy LLoaLadopíty e , de Megapotoæylon 9u de

MeduLlopitge. A doscrição de SoLidoæyLon traz nova alter
nativa a questão. Verifica-se que Pnotophy LLo aLadony Lon está
mais prõximo do lenho secundãrio de soLidoøyLon do que propria-
nente do lenho de Phy lLocLadopity o e de¡nais norfogêneros rnencio

nados. Contudo, a aproxinação só se nostra evidente no que toca

ao arranjo das pontuações radiais dos traqueídeos. Con respeíto
aos carnpos de cruzamento há variações. Con isso, suspeita-se so

bre as influências do hábito de vida da pLanta ou do anbiente on

de ela se desenvolveu.

DIAGNOSE

Fragnontos lenhosos ginnosp6rrni cos ; nedula parenquirna

tosa, naciça; xilena prinário centrÍpeto, con destaque na orla
da nedula: xilorna secundãrio centrífugo; pontuações radiais dos

traqueídeos en arranjos desde o araucari6ide típico aos canpos

de pontuações opostas; céLulas dos raios de paredes lisas; nos

campos de cruzamento em geral urn poro oval a elítico, grande,ocu

pa o canpo quase por inteilo; no lenho final poro corn abertura

circulari no lenho inicial ' a abertura em fenda chega ã perife-
ria do mesmo. cono se aí exístissen canalículos'
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7.4 - MORFOGÊNEROS CARACTERIZADOS POR APRESENTAREM

MEDUTA MACIçA E PROTOXILEMA TRANSICIONAL
(MESO E ENDÃ,RQUEO)

Secção A - Medulas en que não consta o sisterna escle
renquinptosp

ANTARTTCOXY¿OTU SEWARD 1914

(FIGURA l8: A)

Espécie-tipo: AntartieoæyLon prieetLeyi SEWÀRD 19l4

I9L4. AntaytiooæyLon prieetleyi SEWARD. British Mus. (Nat.
History) Geo1. I (1): 17. P1s. 4-8. Text.Fig. 3.

1923. RheæoægLon pníeetleyi WALTON. Royal Soc. London
Philos. Trans. B (ZIZ): 79-109.

1956. RheæoæyLon pz,ieet,Legi WAITON. Colon.Geol. and Min.
Resources (London) 6 (2): 159-169.

1961 . Antartico*yLon pz,iestLeyi SEWARD. ARCHANGELSKY q

BRETT. Royal Soc. London Philos. Trans. B, Biol. Sci.
244 (706): 1-19.

AntdrticotaLon sp, KRäUSEL

L962. AntayticoæyLon sp. fnil.USEt Appendix PLUMSTEAD. T.A.E,
(1955-1958) Sci. Rept. Geo1. 9: 133-140.

AntantícorgLon sp, MAHESHWARI

1972. AntarticoøyLon sp. MAHESHWARI . Palaeontographica Abt. B

138 (1-4) : 34. Text.Fig. 16 .

AntapticotlJ Lon aeuaydii MUSSA 1980

L980. Anþaz,tíeoæyLon seuaz,díL MUSSA. Actae II Congres. Argent.
de Paleontol. y Bioestratigr. y I Congres Latinoaner. de

Paleont. IV (1980): 139-155, P1s. I-IV.
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DI SCUSSÃO

0 morfogênero AntarticoæyLon é anterior ã criação de
?aeníopitys e de DamudoryLon. Tem expressão muito própria de

vido ao enrugamento das estruturas e a presença de quadros ana
tônicos que denuncian tïatar-se de planta adaptada a a¡nbientes
sub-aquosos. A medula pequena, num tronco de grande diânetro,
foi ínterpretada, de infcior cono provavelmente discóide. En

tretanto, hoje é conhecida a natureza maciça da mesma (MUSSA,

1980, 1980a) associada a dutos e c61u1as secretoras. Con res
peito ã configuração do protoxilema este foí interpretado, pre
liminarmente, cono endárqueo, Contudo a preservação do mate

Fig.l8, Blocos di¡g¡amâs: morlogôncros csrâctcrÍ¿ûdos por ¡ncdulas

naciças c pÌotoxilcma {meso c cndá¡quco) rr¡nsicional(^ '
An¿artíoo'vLan, B ' Brdoi La s tí lo,vL!^)
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rial encontTado, na Forrnação Irati, deixpu en evidência o está-
gio transicional de reabsorção dos elementos das primeiras fases
de vascularização. Aí se encantra 4 conposição anelar, junto à
orla ¡nedular. 0s e1e¡nentos proximais a nedula são relativanente
curtos, reticulados ou escalariformes, e! em geral , conpõern anéis
fechados, perceptÍveis no contoïno da nesma. Há campos, todavia,
em que não se forrnam an6is e o protoxilena 6 tipicanente endár
queo seguido de canpos en que se vêen nitidanente os elementos
reticulados, cu.rtos, cono que projetados profundanente no corpo
da medula. Daí, pois, a classificação nais cabÍve1 en protoxile
ma transicional ou neso-endárqueo.

Por ocasião da descrição do AntarticoøgLon eeuardií
MUSSA houve a opção em considerar os elenentos reticulados, qua
se idodiamétricos, situados adiante dos Loci de protoxilema, co
rno xilena de transfusão, daí a primeira classificação em protoxí
Iena endárqueo. Todavia, en consonância con a interpretação sin
tetizada,no capítulo sobre o corpo primário do lenho,decide-se
por traduzÍ-los como elernentos realnente centrípetos e de ocor
rência comun a diversos norfogêneros gondvânicos.

DIAGNOSE emend,

Lenhos de tipo gimnospérnico; medula pequena (nenos que

1 cn de diârnetro) con céIulas e dutos secretores; xilena priná
rio centrÍpeto e centrífugo; an6is de crescimento ondulantes ãs
vezes mascarados pelo enrugamento dos tecidos; bainhas de tecido
mais frouxo se assocían aos anéis denotando origem traunática,ne
diante a fornação de traçes nunerosos; traços con área de expan
são vertical nuito anp1a, largos e sinuosos en vista transversal;
traços fornados por traqueídeos espiralados, escalarifornes e re
ticulados, simples, ou bifurcant?s en pleno corpo secundário, ou
emergindo, ainda, cono traços geminados, en direção ao córtex;pon
tuações radiais., dos traqueídeos, alternas; raios honogêneos, unis
seriados, de paredes lisas.
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Secção B - Medulas contendo o siste¡na e s c Ierenquimatoso

BRASILESTTLOXYLON MUSSA 1978

(FIGURA 18: B)

Espécie-tipot BnaeiLeBtiLqævXo.,? p!:r1oíoab.ense MUSSA 1978

!978. Braail e s tíLoay Lon pinaodaabenae MUSSA. Advances in Palaeobot.
and allíed scienc. Bo1. IG. Inst.Gooc.Univ. São Pau1o, Brasil,
e:l1a-t22,rn¡1a1jia. 'j'1 '¡

Bvasí Le e tíLoæyLon pùraodaabenee MUSSA, Revisão. Este traba
tho: Estanpas 29, 30, 30-4.

Bz,aeiLe s tiLo æg Lon ecLeriornatum sp.nov.
Este trabalho: Estarnpas 31, 32 e 33.

BrasíLesbiLongLon aseíateenae sp.nov.
Este trabalho: Estanpas 34, 35 e 36.

By'asíLestiloæyLon farLegense (WALKOM, 1928)

L928, DadoæyLon farLeyenee WALKOM. Linn.Soc.New South

Wales. Proc. 53. 3 (2I7): 26I . PL 22, Fíguras 4-9; Pl. 23'

Figuras 1-3.

!972. KaokoægLon farLeyenee (l¡lALKoN, 1928) MAHBSHWARI .

P al aeontographi ca, Abt. B I28 (1-4): 13.

DI SCUSSÃO

A estruturação do corpo prinãrio do norfogênero Bz'aeilee

tiloægZon MUSSA 6 quàse idêntica à de Antavtíeoæylon, Os elementos l

vasculares constantes da configuração anel-ar são' pratica)nente, to 
.

dos,espiralados.Parecenãoexistirinversãonao¡de¡ncomurndes-
ses elenentos. Tal configurpção poderia ter catalogada,,

sinplesnente I cono endárquea. Mas, cono 6 conun acontecer en esp6 j

cines permianos e, particularnonte, gondvânicos, reconhece-se aí
presença das lacunas de reabsorção justanente nos canpos onde esta 

l

riam os verctadeiros Locí de protoxilena. 0s elenentos proxinais ã l
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medula não os persistentes da fase alterr,a e atribuen ao conjunto
o aspecto de extrernidades aciculares. En geral essas parecen se

reunir duas a duas por ¡neio de elementos espiralados nais curtos.
Alguns, situados mais profundarnente na nedula, são curtos e es

treitos e aparentarn conter espessanentos escalarifornes. Con is
so, a configuração resultante é neso-endárquea. o pÌotoxilena
propriarnente dito foi reabsorvido, não tendo acontecido o mesno

con os elenentos da fase alterna.

A respeito da classificação de DadoægLon farLeyense
I4TALKON no norfogênero BraeiLe s tiLo æy Lon verifica-se da própria
cìescrição do autor que a espécie expõe configuração anelaï na re
gião prirnária do lenho. As respectivas ilustrações se compararn

claramente corn as comentadas en relação a Braail.estiLoægLon, Con

sidera-se inadequado grupar u¡na forna a qual as$ocia, de nodo cla
ro, feições de nesarquicidade, con fornas cLararnente endárqueas.
Essa é una das razões pela qual se discorda de I{AHESHWARI (1972)

ao reunir a espécie D, fanLeyense ao norfogênero KaokoeALon. Es

se úItino morfogênero, alé¡n de nitida¡nente endárqueo contén o sis
tema esclerenquimatoso sujeito a urna prograrnação peculiar, locali
zado nas nargens da ¡nedula.

DIAGNOSE emend'

Fragmentos de lenho de tipo gimnospórrnico; nedula maci

ça, heterocelular; natriz parenqui¡nática associada ao siste¡na es

clerenquinatoso; prograrnação deste co¡no ninhos dispersos , globosos

ou placoidais, de esclereídeos ísodianétriÇos, ou cono sistemaver
tical de feixes de fibro-esclçreídeos ou idioblastos fibrilares,
dispersos; ninhos de esclereÍdeos e sistena esclerenquimatoso ver
tical associados, ou não, nâ nesma amostra; elernentos escleren
quimatosos sen nenhurna conexão con os elernentos do corpo prinário
do lenho; corpo primário transicional , associando canpos de proto
xilena endárqueo e ca¡npos nesárqueos, con elenentos centrípetos
persistentes; elenentos prinãrios em configuração anelar (tipo
meso-endãrqueo) com lacunas de reabsorção nos Loci do verdadeiro
protoxilena reabsorvido; pontuações radiais dos traqueídeos ern ar

ranjos que varian do sub -podocarpó ide ao sub-ginkgóide; carnpos de
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cruzarnento araucarióides; raios homogêneos, unisseriados; traços
bifurcantes desde pr6xino ã periferia nedular.

7.5 - MORFOGÊNEROS CARACTERIZADOS POR APRESENTAREM MEDU

tA MACIçA E PROTOXILEMA ENDÃRQUEO

Secção A - Corpo secundário do lenho se¡n caracteres
abiet6ides, phyllocladóides e taxóides

Sub-secção I - Medulas enr que não consta o sistema
es c I erenqui¡natoso

DAMODOX.L\N MAHESHWARI L966 enend. MAHESHWARI 1972

(FIGURA 19: A)

Espécie-tipoi DanudoæAlon ualtoní¿ MAHESH ' 1966 emend.MAHÉSH.L97 2

1966. D. ualbondi, MAH E SHIIIAR I . Palaeontographica Abt. B.

I38 (r-4): 9. Text.Fig. 1.

196I . Gonduanoøy Lon uaLtonii IvIAHESHWARI ' in fniiusf ¡-

MAITHY q MAHESHWARI , Palaeobotanist 10 (1-2): 102,

Fig.Text.20.
1966. Danudoøylon uaLtonii MAHESHWARI , Palaeobotanist
15 (3): ?47. PI . 2, Figuras 10-14; PI' 3' Figuras 15-19.

Fig.Text. 4-7.

Damudoæylon nangei (rnäusnl , 1928) MAHESH, :-g1z

D.rangei ßniiusrl, 1928) MAHESHWARI , Paraeontographica
Abt. B 138 (1-4):10.
L928. Dadoæylon rangei rnäusEl, in KRitusEL q RANGE,

Beitr. geol. Erforsch. deutsch Schutzgebiete (Berlin)
20:40; Pl.8, Figuras 1-6; Pl.9' Figuras 1-5i Text'
Figs. 15-16 '
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DanudoægLon poroeum (KRJ{USEL, 1928) MAHESH. 1972

T972. D. poroaun{KRÃUSEI, 1928) MAHESHWARI , Palaeontogra
phica. Abt. B 138 (1-4):11.
1928. Dad.oæylon porosun rnäuslil, KR-¡{USEL E RANGE. Beitr.
geol. Erforsch, deutschen Schutz gebiete (Berlin) 20: 43.
Pl. 5, Figura 6; Pl. 9, Figura 6l Pl . 10, Figuras 1--2.

DanudoæyLon parenchymoeum (SUR. q MAITHY, 1962) MAHESH.1972

L972. D. panenchynoaanr (SUMNGE q MAITHY, L962) MAHESHWARI ,

Pa lae ontographi ca Abt. B. 138 (1-4): 11.

1962. DadoæyLon paz,enchymosum SURANGE E MAITHY, Palaeobota
nist 11 (1-2): 100. PI .2, Figuras g-15i Text,Figs. 4-5.

DanudoægLon jamutienee (MAHESH. , 1964) MAHESH. 1972

I972. D, januniense (MAHESHhTARI , 19ó4) MAHESHI^IARI , Palaeon
tographica Abt. B 138 (1-4): 11.

L964. DadoæyLon jamurienee MAHËSHhTARI , Palaeobotanist 13

(2): 148. Pl. 1, Figuras 1-5; Pl. 2, Figura 6.

DamudoxyLon daíntreeii (CHAPMAN, 1904) MAHESH. L972

1972, DanudoæyLon daintyeeii (CHAPMAN, 1904) MAHESHWARI , Palaeon :

tographica Abt. B 138: 11.

L904. AraucarioæyLon daintteeii CHAPMAN, Royal Soc.Victoria, 
l

Proc. 16 (n.s.):320. Pl.28, Figuras 1-3; P1.29, Figuras
1-31 Pl. 50, Figuras 3-4, l

L926. Dad,oæylon at:beri SAHNI q SINGH. Indian Bot. Soc. J. 
l

5 (3): l-04. Pl, 1, Figuras 1-5i PL.2, Figuras 6-12; PI.3,
Figura 13.

1926. Arauearioæylon daintreeii SAHNI q SINGH. Indian Bot, 
ì

Soc. J. 5 (3): 109; Pl. 3, Figuras I4-L6.

L933,Dad.oæyLonknaeuaeLiSAHNIGeo1.Surv.IndiaRec.66
(4) : 422,
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DanudoæyLon ? baketí (SËWARD

L972, DamudoayLon (? ) bakerí
Palaeontographica. Abt

1923 . DadosyLon bakeri
Quart. J, 79, 3 (13):
Figs. 4-5.

1925 , DadonyLon az'b e ri
Mus, Ann. 22: 2, PI. I

q wAtroN, r9z3) MAHESH. 1972

(SEWARD E WAITON, T923) MAHESHWARI ,

.138 (1-4): 11.

SEWARD q WAITON Geol.Soc, London
325 . P1. 22, Figuras l9-2?, Text.-

SEWARD €r WALTON. South African
, Figuras 1-ó.

L96L DadoayLon a?beri SEWARD ¿tx KRÄUSEL, MAITY q

MAHËSHWARI . Palaeobotanist 10 (I-Z): I0Z.

1967, DadoæyLon daintreeií CHAPMAN. MAITHY, Palaeobotanist
76 (Z): 145. P1. t, Figura 104; Text-Fig. 1.

Fiß. 19. Blocos-diagr¡nas: no¡foß¡ñoros csr¡cteri¿ados por hcdul¿s
maciçås c pÌotoxitcÍìâ cùd.i).tuco (A - ÐaauàÒøVIoni B - Ìr¿
go^on!ê Lon i C - PD,ttopo¿-.j:rp¿þVa)
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DI SCUSSÃO

0 norfogênero Danudoæy Lon foi criado para desfazer,pe
10 nenos en parte, o conplexo de morfogêneros congregados sob o
nesno norne Dadouglon ENDTICHER. En que pese a validade da def!
nição de un norfogênero gondvânico paraleramente ã existência de
outro colrespondente da provÍncia pal.eofl0rística euro-arnerica-
na, e relativo ås fornas dadoxil6iales, a proposição de MAHESHWARI
(L972), ao criar o rnorfogênero Danudoaglon" serviu para ne
thor situar a originalidade anatônica das forrnas austrais en com
paração con as contenporâneas do henisfério norte, Realnente, as
austrais não poderian continuar reunidas en bloco a norfogêneros
amplos, cono DadodgLon, por força da individualidade de quadros
anatômicos novos I cada dia melhor conhecidos, da província paleo
florística gondvânica. A apreciação dos p1-anos anatônicos das
respectivas formas deixa perceber, porérn, que dentre as oito es
pécies incluídas por Ì'{AHESHI{ARI (1972), no norfogênero Damud,oayLon,
pelo menos t.rês colocam-se em posiçãA de questionanento, A pri
meira delas ,DamudonyLon bakeri (SEl¡ltARD 6 WALTON) I,ÍAHESHWARI en
cerra variações mais leves em conparação com as outras duas. Es
sa espócie tem cono feição muito própria o arranjo das pontua
ções radiais dos tlaqueídeos, não araucari6ide, não agathiõide e
não cydad6ide, rnas, conforne o tipo aqui designado sub-ginkgóide.
Esse arranjo se caracteriza pela cornposição em rosáceas ou en
grupos afastados, con igual espaçamento entte eles ou, ainda, pe
1o arranjo das pontuações en filas horizontais pares I coÍt quatro,
cinco e até setê pontuações en cada una, verificando-se o espaça
mento igual entte os pares de filas horizontais. A par dessa ca
racterística DamudouyLon bakeni pÊTece tanbén conter pontua
ções grandes e aparentenente sinples, a1ém das pontuações de ti
po araucari6ide nos canpos de cruzamento. Ta1 configuração de
campo encontra terno de conparação na esp6cie recente do gênero
1inkgo e é comun a diversas espécies recentes dos gêneros podo

"or'þus e Dacz,gdiun. Sendo assirn a reclassificação de DadoæyLon
bakez,i em Danudoæy Zon I'fAHESHWARI deverá ser reavaliada em ternos
de características de plano anatônico do corpo secundário do Le
nho.



-r7 6-

Outra espécie cuja inclusão nesse norfogênero ofereco
questionanento 'e DadoægLon índicurz HOLDEN, de acordo con os co
nentário já interpostos nos itens anteriores. Segundo a reclas
sificação de MAHESHWARI (1972) a esp6cie passou a ser designada
DamudoøyLon indicum (HOLDEN) MAHESHWARI 1972. A característi
ca de maior destaque en relação à nesrna é que o oorpo medular e

o corpo lenhoso estão sepatados çor u¡n "bainha" descrita pot
HOLDEN cono for¡nada por tecido de transfusão.

A verdadeira natureza e oÌigen do tecido de transfu
são é assunto controvertido, entre botânicos, ainda hoje. BOUREAU

(1953-I) resuniu as conclùsões dos autores. Indicou que a ori
gern tanto poderia estar ligada à transforrnação de elenentos do
xilena "centrípeto", cono poderia estar relacionada à diferencia
ção do prõprio tecido fundanental . A prineira das suposições é
a mais difundida en neio aos paleoanatonistas. Quanto às fornas
recentes D0YIE q DOYLE (1948) indicararn a presença do rnesno ti
po de tecido nas medulas dos gêneros de Taxodiaceae, ROTHERT

(f899) apontou sua especial ocorrência na medula ð.e Cepha,Lota,tus,
Para esses autores, o xilena de transfusão aí presente não cons
titui característica metanente fisiológica, mas, de alto signi
ficado sistenático e filogenético.

Quanto aos lignisp6cines a docu¡nentação que oferecen
tem denonstrado que os encaninhanentos de processos hologenéti
cos estão nuito ben refletidos no corpo prinário por sua nature
za retentiva. As formas ginnosp6rnicas, fósseis, consideradas
mais prirnitivas, conservarn! na região vasculaÍ prinária, grupos
de elernentos centrípetos e¡n vários graus de reabsorção. Esse
acontecinento 6 francamente not6rio em relação ãs fornas gondvâ
nicas, por várias vezes interpretado corno traduzindo a presença
do xilena de transfusão. O¡dinaria¡nente tem sido mencionada a

existência de una bainha de tecido de transfusão en torno da

medula, mas, quase seÌnpre, essa corresponde a grupos concêntricos
de elementos ïelativanente curtos I nem senpre isodiamétricos,
adiante dos Loci de protoxilena e proxinais ã nedula. Segundo

as opiniões de alguns autores, condensadas por BOUREAU (1953-a),
corresponderia¡n aos elenentos prinitivos, persistentes, agora,
altanente especializados, corno elementos de transfusão. Ã luz'
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dos conhecirnentos conferidos por CHAUVEAU (l9ll) e teoria telômi
ca (ZIMMERMANN, f956) acrescenta-se que tais elementos são a evi
dência nais clara do evento hologenético de redução, captado ape
nas ern quadros isolados ao longo dos períodos geológicos, No
sentido prático da questão não serian,pois, elenentos novos asso
ciados ao sistena vascular, porérn, elenentos vasculares prirnevos
en diversos estágios de redução e de reabsorção. XnüUsfl (1962)
ilustra o assunto ao referir que en Taæopítye KRSI, lg2g compo-
nentes idênticas fora¡n interpretadas por ele cono ttaqueídeos ver
dadeiros e o corpo prinário daquele norfogênero classificado .o-
no "centrÍpeto". Configurações senelhantes ocorren em \aen¿op¿tve
e na espécie ora discutída, Dadoæylon indíeum" ð,aí a razão por
que se propõe a reclassificação: Iaeníopitya indica (HOLDEN)nov.
comb.

Una terceira esp6cie incluÍda no norfogênero Da.mudot7Lon
a qual oferece razões de questionamento ê DanudoxgLon íyatiense
GUERRA-SOMMER 1978, Essa é caracterizada por un sistena de lacu
nas em formação a partir da região perinedular e ern direção ao
centro da nedula, ¡nas sen atingir, pl"enarnente, a região centTal .

Em vista radial a ordenação das lacunas é horizontalisada. Na
descrição original de GUERRA-SOMMER (1978) percebe-se que tal
sistena ten anpla repercussão anatôrnica, pois, de toda a forna,
está sujeito, en origen, a evidente programação, a ponto de apa
receren "eeptações do tipo artieiae as quøís são inter?ompùdae ao

níuel doe duþoa eecreto?ea, que funciona,m como barreirøe paz,a a
sua eæpaneãot' (çf, GUERRA-SOMMER, 1978: p. L32).

0s estudos sobre plantas girnnospérmicas recentes indi
cam que o desenvolvinento de lacunas nedulares quase sempÌe obe
dece ao plano inerente ao respectivo taæon. A partir do ernbrião
e da planta. jovern, en inú¡neros gêneros recentes, a lise ceLulâr
tende a se orientar segundo o plano das divisões celulares, mas

outros fatores tanbén entran ein jogo,cono a natural resistência
das paredes ä tlissolução ou a presença de outras cénponerttes que
não s6 parênquina. É preciso, porón, distinguir a sirnpl-os disso
1ução ou ruptura das paredes, por interferência de agentes exter
nos ou estranhos, dos sistemas programados de lacunas, cada vez
melhor caractetizados co¡n o crescinento da planta. Sendo assini ,

a própria progranação é o elenento que rnelhor substancia a dis
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tinção do caráter, do ponto de vista sistenrático. DOYLE 6 DOYTE

(1948), STEINBOCK (1926) e GRIS (L872) Ìessalta¡n o valor taxionô
¡nico dos sistenas de l-acunas na classificação de a¡nostras de le
nhos recentes. DOYLE q DOYLE (1948) inforna¡n que os referidos
sisternas serven para diferenciar os gêneros Saíadopitye e

Cunninghanì¿ de outros gôneros nuitos se¡nelhantes quanto ao pa

drão anatô¡nico do lenho secundário.

Entre as fornas gondvânicas fósseis, por motivos serle

thanres xnituSfl q DOLIANITI (I958) distinguiran as esp6cies de

PoLgeoLenoægLon e de SolenoøyLon confor¡ne a caracterização do

sistena de lacunas nedular.

Na Forrnação Rio Bonito. (Santa Catarina) e na Fornação
Irati, principalnente, forarn encontradas diversas a¡nostrâs de le
nho caracterizadas por urn sistema especial de lacunas nedulares.
Ern vista transvorsal os referidos eLenentos orientam-se radial
nente e en vista longitudinal aparecen quase que horizontaliza-
dos. Essas arnostras diferen daquelas correspondentes aos rnorfo
gêneros PoLyeoLenoægLon e SoLenoæyLon pela falta de canais secre-
tores e peto plano de organização das lacunas. Nas anostras de

maior porte as lacunas horizontais alcançan todo o espaço dispo
níve1 do corpo nedular. Nas arnostras de nenor porte (fragmentos

de pequenos ranos) não chegan a abranger o corpo rnedular por in
teiro e en geral se concentran na região perirnedular, com tendên

cia à expansão para a região centlal . Portanto, pelo notivo que

levou KMUSEL Ê DOLIANITI (1958) a separaren as unidades taxionô
mícas PoLgsoLenoægLon e SoLenoæyLon considera-se necessária a se

paração da nova unidade Pauliatoægl¿¿ rìov. gen. (EST.XVII,Figuras
1-4; Estanpa XVIII, Figuras 1-6). Pondera-se que DanudoæyLon

íraþienee GUERRA-SOMMER, pelo caráter de lacunari zação da rnedu

1a ficaria classificado., ¡nais adequadanente., nesse novo norfogêne-
ro,con a nova designação PauLdstoæylon iratiene¿ (GUERRA-SOMMER)

nov, conb .

DIAGNOSE

Medula honocelular ou heterocelular; no ültino caso,

células secretoras entremeiadas con cólulas parenquinatosas; xi
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lema prirnário endárqueo; pontuações radiais dos traqueídeos 1- 5

seriadas; carnpos de cruzanento con nuitas pontuações.

TRTGONOMYELOIY WALTON 1925

(FIGURA 19: B)

Esp6cie-tipo: Iz,igonongelon pedro¿ (ZEILLER, tBgS) WALTON 192S

1925. ?. pedz,oi (ZEIttER, 1895) WALTON t9ZS. South African Mus.
Ann.: 22: 12.

1972, L pedroí (ZEIIeIER) WALTON 1925 in ITIAHESHhTARI , pa

laeontographica Abt. B 138 (1"4): 14; Fig.-Text. 4.

1956. LobatoøyLon pedroö KRJ{USEL. Senckenberg, Leth. 37
(s/6) : 4zt,

1895, DadoøyLon pedz,oi ZEILLER, Soc.Geol.Grance Bul1.Ser.
3 (23):620, Pl.9, Figura 4. Text.-Figs.8-19.
I895. Dad,ouyLon pedz,oí ZEILLER. Acad.Sci.Paris. C.R. lZl:
964.

1902. DadoæyLon pedroi ZEIILER. iz SCOTT, Royal Soc.
Edingurg Trans. 40 (2-L7): 359.

1905. DadosgLon pedroi ZEIILER. iz ARBER, Urirish Mus.
(Nat. History). Catalogue Fossil Plants of Glossopteris
Flora: 199.

L908, Dad,oæyLon ped.z'oi ZEILLER I . C.WHII'E , Final Report :

Con.Estudos Minas de Carvão de Pedra (Brasil): S7S. 
l

1956. LobatoæyLon pednoi fnitUSf l Sckenbergiana Leth. 37 |

(s/6) t azt.

196L. Lobatoæglon ped.roi Representação diagrarnã tica, in
KRA,USËI, MAITI.IY q MAHESHWARI . PAIAEObOIANiSt IO (1-2) :

102, Text.-Fig. L6
l

rrigonomgeLon kaokenee (KRäUSEL, 1956) MAHESHTVARI t97Z

1972. rt,igonomyeLon kaokense (fnäUSfr,, t9s6) MAHESHWARL palaeon

tographica Abt. 138 B (r-4): 16.



1956 . LobatoægLon kaokense f nltusEl,.
37 (5/6): 420. PI. 2, Figura 10; Pl .

Figuras 18-21,

196I . Lobator:yLon kaokenae fnitusE¡.
MAHESHWARI , Palaeobotanist 10 (1-2) :

Senckenbergiana Le th
4, Figura 17; Pl. 5,

ir¿ KRAUSEL, MAITY q

I02 , Text. -Fig. 18.

TrigononyeLon ranígangen e¿ MAHESHWARI 196ó

1966. IrígonomyeLon raniganjenae IIAHESHWARI . Palaeobotanist l5
(3):244. Pl. 1, Figuras 1-8; Pl . 2, Figura 9, Text,-Figs.
t-3.
L96l . PoLyLoboægLon vanigani en'a¿ NÍAHESHWARI in fniius¡1,
MAITHY q MAHESHWARI . Representação diagrarnática. Palaeo
botanist 10 (1-2) : I02. Text.-Fig. 16.

I972, TrígonomyeLon raniganiena¿ (MAHESH. ) MAHESHWARI .

Palaeontographica Abt. 128 B (l-4): 16.

0s rnorfogêneros DamudoægLon e TtígonomgeLon têm planos
anatô¡nicos idênticos, rnas o segundo ten prioridade sobre o pri.
meiro. A única diferença entre anbos talvez se encontre na con

figuração,lobulada, da medula ðe I?¿gononyeLon NALTON 1925.

ZEILLER (fS95) ao descrever a esp6cie-tipo DadoæyLon

pedroi cha¡nara a atenção para o quadro ¡nedular, lobulado, possi
velnente relacionado co¡n a filotaxia. WALTON (1925) opiniou en

favor da separação das fornas assin caracterizadas em nova unida
de anatô¡nica - T?¿gonomgeLon - todavia isto foi feito corno si4
p1-es observação inserida na descrição de outras espécies de

DadoæyLon, rnäusrl (1956) ao rever a posição sistenática de aL

gumas fornas dadoxylóides situou DadoæyLon pedroi em unidade

taxionôrnica nova con o none LobatoæyLon pedroi (ZEILLER) fni{uS¡l
1956. Por sua vez, IvIAHESHWARI (¿r¿ KRAUSEL, MAITHY q MAHESHI{ARI ,

1961) incluiu nuna síntese sobre planos anatônicos, de morfogêne

ros gondvânicos, o nome PoLALoboæyLon destinado aos espécines

caracterizados por numerosos lobos nedulares. O pr6prio MAHESHWARI

(1972) reviu tal procedimento e reconheceu a prioridade do none

Tz,igonomgeLon I4IALTON 1925 sobre os de¡nais " Contudo, já ern 1967
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MAITHY sugerira que tais aspectos de 1obuLação ¡neduLar , provave 1

rnente relacionados ã filotaxia, não deverian ter a força da di
ferenciação inter-genãrica, nasr sonente, inter -espe cífi ca . por
essa razão propôs a inclusão do no¡ne DanudoægLon cono sinônino
de Irigonongelon. Tende-se a acatar a sugestão de I4AIIHY(1967).
Antes, porérn, 6 necessãrio denonstrar que tal sorte de dinânica
por parte da nedula 6 tanbén conu¡n às espécies de Damud.oægLon,
Até o presente há rnuito pouco de conprobat6rio nesse sentido,Tu
do indica que a particulalidade da lobulação refere-se, de nodo
claro, \a participação do corpo nedular na for¡nação dos traços.
Entretanto há vários gtaus e nodos de lobulação con respeito aos
esp6cirnes gondvânicos . Em Catarinopdtye nov. há idêntica lobu
lação relacionada ä ernissão de traços. Nesse norfogênero há un
canal central verticaL, na nedula, provavelrnente de natureza ¡nu

cilaginosa. Ã nedida que os traços tên origen, e¡n diferentes ní
veis, tanbén se forman ra¡nos horizontais do canal; estes são
orientados radialnente, at6 próxino a periferia nedular, onde
se configura o traço e ondè se delineia o lobo. Cada lobo, por
sua vez, regride I e outros se acentuarn, por níveÍs, ã nedida que

novos traços têm origern. E¡n duas esp6cies relacionadas ao rnor
fogênero Petalopitys(P, eurangei e p, aLaeornata) há no centro
da nedula um anplo canaL nucilaginoso. É o referido canal que
adquire lobulação ã nedida que os traços se fornan.Em Cordaii;es
UNGER sabe-se que no estelo da parte apical do eixo (ápice cau
linar) , de onde partern folhagens. novas, a nedula é parenquiná
tica, naciça e lobulada, en face da dinârnica ne¡istenática for
nadora de traços. E¡n suna, a ponderação de MAI'IHy if967) sobre
vé¡n nuito oportunanente, nas I antes que se coloque Danud.oøgLon
como sinônino de InigononyeLon rj ¡rfeciso denonstrar que, pelo
rnenosr em algumas espécies, a lobulação de TtigononyeLon regri
de à feição de DanudoæyLon de n6 a entren6.
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DIAGNOSE

Medula grande (1 crn a 4 cn de diânetro); lobos nedula
res ben demarcados: céluLas secretoras e (ou) dutos secretores
presentes; protoxilema endárqueo I pontuações radiais dos traqueí
deos e dos canpos de cruza¡nento araucariõides; raios honogêneos,
unisseriados.

PROTOPODOCARPTT!S MUSSA 1974

(FIGURA 19: C)

Esp6cie-tipo: Pnotopodocatpitg a voesLevii MUSSA 1974

Lgl4. P. räsLerií MUSSA. An.Acad.Bras.Ciônc. 4ó (3-4j : 6,7-634
5 Estanpas. Fig. -Text. 1-ó.

P. roeelerí¿ MUSSA. Este trabalho: Estampas 80-81.

DISCUSSÃO

At6 o presente apenas o holótipo d¿ esp6cie acina enun

ciada é que foi encontrado nas pedreiras do lrati (SP). Trata-se,
porén,de un belo fragnento de lenho em estado de preservação ra
zoâveL. Sonente a nedula 6 que muito deixa a desejarr porquanto
está praticanente destruÍda. Aí restara¡n apenas parcelas de carn

pos celulares restritos à periferia ¡nedu1ar. Algunâs 1ârninas do

espécirne em questão serviram, tanb6¡n, äs investigações tafonôrni-
cas. E apesar do precário estado de preservação rnedular o frag
nento de lonho denonstrou encerrar peculiaridades que valeram a

sua segregação en novo td.son (MUSSA, 1974a). Tais peculiari,lg
des se referen, principalmente, ao tipo de pontuação dos carnpos

de cruzanento, claramente podocatpóides, isto é, aparece uma pon

tuação areolada, nítida, un pouco naior que as pontuações dos

traqueÍdeos, no centro do canpo, ou apenas duas.

Alguns caracteres do lenho secundário são suficientes
o bastante para determinare¡n a classificação das anostrås a ní
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ve1 de morfogêneros) corno as pontuações dos campos de cruzamento
(phylloclad6ides, podocarpóides, etc.) os espessanentos nas pare
des dos traqueÍdeos e os espessanentos e pontuações dos raios.
Portanto, pela mesna razão pela qual foran definidos norfogêne
Tos como Abietopitys e PhyLLocLad.opitye dediniu-se protopod.ocarpítye.
\- .. -A diferença dos dois prirneiros, no entanto, o corpo prirnário do
lenho é endárqueo, e apenas nos canpos de forrnação dos traços.,múl
tiplos,é que se nota tendência à nesarquicidade.

DIAGNOSE

Fragnentos de lenho ginnospérnicos; anéis de crescinen
to ben de¡narcados; rneduLa contendo células parenquirnatosas e uma

bainha de c61u1as secretoïas como uÍt soalho e¡n torno da região
perinedular; col'po prinário centrífugo, con tendência à nesarqui
cidade nos canpos onde se for¡nan traços rnúltiplos; pontuações râ
diais dos traqueídeos, canpos de cruzamento e raios , de tipo po-
docarpóide,

Sub-secção II - Medulas contendo o sistema esclerenqui
natoso

KAOKOXYLON KRAUSEL 1956

(FIGURA 20: A)

] ç GRUPO

[isp6cie-tipo: KaokoæyLon scleyosum (WALTON, 1925) KRi{USEL 1956

195ó. .(, ecLerosum (WAITON) fniiUSfl , Senckenbergiana Lethaea S7

(s-6) : 42a.

L925. DadoægLon seLez.osø¡n WALTON, South African Mus. Ann.
22: 13, P1. 2, Figuras 7-10.

!96I . KaokongLon scLerooøn (WALTON) KRAUSEL, fnäUSEL, MAITY
q MAHESHI,IIARI , Palaeobotanist 10 (1-2): 100. Text.Fig. 12.
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KaokoayLon neuningùí fnjiusgl f sso

1956. 1(. r,eunángi KRAUSEL. Senckenbergiana Lethaea 37 (5-6) I

423, PI. 6, Figura 25.

1961. 1(. t,eunínsí KiliusEt. KRiiusEL, MAITHY q MAHESHWART,

Palaeobotanist 10 (f-2):100, Text. Fig. 11.

KaokoøyLon ní.o c Larens e sp.nov,

K. yíoclarense sp.nov.Este tfqbalho, Ëstampas 26-28.

2e GRUPOr Posição discutível

Kaokoæylon d,r¡an KFJUSEL I956

1956. K, d.urum fnäUSsL, Senckenbergiana Lethaea 37 (5-6) : 4?4,,
p1. 6, Figura 26,

1961, K. d.ulum xn¡uSnl. rnjiUs¡1, MAITHY q MAHESHWART,

Palaeobotânist 10 (1-2): 102, Text.Fig. 15.

KaokotgLon zaLaeekgi (SAHNI , 1933) MAHESHI4IARI 1966

L933, DadosyLon zaLess kyi SAHNI . Geol.Surv. India, Rec.
66 (4)i 4L7. Pls. 23, 24; Text.-Figs.I-7.
196'L, KaokoøyLon zaLesskyi (SAHNI ) IT4AHESHWARI z:n XndUSnl ,

MAITHY q MAHESHWARI . Palaeobotanist 10 (1-2): 100.
Text. -Fig. 14.

T966. KaokoæyLon zalesskgi (SAHNI) MAHESHI4IARI .

Palaeobotanist I5 (3) : 254.

KaokoæyLon fanLeyense (WAIKON, 1928) MAHESHWARI 197?

I972. KaokoæyLon farLeyense (WALKON, 1928) MAHESHWARI 1972

Palaeontographica Abt. B. 138 (1-4): 13.

1928. DadonyLon farLey¿¿s¿ WALKON 1928. Linnean Soc. New

South Wal.es, Proc. 53, 3 (2t7): 26l , PÍ. 22, Figuras 4-9,
P7, 23, Figuras 1-3.
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DI SCUSSÃO

Mais uma vez a difíci1 sistenática dos lignisp6cimes
gondvânicos impõe análise a luz dos resultados de estudos sobre
plantas recentes. A apreciação do plano anatônico de KaokoæyLon

pernite constatar diferenças funclanent-ais ern conparação com

Da.nrurTonyLon MAIIESIIWARI e !'r1:gonômAeLon WALTON, devido a pre
sença dc esclercídeos medularcs cuja distribuição é bastante pe

culiar.
Conforne a opinião cle nuitos anatornistas (FOARD,1959;

ITOSTER, 1955; ßÂRUA q DATTA, 1959; ESAU, 1965) a par da origem
por transformação de células parenquimáticas os esclereídeos tal]
bém se dcsenvolven a partir de derivadas do procârnbio ou de

prirn6rdios de esclereÍdeos. Sua presença f, quase se¡npre inter
pretada conìo a particular resposta de aI guns taæa à dinâmica de

adaptação e sobrevivência face ãs cj.rcunstâncias anbientais. Os

esclereídeos em arranj o progranado são considerados representa
ti.vos do ponto de vlsta da sistcnática. Por exempJo, STEINBoCK

(1926) colocou e¡n destaque as dificuldades para distinguir os

gêncros recentes Picea e Pseudotsuga, ao se basear, somente>nos

caracteres do lcnho. Ind.icou cluo a distribuição ou programação

cio csclerênquirna nedular era a chave para essa distinção.

Da lejtura de publicações sobre fornas fósseis verifi
ca-se que nem senpre ten sido dada a devida atenção ãs particu
laridades de organi zação do sisterna esclerenquinatoso rnedular.
(ìontrrtlo, aÍ aparcccn ì)rogranaçõcs e arranjos tais que seria onis
são não atribuir aos mesnos o seu valor siste¡nático, ou não re
conhecô-1os en sua expressão gen6tica. Quanto ao norfogênero
KaokoxyLon KRAUSEL 1956 nota-se que aí se reunen dois grupos

distintos de esp6cies. O prirneiro corresponde a KaokoægLon

s:cLerosunt (WALTON) fniiUSnl , KaokoxyLon reuníngii XnqUS¡l e

KaokoryLon v'ioclaxense n.sp. caracterizadas pela presença de

cordões cle ninhos cle esclereídeos interligados en s6ries, verti
cais. Tais cordões cornpõen verdadeiras colunas de esclerênqui
ma dispostas ao longo da periferia medular. Alórn disso nota-se
quc os ninhos estão ern íntima conexão com os Loci de protoxile
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""' ::::;:"':";::î::,,:;:':::::;::":";l';;:i::':":": :i::Ï:
csclcrcrqui m¿toio assoc i¿do (^ - ti'akoxvLon) ' ll ' Corpo

lcnhoso secundário conì c riìctcrcs Phyl ÌocIâdóidcs oì¡ Tr-

xóidcs (B - l4elaPorÒqLor\C'PaÎadaîa?iþltt I D - loaoute!
pi tltc

na, aparecendo em imediata continuação a eles. Entle eles há una

zona transicional de célu1as fortemente espessadas, às vezes pon

tuadas. O segundo grupo é representado pelas espécies KaokoryLon

durun KRAUSEL 1956, KaokoæyLon zaLesskyi (SAHNI) MAHESHWARI e

KaokoryLon faz,Leyen sa (WALKON) MAHESHWARI ' Essas se distinguen
das do prineiro grupo por apresentarem os ninhos de esclereÍdeos
clispersos e não relacionados aos elenentos prinários do lenho'
Ade¡nais, existen outTas diferenças concetenentes ao corpo secun

dário do lenho, As esp6cies do prineiro grupo tên arranjo pre
ferencial sub-podocarpóide quanto 'as pontuações ra<liais dos tl3
queídeos. As do segundo grupo tendem ao tipo agathióide (cordai
tóide).

I'IAHESHWARI (I972) ao estudar lignispécimes perrnianos

da Antártida revi,u gêneros gondvânicos e, entre eles KaokoæyLon.
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Assin. introduziu acréscinos a diagnose para abranger aspectos
mais diversificados da rnedula. lrJa ocasião incluiu Dad,oæyLon

farleyense WALKON 1928 cono espöcie do morfogênero KaokoægLon,
tendo e¡n vista a semelhança de distribuição dos ninhos de escle
reídeos com KaokoxyLon d,uyum fftnUSgl fSSO.

Na presente revisão pondera-se cono inadequada a elas
ticiclade de concepção quanto a KaokoæyLon, Acredita-se irnpra
ticáveI a agregação, no nesmo morfogênero, dos grupos diversifi
cados, principal-nente, no que toca as programações do sistena
esclerenquinatoso ¡nedular. portanto, as características essen
ciais do morfogênero se resumem na particular distribuição do
esclerênquirna I erl íntirna conexão con o corpo prinário do lenho
e com evidências muito claras de pré-esquenatização gen6tica.

A espécie noneada por ì4AHESHWARI (1972) cono ltaokoryLon

farLeyense (WALKON, 1928) i\,tAHESHWARI a par da di fe renc i a

ção do padrão nedular - ninhos de esclereídeos dispersos - ex
pöc campos de tipo meso-endãrqueo no corpo primário do lenho, se
gundo se percebe da descrição e das ilustrações de WALKON (L}ZB)
Na época conhecia-se muito pouco sobre as peculiaridades de co¡n
posíção do corpo primário dos lenhos gondvânicos. por isso o

autor enriquece o texto con detalhes, rnas classifica a for¡na co
mo endárquea. Mediante o fato verifica-se que DadoæyLon farle
aense possui un plano anatônico senelhante ao admitido para o

norfogênero BrasilestiLoæyLon, principalnente devido a configu
ração acicular e anelar na região primária do lenho, Aí o ver
dadeiro protoxilerna foi reabsorvido restando em seu lugar a Ia
cuna de reabsorção, Sendo assin propõe-se a nova designação:
Br¿eilestiLoægLon farlegense (WALKON) nov, co¡nb, Con respeito as
esp6cies KaokoægLon d.uz,um fnnUS¡1, 1956 e KaokongLon zaLeaskyi
(SÂUNI) MAHESTIWARI 1972 vê-se que não estão de acordo corn as
caracterÍsticas sistenáticas de KaokoæyLon, Observa-se que o

prõprio KRAUSEL (1956) atribuiu anplo linite ao morfogênero ao

incluir anostras con programações dispersas do esclerênquima ne
du1ar. 0 padrão disperso 6 conun as nedulas de diversos morfo
gêneros gondvânicòs. Na província euro-anericana o morfogênero
Scl.eromedulLoæyLon DUBANGER q MARGUERIER 1977 assin se c¿rrac
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teriza, nas a ¡nedula é do tipo Artisía. Conseqtlentenente, segun

do a presente int€rpretação as duas últInas espécies questiona
clas são passÍveisì de comparação con esse últino norfogênero e com

os norfogêneros gondvânicos Aus tTos cLevome duLLo æy Lon, Damudo xy Lon

e BrasiLestiLoæyLon. Esse últi¡no mencionado se caracteriza pelo

esclerênquina disperso, nas o corpo prinário do lenho aparece com

una configuração nuito própria. o prirneiro norfogênero, isto é,

DamudoæyLon se tefere aos lenhos endárqueos e nedulas rnacíças,

homo ou heterocelulares, masr nesse últino caso, só se conside

ram cé1ulas ou dutos secretores. Sendo assim, é oportuno fazer
uma análise sobre a nelhor das alternativas: a) apresentar diag
nose acrescentacla con respeito a DamudofiaLon para abranger espé

cies com núc1eos esclerenquinatosos medulares; b) apresentar diag

nose acrescentada quanto a BrasilestiLoæyLon de nodo a abranger

espécies tipicarnente endárqueas; c) separá-1as en nova

unidade sisteïnática. Acredita-se que a prineira alternativa
seja a nais recomendada , en função da conplexidade e da rique
za de planos anatônicos encontrados entre os lignisp6cines gong

vânicos. A terceira nerece anadurecinento.,, Por ora opta-se por

designar a espécie: DamudoæyLon ? duv'um (KRAUSEL' 1956) e Damudot:y

Lon ? zaLeaakii (SAHNI, 1933)'

DIAGNOSE emend.

Fragnentos de caules de tipo ginnospérmico; medula pe

quena, naciça, circular, heterocelular, con célu1as e dutos se

cretor€s e ninhos de esclereídeos ern cordões,dispostos vertical
nente na periferia da nedula; cordões de esclereídeos em íntima

conexão con os elementos do lenho prinário; col'po prinário do le
nho centrífugo; idern, corpo secundário; pontuações radiais en

arranj os variados desde o araucarióide ao sub -podocarpóide e sub

-ginkg6ide; carnpos de cruzanento, iden; raios honogêneos unis

seriados.
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Secção B - Corpo secundário do lenho abiet6ide,
taxóide ou phylloclad6ide

Sub-secção I - Medulas maciças con o sistema es
clerenquinatoso as s oci ado

PARATAXOPITYS MANIERO 1951

(FIGURA 20: C)

Paratatopitye amerícana (MILANEZ ç DOLIANITI , f950) BARBOSA 19S7

1957. Pay,ataæopíbys amez'icana (MILANEZ 6 DOLIANITI) BARBOSA, Bo1.
Soc. Bras . Geol , , ó (1): 5-6.

1950. Spír'oxyLon amez,ícanum MILANE Z q DOLIANITI. Arq. Jard.
Bot. 10l.117-129.

I9SL Paz'ataæopitys byasiLiana MANIERO. Eng,Miner.Metal
15: 231. Conunicação de O.H,LEONARDOS

;

I95L. Paz'abaxopitys brasiliana MANIERO. An.Acad,Bras.Ciênc
23: 705-II2.

L957. Parataxopitys anez,ícana (MILANEZ q DOLIANITI) BARBOSA. 
l

Bo1,Soc.Bras.Geol., 6 (1): 5-6.

1956. Parataropitys byaeilínn.¿t MANIERO. Bo1.Soc.Bras.Geol.,
5: 97 -I02 .

1958, Pay,aëaxopítye amez.ícana (MILANEZ I DOLIANITI) lrz 
,

KRAUSEL & DOLIANITI. Palaeontographica Abt. B. 104 (4-6): I

116-118. Estanpa 10, Figuras 1-6; Estarnpa 17, Figuras 7-8 
l
i

.1948. Madeiras F6sseis, . ,ÞIANIERO (" Damnarong Lontt ) Eng.Min.
Metal. IZ: 289-292. ,

DI SCUSSÃO

Os norfogêneros Taïopi¿rys fR,[USfL 1928 e paratanopitye
MANIiiRO 1951 foram criados para abranger esn6cines fossilizados
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do lenho con caracteres taxóideS no corpo secundário.Diferenciam-

-se devido is configurações do corpo prinário, nesárquea en

rdæopí.tas e enclárquea em Pardtanopitgs. Segundo opinião de

LIPEKITINA (1972) a distinção entre os dois morfogêneros firnada,
sinplesnente,nas configurações do corpo lenhoso prirnário, não te

ria bases sólidas. De fato, o estágio evolutivo em que se encon

tran as estruturas prinárias, dos lenhos pernianos, s6 nos ú1ti
mos anos coneçaram a ser rnelhor compreendidas ã luz dos traba

thos de CHAUVÊAU (1911), BOUREAU (1939, 19sZ)' WALTON (1925) e

KiliUSEL (1928, 19s6, 1959, ;.962), os resultados de CIIAVEAU(1911)

demonstraram que a nesna secção transversal pode, por vezes, con

binar campos co¡n naior grau de reabsorção dos ele¡nentos priniti-
vamente forrnados e campos con certo retardanento na reabsorção,

resultando configurações endárqueas e mesárqueas para a nestna

secção, MUSSA (1978b) optou en favor da sugestão de LEPEKHINA

(Lglz). Mas, posteriornente, outras investigações em torno de es

pécimcs com caracteres tax6ides, do Gondvàna, fizetam constataT

a existência, predorninante, con lenhos prinários nesárqueos (?aco

pitya e Catat'inopitys ) . Em suna,não se encontrou nenhun novo esp6

cine enquadráve1 e¡n Paz,ataøopitys,mas una nova forma (KyaeueeLpí

tgs )com caracteres taxóides e protoxilerna endárqueo. Portanto I a

obscrvação de LË,PEKHINA (1972) vale una aná1ise ao referir que a

ilustraçáo de MANIERo (1956: Fig.3) sugere condlçao nesãrquea do

protoxilena. Ora, o naterial que serviu de base à criação do mor

fogênero foi tanb6m exarninado po'r' MILANEZ q DotIANITI (1950) e

KRj{.USEL Ê DOLIANITI (Lg5g) e apontado por todos os autores cono

endárqueo. Nota-se que o campo selecionado por MANIËRO (1956:

Fig. 3) expõe estruturas fragmentadas e penetrantes na rnedula 'con

aspectos de canpos mesárqueos ' rna's ' trata-se realmente de um ní

ve1 de ná preservação. Con isso o norfogênero Parataæopitys

permanece válido, a menos que novas investigações confirmen ou não

o parecer de LEPEKIIINA.

Fragnentos de

nada por clois tiPos de

DIAGNOSE

lenho de tipo girnnosp6rrnico; nedula for
tecidos; unt parenquinático e outro escle
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renquimatoso;,este últino f or¡na cordões dispersos no corpo rnedu
lar; lenho primário centrífugo, protoxilerna endárqueo; lenho se
cundário com traqueídeos de tipo taxóide, cujas pontuações cornbi
nam arranjos variados a Þartir do araucariõide; canpo, de .rura]
mento con pequenas pontuações no canpo; raios honogêneos, unis
seriatlos,

Sub-secção II - Medulas sen o sistena esclerenquima
toso associado

KRAEUSELpTIYS nov. gen.

(FIGURA 20: D)

Êspócie-tipo: KnaeuseLpítgs scaLpturata sp. nov.

1982. KraeuseLpitys scdlptura.td.. Este trabalh.o: Estanpas 40-42.

DI SCUSSÃO

As feições tax6ides caracterizan claranente o norfogê
nero KTq.euseLpítgs o qual difere basicanente de parataæopítys
pela ausência do sisterna esclerenquinatoso na neclula. Esta apa
rece associað,a ao sistena secretoÌ', con células e dutos secreto
res. 0 diânetro da rnedula é pequeno cono en AntaTtícoæylon e,co
no nesse morfogênero, ocorrern traços con anpla expansão vertical
e transversal. Ern vista tangencial aparecem em grupos, alternan
tes ou quase paralelos, com o aspecto de n6s centroxÍlicos: su
cessão de grupos ao longo do eixo verticat sugere a existência de

tufos de ranos ou de folhagens, provavelnente en arranj o helicoi
da1. 0s canpos de cruzanento contôn pontuações dacrydióides. Os

caracteres nencionados justificam, pois, a criação da nova unida
de, cujo nome 6 dedicado ao paleobotânico que rnais se dedicou ao
estudo dos lignispécines gondvânic,.r¡r , RICHARD fpjUSEl,.



-t9z-

DIAGNOSE

Fragnentos de lenho de tipo ginnosp6rnico; nedula pa

renquimática, dininuta, com células secretoras dispersas; traços,
en vista transversal do tipo de AntarticoryLon; tangencialnente
aparecem aos pares ou en tufos formados por duas séries de tra
ços aproxinadanente paralelas; corpo prinário centrífugo, proto
xilema endárqueo; corpo secundãrio do lenho con espessamentos de

tipo taxóide; canpos de cruzanento com una grande pontuação areo

lada, em geral ocupando o canpo por ínteiro; raios hornogêneos,

unisseriados.

\îEGAP]ROXYLO,V KRAUSEL 1956

(FIGURA 20: B)

Esp6cie-tipoi Megq.poeoægLon kaolcen s¿ KMIJSEL 1956

19S6. M, kaokense XnjiUSSL. Senckenbergiana Lethaea 37 (5-6):
42I-423. Taf. 6, Figuras 22-24; Text.Fig. 4-a.

1961. M. kaokense rniiusnl. rpiussl, MAITHY E MAHESHWARI .

Palaeobotanist 10 (1-2): 102, Text'Fig. 21-a, d.

Megdpo?oraLon seherzii fRäuSEL f ssO

1956. M. sehez,zi fniiUSSL, Senckenbergiana Lethaea 37 (5-6):
447-448. Taf. 6, Figura 27, Taf.7, Figuras 28,29, Text.
Fig. 4-b.

1961. M. acherzí rniiusEL. KRAUSEL, MATTHY q MAHESHWARI'

Palaeobotanist l-0 (f-2) : 1-02 , Text.Fig. 21-a ' b.

Megapovox:yLon zezZ¿¿ Kd{USEL 1956

1956. M. zeLLei fnliUS¡1,, Senckenbergiana Lethaea 37 (5-ó):
448-449. Taf, 8, Figuras 30, 31.

1961,. m, zeiLLeri rnäusnl. KRäusEL' MAITHY q MAHESHWART,

Palaeobotanist 10 (1-2): 1.02, Text.Fig. 21-a' c.
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MegaporoæALon kraeuseLLí MAHESHWARI 1966

I96L. M. kz'aeuselí MAHESHWARI . KR}{USET, MAITHY Ê

MAHESHWARI , pataeobotanist 10 (I-Z): I0Z, Text.Fig. 2l_a, e.
1966. M. kz'aeueeLií MAHESHWARI , palaeobotanist l5 (3):
250-254. Pl . 3, Figura 20; pI. 4, Figuras Zl-29; Texr.Figs.
8-10,

MegapororyLon antarct¿cun MAHESHWARI 1972

I972. M. antarct¿cun MAHESHIT/ARI , pal e ontographi ca Abt. B.
138 (1-4): 29-3L. pt. 9, Figuras 6, 7; pt. 10, Figuras t_6;
P1. 11, Figuras 1-4; Texr.Fig, 13.

MegaporoægLon canalosu¡n MAHESIIWARI l97Z

I972, M, canalosum MAHESUhT^RI , pal aeontograph i ca Abt. B

138 (I-4): 3L-32; P1. 11; trigura 5, P1. 12, Figuras I-6;
Text . Fig. 14 .

DI SCUSSÃO

LEPEKHINA (I972) propôs a colocação de morfogênero trega
po,oæyLon rnitusni, 1956 e¡n sinonímia de Med.ulLopzrgs fR.[usEL 1928.
Tal ponderação baseou-se en que as diferenças no car.áter hetero
celular da medula de um e cle outro norfogênero não serian "rr"r,ciais. Veja-se, porén, que outr:as tl:iferenças també¡n se encon
tran na própria estTuturação medular c na natureza dos traços; a
nedula ðe MeduLLop¿ta6 ó inegavelrnente septada ¡xnÄusnl , 1928:
p,25, Fig. 5). A Ìntersepção da septação se dã devido aos fei_
xes longitudinais de fibro-esclereídeos. E os traços, nesse moï
fogônero, são tipicamente bÍfidos. Tais caracteres diferenciais
crn conjunto, c:onpõen um plano anatônico distinto. Opina-se en
nanter os dois norJìogêneros en separado, pelo nenos at6 que se
encontrem novos espéci¡nes de MedulLopitys, e, dessa forma, se pos

sa averiguar sobre a evolução tle un t.ipo de plano em outlo,
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DIAGNOSE

Fragmentos de lenho de tipo gimnospérnico; rnedul-a gran

de (cerca de 3 cm de diârnetro) , circular, fornada por células pa

renquimatosas em fileiras irregulares, entre¡neiadas de fileiras
de céIulas secretolas, retangulares, cujas paredes se dissol-vern

para fornarem dutos de pequena extensão ãs vezes largos; xilema
primário e secundário centrífugos; anéis de crescimento plesentes;
pontuações radiais dos traqueídeos em uma ou mais fileiras; cag

pos de cruzarnento en geral con un só poro ovóide ou, ãs vezes'

dois s eparados .

7,6 - MORFOGÊNEROS CARACTERI:IANOS POR MEDULAS IACUNOSAS,

DIAFRAGMADAS E DISCOIDAIS OU MACIçAS-TRANSICIONAIS

Secção A - Protoxilema endárqueo, nedulas acanais

MEDULLOPITYS KRAUSEL 1928

(FIGURA 21: A)

Espócie-tipo: Merlu|Lopitye scLez'otica (GOTHAN, 1908) XRäUSSL

192g. MedulLopr)tgs scLerotícø (G6THAN, 1908) fnliUsal ¿z fnÄUsnl

6 RANGE Beitr.Geol.Erforsch. der dt. Schutzgebiet' 20:

22-29; Tf. I, Figura 11; Tf. 2, Figuras 2-6; Tf' 3' Figu

ras l-5; Text.Figs. 4 e 5.

1908. DadonyLon ecLeroticun GOTHAN' Mon'-Ber'Dtsch'Geol'
Ges. Tf. 22, Figura 1.

Ig6L MedulLopitge sclev'otica (GOTHAN) fnÄUSSL xnnuSnl

MAITHY q MAHÊSHWARI , Palaeobotani-st 10 (1-2): 101; Figura

10.

IgT2.MeduLLopitysscLet'o|;ica(GOTIIAN)fn¡'USel'LEPEKHINA'
Palaeontographica Abt. B. 158 (1-4): 64'
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DI SCUSSÃO

As características de septação e lacunarização nedular
dando origen às feições lacunosa, discoidal ou diafragnada fq
rarn por de¡nais discutidas nos capítulos sobre conceituação paleo
anatômica tla ¡nedula. Assi¡n como nas plantas recentes, nas fóq
seis as lacunas, septos ou diafragnas medulares, quando forna¡n
siste¡nas, refletern qualquer relação herdada. Associam-se en ge
ral ao sistema secretor e(ou) ao sistema esclerenquimatoso e,
obvianente, se o seu desenvolvi¡nento obedece a certos parârnetros
o conjunto pode ser apreciado cono verdadeiro sistena. As lacu
nas desenvolvidas desse nodo diferen daquelas resultantes da
ação de agentes estranhos ao corpo da planta, ou da degradação
celular extenporânea, "post-norten'r, ou por efeito da prõpria
fossili.zagão.

Entre as for¡nas gondvânicas as lacunas e diafragrnas ou
septos são freqtlentes e quase senpre os sistenas poden abranger
o corpo medul.ar por inteiro. En alguns espécirnes, entretanto,vê-
-se que as lacunas e diafragnas só atingen a certo grau do desen
volvimento ficando logo retidas en seu progresso. Mes¡no quando
os sistenas abrangem a nedula de nodo sumário é possível captar
níveis, ao longo do eixo vertical I ern que houve a retenção, €fl
graus transicionais, entTe corpo nedular rnaciço e lacunoso.

KRAUSET (1928) ao descrever a única espécie do norfogê
neto MeduLlopítys apontou, en progresso, a septação rnedular. A

il.ustração apresentada pelo autor (cf , Fig.Text. 5, p. 25) é nui
to sugestiva nesse sentido, a par da observação de que se tives
se ocorrido a maturação do processo a configuração resultaria no

tipo de medula Artisia. O norfogêne ro Med.uLLopZtys KRÄUSEL 1928

apenas se distingue de MegaporoæyLon rnitussl 1956 por esse espe-
cial caráter, a16n de constar o sistena esclerenquinatoso na ne-
dula do primeiro. Sendo assin, não se justifica o parecer
(tEPEKHINA, I972) de qve Megq,poroægLon (medula não diafragnáve1)
deva constar corno sinônirno de MedulLop¿tUs enbora ocorra, ern

anbos, canpos de cruzamento phylloc1ad6icÌes.
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DIAGNOSE

Medula parenquirnatosa, cujas células de parenquirna for
nan bandas limitantes de lacunas discóides, horizontalizadas, in
terceptadas por feixes esclerenquinatosos verticais; corpo pr!
mário do lenho centrÍfugo, e, tambén, o secundário; pontuações

radiais dos traqueídeos essencialnente araucarióides; raios horno

gêneos, unisseriados; traços diploxílicos com crescirnento secun

dário.

PAULIST)XYLoN nov. gen.

(FICURA 2t: B)

Êspécie-tip o: PauListoæyLon infLatum sp ' nov'

L982 ' PauListo&ALon ínfLatum sp' nov' Este trabalho: Estampas 45 e

46.

PauListoægLon folmosun sP. nov,

l982.P'foz.nosunSp'noV.EStetraba1ho:Estanpas17e18.

PauListoæyLon itatiens¿ (GUERM-SOMNIER, 1978) nov' cornb ' l
l

19?8. Damudoæylon ¿ratienee GUERRA-SOMMER' Assoc'Latino

anericana de Paleob. y Palinolog' Extra 6: 131-141; Pls' 
I

I-III. ]

D I S(IU$SAO

i

À prineira observação ¿¡ sccção transversaL de PauLisl;o 
)

æyLonseconfundecomadePoLysoLenoæyeonrRÄusnlÊDoLIANITI
I958 pela elevada concentração de lacunas abrangendo o corpo medu

1arporinteiro.EsSassãovariãveisnaformaenotananhocono
em PoLgsoLenoægLon, rnas não se forna¡n canais secretores ' nem peri

féricos nern dispersos. A observação rápida faz supor que as refe i

ridas lacunas se dispõe¡n de rnodo desordenado ' nas, a atenção dei-
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xa perceber que existe a tendência à disposição radial. Nas sec
ções longitudinais a ordenação sobressai de nodo c1aro, aparecen
do as lacunas horizontari zadas. A forna preferencial das nes-
mas é a elÍtica. Tudo indica que as lacunas não se formavam ao
acaso; surgiran devido ã dissolução de células de paredes mucila
gínosas. Ern urna das esp6cies, a1¡¡urnas lacunas corn resquícios ce
lulares poden ser ¡eferidas como bolsas nucilaginosas, Interpre
tação semelhante pode ser extensiva aos denais norfogêneros, ca
racterizados por lacunarização nedular ou pela fornação de certa
sorte de canais nucilaginosos bastante peculiares . Em pauLíeto-
æyLon fonmosum o entreneio das lacunas é conposto por cordões
parenquinãticos corn vestÍgios de c61u1as nucilaginosas. En
Pa.ul'i8toæALon inflatun aparecem, nesse entïemeio, esclereÍdeos
esparsos ou ern grupos de dois a três . Em pauL,stoæglon iv,atíens e
ocorrem cé1u1as secretoras e dutos interceptando o desenvolvimen
to das lacunas,

DIAGNOSE

Fragnentos de caules de tipo girnnospérnico; alguns es
pécimes caracterizados por norfologia externa de gonos concêntri
cos; crescimento simétrico ern torno do centro geornétrico; nedu
1a diafragnada, nultidiscõide, con lacunas hori zontal i zad.as ;na
thas inter-lacunas de tecido parerr<¡uinático entremeiado ou não
con esclereídeos unitários ou ern grupos I corpo prinário centrí
fugo; protoxilena endárqueo; corpo secundário con pontuações ra
diais en arranjos sub-podocarpóíde a protogingkgóide; carnpos de
cruzanento agathióides; raios unisseriados, honogêneos.
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Flg. 21, ¡locos diagråmas: I{orfoßôncros caractorizados por medìrlas
lacunoeas, dinfraßma¡lâs ou discoidais. f - nlodulas ¡rcå-
nais, protoxilc ì¿ e'tdárquco (A - MedulLopitAo B - paul¿E
LorVl,oti C - Paranããepto4t!Loni D - /tuatrooêtê,,onedulL7EV-
ton)

PARAN ASEPI0X:I L)N nov' gen.

(FIGURA 21: C)

Espécie-tipo: Paranas ep to æy Lon tabuLatum sp. nov.

1982. Pa"anq's epto æg Lon tabuLa.rtum sp,nov, Este trabalho: Estarnpas
47 e 48,

Pa.Tanq,s epto æg Lon agz'estinum sp. nov,

1982. Paz.anaseptonyLon agrestinum sp. nov. Este trabalho: Estan
pas 49 e 50.
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DISCUSSÃO

0s quadros anatônicos da nedula do morfogênero en pau
ta oferecern a originalidade não apreciada en nenhun dos morfogê
neros pernianos conhecidos. A nedula enquadra-se no tipo septa
do cujos parârnetros de desenvolvinento das lacunas, ao invés de
horizontais, são verticais. A espécie p. tabuLatum se caracte
'riza por un sistena estratificados devido ao balizanento
de ninhos placoidais de esclereídeos. Os ninhos , igualmen
te, apaiecen horizontalizados ou inclinados. Ern p. agrestínum"
ao invés de ninhos de esclereídeos ocorrem feixes de fibro-es-
clereídeos sendo que por isso as lacunas se alongam no sentido
vertical por nuitos internós, Portanto, a caracterÍstica do mor
fogênero não é o arranjo estratificado das lacunas, na espécie-
-tipo, pois esse 6 deterninado pela ocorrência aprox irnadanent e

estratificada dos ninhos de esclereídeos. A formação de lacu
nas verticalizadas, em contraposição ãs horizontalizadas de
PauLístoægLon ê a característica básica do norfogênero. A ten
tativa classificação das espécies da unidade paranas ep toæy Lon
foi feita en relação ao norfogênero Med,uLLopitas xnitusrl rgze,
todavia; não se toïnou possível devido à orientação diversa dos
sistenas de lacunas e ao tipo de pontuação dos carnpos de cruza-
mento.

D IAGNOSE

Fragnentos lenhosos de tipo ginrnospérnico; nedula cên
trica, heterocelular, lacunosa, seJn canais secretores I sistenas
de lacunas verticais, estTatificadas ou não; orientação das 1a
cunas determinada ou nodificada pela presença do sisterna escle
renquinatoso, e¡n ninhos de esclereídeos ou feixes colunares es
clerenquirnatosos dispersos por toda a rnedula; corpo prinário do

lenho centrÍfugo; protoxilerna endärqueo; corpo secundãrio do Le

nho corn arranjos sub-podocarp6ides a protoginkgõides qua¡to àt
pontuações radiaisi canpos de cruzanento con arranj os de pontua

ções agathiõides; raios unisseriados, homogêneos.
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AU STRO S C LER OME DU LLOX Y L,/ì/ noV. gen.

(FIGURA 2I: D)

Espécie-tipoi Aus tvô s cLev'ome dul Loty Lon geraLdiníi sp.nov.

1980, Aua t?o s cLerone duLLo æy Lon geraLdin¿¿¿ MUSSA, MUSSA,

GAMA-ile-CARVALHo q SANToS. Bol-. IG. Inst.Geociências,
Univ.São Paulo, Brasil. 1-I: 142-149; Pl. 1.

1982. AuetroscLeromeduLlo*yLon geytldinií sp,nov, Este traba
tho: Estarnpas 43 e 44.

DI SCUSSÃO

AustToacLeromedulLoægLon caracteriza-se por una feição
extrena de diafragmação, isto é, o corpo nedular é interceptado,
de espaço en espaço, ao longo do eixo vertical, por verdadeiras
platafornas esclerenquiÍnatosas. Nas secções longitudínais estas
aparecen estendidas tïansvers a lnente , de urna à outra rnatgen da

nedula, em seu estágio rnáxino de naturação e a partir de urna das

nargens, ern direção ao centro ou ultrapassanclo este, quando etn

estágios nenos avançados de de s envo lvimento . Certamente, devido
ao grande esforço de tensão causado sobre as paredes das células
parenquimatosas, interrnediárias entre as plataforrnas, quase to
das desapareceran restando apenas espaços vazios interdiafragrnais.
MUSSA, GAMA DE CARVALHO q SANTOS (1980) tecerarn algumas conside
rações de ordem paleoecol6gica a respeito do quadro anatônico em

questão. DUBINGER & MARGUERIER (1975) descreveram forrna seÌne

lhante do Carbonífero Superior (Bacia D'AUTUN), França, nas ocor
ren variações, pois, ao invés de plataforrnas ben formadas , aí
existen ilhotas dispersas de esc..leÏeídeos. Em Aus tno s cLez'ome dul
LoxllLon aprogranação evidente das plataformas parece reter uma

"nern6ria" gen6tica. Por exenplo, na nedula de urn néo-estelo de

ramo, fornado no corpo secundário do estelo principal, verifica-
-se, desde nuito cedo, o aparecinento de verdadeiras pontes ou

olatafornas esclerenquinatosas 
ta senelhança da rnedula matura dos

esp6cimes naiores, Co¡n respeito às formas permianas en geral
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confirna-se rnais una vez que a nedula diafragnada ou disc6ide não
ó qualidade exclusiva do gênero Coyd.aitee. Configurações sene
thantes foran apontadas por FLORIN (1940) nas bainhas fol.iares
de VoLtzia e Walchiapremnon (conÍferas). DUBINGER q MARGUERIER
(1975) relacionaram o norfogênero SeLerome d,uLLoæy Lon a
walchíapnemnon FLORIN 1940. Ainda que não tenhan sido encon
tradas, atê o presente, nos sedinentos do lrati do Estado de São
Pau1o, sernentes, folhagens ou partes férteis de qualquer um dos
grupos de plantas gondvânicas, acredita-se que o no¡fogênçro em
quostão esteja rnais pr6xino da estrutura anatômica de coníferas
do que de plantas cordaitófitas, da rnesna naneiïa que ScLeyome_
duLLoxyLon corresponde a I,taLchiaptemnon,

DIAGNOSE

Fragrnentos de lenho de típo girnnospérrnico; nedula pg
quena, diafragmada; septos divis6rios ou diafragnas ropresenta
dos por pJ-ataforrnas de esclereÍdeos a co¡neçar do una das nar
gens da nedula e ern direção à outra; tecido parenquirnático, en
tre as platafoxnas, desintegrado, restando espaços vazios inter
diafragnais; corpo prirnário e corpo secundãrio do lenho centrÍ
fugos; pontuações radiais dos traqueídoos en arranjos sub-podo
carpóides a protoginkgóides; raios unisseriados, honogêneos:¡
campos de cruzamento agathióides.

Secção B - Protoxilerna endárqueo, neduLas canalosas

'ïLENOXLL\N 
rnäUSrl rgSO

(FIGURA 22: A)

SoLenoøyLon uieeí KRAUSEL 1956

1956 . SoLenoæylon uiaei fnüUSnl.
4I4-4L7; Tf. 1, Figuras 1-4;
Figura 11.

Senckenberg. Lethaea 37 (4):
Tf.. 2, Figuras 5-8; Tf. 3,
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1961. SoLenoæyLon r¡¿ee¿ KRAUsEL ¿¿ fRiiusil, MAITHY q

MAHESHWARI . Palaeoboranist 10 (1-2): 106, Text.Fig. 24,

1972, SoLenoægLon uissi xnÄUSfl. LEPEKHINA. palaoonto
graphica Abt. B 138 (I-4): 60.

SoLenoæyLon ka:rsi KR.ï.USEL 1956

L956, SoLenoæyLon kuz,si¿ xnäustl, ¿zL fn¡iusnl , MAITHy q
MAHESHIIIARI. Senckenbeig. Lethaea 37 (4): 4L7-4I9.
Tf..2, Figura 9'; Tf. 3, Figuras 12 e 13; Tf. 4, Figu-
ra 14 Text. Fig. 3-a.

L96L, SoLenoøgLon kuz,si fnäuSnl ¿n fnÄUsEt,, MAITY e, '

MAHESHWARI . Palaeobotanist I0 (1-2): 106; Text.Fig, 24.

1972. soLenoæyLon kuysíí fniiUSEL. LEPEKHINA, palaeonto 
,

graphica Abt. B 158 (1-4): 60.

soLenoøyLon obeyhoLzeyC?: KRï,USEL 1956 :

L956. SoLenoæyLon oberhoLzeyü KRäUSEL. Sonckenberg. ,

1

Lethaea 37 (4):419; Tf.4, Figuras 15, 16; Texr.Fig. S-b. 
l

196I . soLeno*yLo, obeyhoLzeyir:rni.usel ¿¿ lcRiius¡1,, MAITHy

E MAHESHWARL Palaeobotanist 10 (1-2): 106, Text.Fig. 24

L972, SoLenoæy|,on oberholaeri¿ fnäUsrl, LEPEKHINA, palaeon 
:

tographica Abr. B 138 (r-4): 60. - 
j

i.

SoLenoæyLon sp. KRAUSEL 1956

1956, SoLenoægLon sp. XRitUSnl. Senckenberg. Lethaea 37 
i

(a) : 419

I972. soLenoæyLon sp. in KRI{USEL 1956. LEPEKHINA, pataeon 
l

tographica Abt. B. 138 (1-4): 60, ì
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DI SCUSSÃO

Os blocos-diagranas elaborados por fn-[USfl , MAITHY C

MAHESHWARI (1961) sintetisa¡n, de ¡nodo claro, a independência do
rnorfogênero SoLenoæyLon, em relação aos de¡nais, caracterizados
pela presença dos sistemas de canais modulares. Ao se referir
aos sistenas de canais subentende-se os canais secretores típi
cos I corn o epitélio de revestirnento nÍtido e os canais sem o Tes
pectivo epitélio e taLvez concernentes a canais de rnucilagen ou
de un tipo desconhecido de secreção. Em SoLenoøyLon os canais
secretores ¡nedulares são poriféricos, mas, nern sempro simetrica
Ìnente colocados e nem sernpre formados à ¡nes¡na distância da orla
nedular. Por certo a diafragnação da ¡nedula, de tipo disc6ide,
interfere nessâ distribuição, relativanente irregular, como tarn
bám a filotaxia. Os caracteres essenciais para a diferenciação
do gênero são, pois, as lacunas nedlrlares discoidais e o sistema
periférico de canâis. fnäus¡1, (tgsö) ainda repor ta para o norfo
gênero a existência de raios prinários largos e nurneïosos os
quais se orienta¡n para a fornação de traços en verticilos., prova
velnente. Sondo assin considera a referida forrna anatonica¡nente
comparãve1 ãs conÍferas.

DIAGNOSE

Fragnentos lenhosos de tipo girnnosp6rrnico cotn an6is de
crescirnento nÍtidos; lenho prinário e secundário centrífugos; ¡ne

dula de grande diânetro cuj as c61u1as, corn rneatos,forrnan urn teci
do frouxo , caractetízado por l-acunas discoidais, senpre ¡nais
acentuadas con o estágio de naturação nais avançado.
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SOLENOBRASILIOXYLON MUSSA 1978

(FIGURA 22: B)

Espécie-tipo Solanobrae dlioæy Lon irineii MUSSA 1978

1978. So L enobraaiLioæy Lon iyàneiC MUSSA. Advances in Palaoobq
tany and Al1ied Sci. Bo1. IG, Inst.Geociênc.Univ.São Pau

1o, Brasil 9: 122-LZ6, Estanpa 2.

So Lenobz,qsiLd oæy Lon íz,ineii MUSSA. Este trabalho, Êstarn
pas 69 e 70.

Flg.22, ßtocos disgramas: morfogôncros caractoÌiza¿los por r¡odulÂs
lacunos¡s, diûfragrnadqs ou discoldûlÂ. II - ¡nodulåß c¿nr-
losÃs, pÌotoÌilo¡na cndãrquco (^ - Solenoa|Loni B -Solano-
Lra"; Lío¿Al,oni C - PoLvsoLonoq¿øn)
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DISCUSSÃO

Ao descrever as espécies do norfogênero SoLenoæyLon
rnjtusst (1956) conentou sobre a ausência de canais no corpo ce!
tral da nedula. MUSSA (1978) encontrou espécinres nuito seme
thantes, na Fornação lrati do Estado de São paulo, nos quais a
morfologia externa, idêntica, dizia respeito a ftâgnentos lenhg
sos cilíndricos com uma grande ¡nedula (mais de 2 crn ou quase 3

cm). Nesta se percebia o siste¡na de canais periféricos. As sec
ções longitudinais,polidas, tanbé¡n nostratan feições se¡nelhantes
'as de SoLenoæyLon, de modo que a designação inicial , atribuída
aos nesnos, f.oí SolenouyLon sp. Ao ¡nicrosc6pio, entretanto, a
secção transversal denunciou diferenças devido a un ceÌto zonea-
nento entre a região periférica e o corpo central ¡nedular. Con
forne ilustrado por MUSSA (1978a) e cono ó possível perceber das
ilustrações deste trabalho (Estanpa 69, Figuras l, 2 e 5) a re
gião periférica ð narcada por urna concentração de canais origi
nados, certanente, por várias gerações as quais forrnam cono que
uma coroa quase contÍnua na periferia da nedula. A natriz paren
quirnática se resune, e¡n suna, a cordões celulares que contornån
os canais ou se estiran radialnente. 0 corpo central nedular
aparece nais denso, corn apenas algunas estruturas ovais, ou ar
redondadas, idênticas aos canais perifóricos nenores. Assin, as
duas. zonas são bem distintas (Estarnpa 69, Figura 5). No caso, o

adensamento do corllo centraL se deve a clue não se forrnam lacu
nas disc6ides conpl etas co ro en SolenoryLon nas, seqtlências hc
rizontais de ¡nini-lacunas discõides, idênticas 'as de MeduLLopitys
KRIiUSEL (1928, Text.Fig. 5). Cono nesse últi¡no norfogênero ta1
configuração se deve à presença de idioblastos e s c l erenquirnatos os
interceptando o desenvolvimento de lacunas discoidais (Estanpa
70, Figuras 1-4) típicas. A par rlesses detalhes as estÌuturâs
idênticas aos canais periféricos, aparentes no centro da nedul.a,
dizen respeito ou a verdadeiros canais, nenos extensos que os pe
riféricos ou a zonas de células rnucilaginosas cujas paredes se
dissolven, gradualmente, para dar origen a canais de nucilagen
(Estanpa 70, Figura 1). Com essa diferença, isto é, pela inexig.
êñcia de canais de nucilagem e¡n nenhuma das espécies descritas de
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SolenoæyLon cono tanb6n pela ausência de canais secrotores ver
dadeiros e de idioblastos fibrilares no corpo medular MUSSA

(1978c) optou pela definição de una nova unidade taxionônlca
SoLenobv'aaiLioæyLon, No ontanto, ainda se exa¡ninarn novas amos

tras para o rnelhor conhecinento da evolução dos canais rnedulares,
perifóricos e centrais, confirrnando-se ou não a independência
de Solenobras íLio æy Lon en relação a SoLenoøyLon.

DIAGN0SE emend,

Fragmentos lenhosos de tipo gimnosp6rnico, ciIÍndricos,
com rnedula de grande diânetro (maior que 2 cn), zoneada em vis
ta tTansveïsal, co¡n zona periférica representada por coroa densa
de canais secretores de di¡nensões variadas, desde os pequenos
(250 un/100urn) aos grandes (4 nm/ 2¡nm) onde a matriz do parenqui
na aparece coûlo tilas ou bandas celulares, radiais, no contolno
dos canais; corpo central nedular aparentemente naciço con ca

nais nenores, dispersos; l ongi tudina lnent e há seqttências horizon
tais de nini-lacunas disc6ides, cujo desenvolvinento ó intercep
tado ou por idioblastos fibrilares, sinples ou ranificados, ou

pelos canais ou por zonas de nucilagen que evoluem at6 à configu
ração de longos canais, verticais, nucilaginosos; corpo primário
do lenho e corpo secundário centrífugos; canpos de cruzarnento

agathióides, pontuações radíais sub-podocarp6ides; raios unisse
riados, honogêneos,

POLYSOLENOXY¿OTU KRAUSËL & DOLIANITI 1958

(FIGURA 22: C)

Espõcie-tip o: PoLysolenoæg\on uhitei (MANIERo) KRäUSEI, Ê DotIANITI

1958. PoLyeoLenoøylon ùhite¿
phica Abt. B. 104 (4-6)

1944 , DadoæyLon uhitei
São PauIo, Brasil , Geol.

(MANIERO) KRSL. q DOL. Palaeontogra
: 118. Taf. 17, Figuras 9-L1.

MANIERo. Bo1.Fac.Fil.Ci.Letr.Univ.
45 (1): I07-II2, Figuras 1-5.
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1944. DadoægLon uhitei MANIERo. Rev.Inst.Adolfo Lvtz 4l
ZIZ-214. Estanpas 1-3.

196I . poLasoLenoægLon uhitei (MANIERO) fnliuSfl ¿n fnT.US¡l
MAITHY q MAHESHWARI . palaeobotanist 10 (L-Z): 10S, Fig.Text.
23,

L972. poLyaolenoæyLon uhítei fn¡iUSnl ç DOLIANITI emend.,
MAHESHWARI . Palaeonrographica Abt. B. lSB (t-4): 17.

PoLyeoleno*glon kraeuaelii (SURANGE q MAITHy) MAHESHI4IARI

1972. PoLgsoLenoæyLon ky,aeueeLLi (SURANGE q MAITHy) MAHESHWARI .

Pal aeont ographi ca Abt. 138 (t-4): 18.

1961 . BarakatoæyLon ky,aeueeLi SURANGE q MAITHy. palaeobo
tanist 10 (1-2):11. Pt. 1, Figuras 3-7; Text.Fig. S.

196L, BayakanoøyLon kz,aeuseLi SURANGE q MAITHy. fnltUS¡1,
MAITHY q MAHESHWARI. Palaeobotanist L0 9L-2): 10ó.

L97L. BanakaroægLon jhaniense (SURANGE q ì,mITHy) KULKARNI ,

MAITHY E SURANGE. Pal,aeobotanist 18 (S): S0S-S08, L96g
issued 1971.

PoLyeoLenoæyLon bageens¿ GUERRA 1975

I975. PoLgeoLenoægLon bageense GUERRA. Acta I, Congr.Arg.Paleont.
y Biostr. 1: 393-394,

PoLysoLenoagLon resdniferum (GUERM) nov. cornb.
L976, Baz'akatoægLon z'esínife¡zra GIJIIIìß4. Ameghiniana XIII (J-4) :

362, Z Ebtanpas,

PoLgeolenoæyLon manietoi sp. nov,
poLg o oLe.noæy Lon nanieroi sp. Este trabalho, Estanpas S1-
52-4.

PoLy s oleno æyLon taguaíense sp.nov,
PoLgsoLenoæyLon taguaiense sp.nov. Este trabalho, Estan-
pas 77, 78

Po7.y:to Lenr.tøyLon eeptosun sp.nov.
I:'úLAsÒLenoægLon septolun sp.nov. Este trabalho, Estampa
(r7, Figs.1-5; Estanpa 68, 11igs. 1-4.
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DI SCUSSÃO

Ao se discutir problernas de orden sistenática relacio
nados com o norfogêne'ro PoLysoLenoæyLon inevitavelnente ten-se
que levar eln consideração o norfogênero BatakatoæyLon" Quando

cle sua criâção foi este considerado independente de PoLasoLenotyLon

por conter nedul-a caracteristica¡nente naciça. MAHESHWARI (1972)

e LEpEKHINA(1g72) colocaran-no, respectivamente, en sinonÍrnia de

poLgsoLenoæyLon, KULKARNI, SURANGÊ q MAITHY(1972)em posterior re

visão conprovaran a independência taxionônica do mesno. Demons

traram que a evolução do sistena de canais secretores era conpl-e

tanente original em conparação con a dos de¡nais mo r fog êne ro s

gondvânicos. Mesno assim continuan a sobreexistir concepções pa

ralelas a respeito de ambos os norfogêneros, fato que justifica
nova anãlise e revisão. En resultado, algurnas conbinações novas

serão forçosanente colocadas em pauta, con o desmenblanento

das unidades en discussão, cada qual en nais de una unidade de

nesno nível.

Quanto a PoLgsoLenoægLon verifica-se que tende a so

transfornar nun conplexo, devido ä arnplitude atribuída à diagno

se, en várías ocasiões nodificada, para abranger quadros anatôni

cos os nais diversos. O caninho pata a sirnplificação, portanto,
é o retorno ä diagnose original ¿e fp¡Usgl, q DOTIANITI (1958)

MAHESHWARI (I972) ao rever o rnorfogênero incluiu no nesmo as es

pécies de BavqkaroæyZon SURANGE q Ì'ÍAITHY ' IndoæALon SURANGE q

MAITHY e a espõcie DadoæyLon Lafoniense HALLE 1912' Apresentou,

portanto, diagnoso modificada, con l-imites mais amplos : "Me-

dula com canais e células secretoras ' mas não discóide.
Xilena prirnário endárqueo, anéis de crescinento nÍtidos ,pon-
tuações radiais araucari6ides" ' Nessas condições PoLtlsoLeno-

æyLon passaria a abranger todos os lignispécines gondvânicos

caractetízados por canais secTetoTes medulares, salvos os casos

¡nais raros de for¡nas con medulas discóides. Veja-se, porén, que

os sistenas de canais têrn evolução peculiar, de gênero a gênero,

entre as forrnas recentes . E não seria, ceI'tanente, diferente,no
tocanre bs f6sseis. Ade¡nais KR}{USEL ç DOLIANITI (1958) precisa

ran, antes de nais nada, a existência de un sisterna de canais pe
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riféricos "cono em solenoæyLon" associado à presença de canais
"be¡n nenores dispersos no centro da nedula". Não houve por par
te dos autores a sequer rnenção da presença de un canal. axial_ve¡
tica1, sirnples ou ra¡nificado, isto 6, con ramos conectores hori
zontais entre o canal axial e os periféricos. No entanto, esses
são quadros frequentes nas ¡nedulas das for¡nas gondvânicas, consi
deradas por I'{AHESHWARI (1972) cono polysolenõides, rnas que denrn
ciam, seguranente, renques diferenciados nurn cornprexo de plantas
contemporâneas. Vários pontos de discussão sobressaen, pois,con
respeito h tendência em caracterizar., de nodo arnplo, o norfogêne
ro PoLgsoLenoøy|.on, 0 prineiro, diz respeito à falta de conhe
cirnento sobre o paradeiro do verdadeiro hol6tipo en que se basea
ran KRAUSEL e DOIIANITT (19s8) quando da criação da nova unida
de. sabe-se que os autores estabeleceran o norfogênero con base
na :reavaliação da espécie DadoægLon üh¿t.e¿ MANIERO L941. En
seu trabalho esclarecen que as próprias 1âninas de IIANIERo (1g41)
foran utilizadas na reavaliação alén de ter sido obtida rnais una
secção transversal. Assin, nern a descrição ou ilustrações de
MANIERo (1941) nen as de rR-üuSEt q DoLIANITI (19s8) e nen a re
presentação diagranática de KR.AUSEL (KRA.USEt, MAITHy ã
I{AI'IESHWARI , 1961) expõen a presença de un canal vertical , anplo,
de origern provável mucilaginosa, ocupando o centro da nedula, co
mo feição principal , estando presentes ou não os canais perif6ri
cos. Ao contrário, todas as ilustrações denuncian sonente esses
últinos e alguns canais dispersos no centro do corpo ¡nedular.Des
se rnodo, foi possível exarninar boa parte das J-âninas que servi
ran de base'a descrição original- de Dad.oægLon uh¿þe¿ MANIERO,gen
tilnente cedidas pelo pr6prio Dr. JORDANO MANIERO. Estas foran
acrescentadas de outras lâminas encontradas no Departanento de
Paleontologia e Estratigrafia (Instituto de Geociências, Univer-
sidade de São Paulo). Tal conjunto ainda que não ¡nostrasse a ne
dula por inteiro deixou cl-aro que, de fato, o plano anatôrnico do
norfogênero é aquele sintetizado por rRÏ,usnl ç DoLTANITT (19S8)
na diagnose original.. Afora isso, encontrou-se no Departanento
de Paleontologia do Instituto de Geociências, USp, un espécirne
catalogado cono hol6tipo (nc Nr 7/81) o qual , na verdade, tem
un plano anatônico diverso do apontado pelos autores do rnorfogê
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nero, Ao invés de canais dispersos no centro da ¡nedula existe,
de fora a fora, ao longo da extensão longitudinal, un arnplo ca

nal axial, cilíndrico, evidente em todos os nÍveis de secção e

não ranificado. O diânetro 6 de cerca de un terço do diânetroda
nedula, Por sua vez, os canais periféricos ¡nedulares são inper
ceptíveis nesrno nos campos fronteiriços con os de orígen dos tra
ços.Percebe-se,claranente, que a natureza dos canais poLyaolenõí

d.ee 6 diversa da do canal axial' Este últino ten a norfologia
dos canais originados pela dissolução das paredes celulares co¡n

a fornação de depósitos de nucilagem. 0s prineiros conservam os

estratos de revestimento e tên a norfologia tÍpica dos canais se

cretores encontrados en algunas forrnas girnnospérrnica recentes,
principalmente coníferas. Esses, quando presentes, estão nitida
mente relacionados con a filotaxia. Portanto, a existênÇia do

canal vertical-central é tão narcante na anatomia do espécine que

não se conpreenderia a não nenção do mesno na descrição
original dos autores. Sobressai, pois, a dúvida, a respeito do

espécine que ora 6 indicado cono holótipo,do norfogênero, o qual

se nostra en contradição com a descrição e a dignose dos autores

KRliusEL q DoLIANITI (1958). con isso, ten-se pela frente um pro

blena de orden s is tenática.

Várias alternativas foran prescritas na tentativa de

nelhor situar o problema ' Ern prineiro lugar foi consultado o

Dr. ELIAS DOIIANITI (DNPM-RJ) sobre o ïepositório do osp6cirne

que realmente serviu de base'a diagnose do morfogênero ' Soube-se

que XnÄUSfl (19S8) levara parte do nateríal para o Senckenbergen

Inst. (Frankfurt A.M.) para conplenentar fotonicrografias da pg
ll

blicação (KRjiUSEL q DOLIANITI, 1958). Não se sabe devidanente

que naterial lhe foi cedido ou se o nesno teve o devido Tetorno.

En resuno, 6 possível que o espécime apontado cono hol6tipo no

Departanento de Paleontologia do Instituto de Geociências, USP,

tenha correspondido a un fragrnento cadastrado em paralelo, isto
6, a um parátipo o qual não condiz, realrnente r com a diagnose

original do rnorfogênoro. o referido fragnento ten hoje cerca do

5.5 crn de conprinento por 2 cm de diânetro, após a laninação.Pen

sou-se.¡ a princÍpio) que os quadros anatônicos en discussão coexis

tÍssen na nesma amostra, ocorrendo a variação de n6 a intern6 '
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Mas, as secções en s6rie e!: en anostras idêntíias da Forna
ção Irati, tal não indicara¡n. Os espécirnes, quando caractoriz;
dos pelo anplo canal axiaL denota sê_1o, praticanente I ern todos
os níveis, ao longo de nuitos inter-nós, E, quando caracteri
zados por canais dispersos estes apenas varia¡n ern núnero e posi
ção sen que dêen lugar ao anplo canaL de provável origen ¡nucila
ginosa.

l.{ediante a docunentação reunida at6 aqui concluí_se
que o prano anatô¡nico descriro por Kn-Äusnl q DOLIANITI (r.958),
como PolyeolenooyLon, conpreende urna feição conun na Forrnação
Irati do Estado de São paulo, en paralelo corn a feição_tipo tan
bém conun do espécirne que de rnodo enignático substituiu o verdã
deiro holótipo de PoLysolenoøyLon, Cons eqflentenente, a referi
da feição deve pernaneceÌ separada do questionado norfogênero.
Propõe-se tratã-1a cono nova unidade, recebendo a designação
AtLanticoæyLon gen,nov. Ainda con respeito a tendência en caracte
rizar de nodo anplo,poLgsoLenoæyLon, ressai a naneira ernpíri
ca adotada por paleobotânicos de interpretar, como idênticas ,
formas distintas quanto à origen e evolução dos sistemas de ca
nais ¡nedulares. Nas nedulas das fornas gondvânicas há canais se
nelhantes aos resiníferos de ginnospernas recentes e secretores
de nuitas angiospermas e há canais semelhantes aos de origen nu
cilaginosa. Quanto a esses últinos, algunas estruturas por vâ
rias vezes referidas, nas descrições de lignispécirnes, cono .ã
nais, conpreenden, norfologicarnente, bolsas lisígenas con indi
cações de nucilagen ou outra secreção desconhecida. Da aprecia
ção da nedula polysolen6ide depreende-se que e1a incorpora ca
nais secretores periféricos, nitidanente relacionados con a fi
lotaxia; canais menores , centTais , dispersos , escassos ; e, 1a
cunas. tantas vezes aludidas ern publicações. Estas correspon
dem a campos de dissolução de paredes celulares, via fornação de
mucilagen. Assin conpreenden ,ve rdade i ranente , cavidades muci
laginosas.

Segundo a apreciação de MAHESHWARI (1972) e tarnbén de
LEPEKHINA (f972) os sistenas de canais, presentes em poLysote
noæyLon e BarakanoæyLon, seriarn idênticos, daÍ proporen a co
loração do segundo morfogênero como sinônino do primeiro. Quan



-2r2-

to'as lacunas de PILAsoLenoæALon a opinião de IT4AHESHWARI (1972)
é de que so formarian "post-norten", durante a fossilização, Os

pontos do vista dos respoctivos autores se expõen a discussão,Em
relação às lacunas, 6 prováveI que algunas tenharn se formado

"post-morten", mas não o sistena por conpleto. KRI{USEL Ê

DOLIANITI (1958) descreveran, em PoT.yeoLenoæyLon, lacunas cuja
for¡na e tananho, irregulares, orientavan-se, todavia, ern sentido
radial ou apenas con suave inclinação em relação ao eixo vertical
da arnostra. 0 exarne de novas anostTas colhidas nas Fornações lra
ti e Estrada Nova (SP) dononstra que nos nÍveis nodais a dispo
sição radial 6 fortenente orientada en aconpanhanento aos traços.
Algunas tanto se alongan ern seguinento aos nesnos que chegan a

conferir à ¡nedula a forrna estelar, enquanto que en outros nÍvois
a forna ròtineira 6 circular. A investigação levada a efeito foz
concluir que entro a fe ição - ti po- Barakarçæy Lon e a feição-tipo-
PoLyeoLenoæyLon há exenplos de nedulas transicionais.Encontra¡n-
-se quadros progressivos de lacunarização ãs vezes no mesmo espé

cine. Há níveis em que o desfecho se deu de nodo conpleto e ní
veis e¡n que se deu de forna atenuada, ficando retido durante es

tágios da vida do indiúíduo. Ordinarianente os níveis nôdais
são nenos lacunarizados. A região dos inter-nós nais faciJ.nente
se predispõe a fornação de lacunas. As condições do anbiente de

posicional, durante o tenpo de vida do indivíduo, parece¡n ter in
terferido no desenvolvinento das nesnas (MUSSA, GAMA DE CARVAIHO

E SANTOS, 1980). As condições anbientais in6spitas devern ter cau

sado a lacunarização sunária, en todos os nÍveis, ao longo do ei
xo veÍtical de nuitos espécirnes de PoLyeolenoøgLon (MUSSA, GAMA

DE CARVALHo q SANToS, 1980). Em su¡na, o que realnente diferen
cia os dois rnorfogêneros é o sistema secretoï cujas dessenelhan

ças encontram-se no nodo de evolução dos canais. Quanto äs lacu
nas, a evolução do sistena é polysolen6ide, seja en PoLgæoleno

æy1,on, seja em Barakaz,oægLon.

Enfim, PoLyeolenoæyLon aprøsenta)na nedula,u¡n sistena
de canais perif6ricos verticais, quase sernpre con o epit6lio de

fevestimento ben preservado a ponto de se poder cornparar sua nor
fologia con a dos canais secretores do lenho recente das Pinaceae '
No centro da medula os canais dispersos tên idêntica estlutura
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ção. 0 corpo rnedular, en vista geral , expõe a matríz parenquiná
tica tonada por lacunas, variáveis en forna e tananho, corn terrni
nante tendência ao arranjo radial , isto é, ern seguinento ao rumo
dos tra.ços. Nos espécines nelhor preservados percebe-se que exis
tiam grupos de c61ulas parenquináticas especiais, cuja secreção
(mucilagen, provavelrnente) predispôs o desaparecinento das païe
des, resultando cavidades ,con un¡ cq¡teúdo ou vazias , genericamen
te descritas cono lacunas.

Portanto, a nedulâ d.e PoLyeoLenoæyLon retrata qug
dros defensivos 'a fisiologia da planta, no sentido de aeração
ou de Ìeter água. É sabido que a nucilagen, entre outTas finati
dades, aunenta apreciavelnente essa capacidade (FAHN, i-974).

DIAGNOSE

Fragnentos de lenho de tipo girnnospérrnico, seneLhantes
a SoLenoøyLon, rnas, apresentando, a1érn dos canais secrotores po

riféricos tanbém canais no interior da rnedual; por isso a confi
guração não é disc6ide cono em SoL.enoæyLon e a medula apresen-
ta-se subdividida e¡n lacunas de fornato irregular; corpos prirná
rio e secundário, centrífugos; arranjos de pontuações radiais co

mo eÍî Solenoæylon; idern, no que toca aos canpos de cruzarnento.

BARAKAROXYLOI SURANGE q MAITTHY emend.

KUI,KARNI, MAITHY E SURANGE 1971

(FIGURA 23: A)

Dsp6cie-tipo: Barakaz,oægLon jhari¿r¿se SLIMNGE E MAITHY enend,
KULKARNI, MAITHY E SURANGE 197I

L971. Bat,akanoæyLon jhaz,íenee SURANGE q MAITHY emend, KUTKARNI ,

MAITHY q SURANGE. Palaeobotanist 18 (3):305-308, Pl. 1,
Text.Fig. 11969 issued 1971.

1956. DadoæyLon jharienee SURANGE E SAH. Palaeobotanist
5 (2): 100-103, 1Pl., :['ext.Figs. 1, 2.
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L96I . Baz.akaz'oæylon jharíense (SURANGE q SAH., 1956)
SURANGE q MAITHY. Palaeobotanist 10 (1-2): 108-113.

I P1 . , Text. Figs . L, 2.

L96l. IndoæyLon eanøLosun SURANGË q MAITHY. Palaeobota-
nist 11 (1-2): 96-102, P1s. 1-2, Texr,Figs. 1-4.

1973. BayakaroæyLon brasiltienee SCHRAGE. Di s s . Me s tr . I nE t .

Geoc. Univ.Federal Rio Grande do Sul , Brasil, Estanpas I-
XXVIII.

l976,BayakaroæyLon byaeiLiense SCHRAGE in GUERM.

Ameghiniana XIII (3-4) : 262. Fig.Text. Z-a.

DISCUSSÃO

0s estudos experimentais de JEFFREY (1925) en plantas
recentes dernonstraran quê a forrnação dos canais secTotores (via
traunatismos ou não) conpreendem resposta particular a cada gêne
Ío. Em Cedrue, Abíea, Tauga .e PseudoLariæ co¡nunente não apare
cen canais no cilindro lenhoso. Em Cedrus os trau¡natismos in
duzen h fornação de canais verticais e horizontais ern conexão rns
con os outros. Nos denais gêneros nencionados sõ se origina¡n ca
nais verticais. Entrenentes , em P¿nus, aparecen canais verti
cais e horizontais, via naturaL, en sistenas conectados. A inci
dência de pain6is senelhantes nas ¡nedulas de rnorfogêneros gondvâ
nicos orienta o discerninento sobre a indepondêncía dos taæa. E,
una vez dernonstrada a ineficácia do caráter maciço ou lacunoso
da ¡nedula para a separação dos norfogêneros Po LgsoLenoægLon e Ba

nakaz,oægLon - pois que anbos exibem nedulas transicionais,polyso
len6ides - encontra-se,na evolução do sistenâ secretor, a razão
da separação de a¡nb as as unidades.Com base nas ilustrações de SU

RANGE E SAH(1956) em BarakaroæyLon existem canais periféricos co-
no os de PoLgaolenoægLon,Na região central medular,porém,não apa

rece urn canal central ,vertical ,s6 de modo progressivo aparecem o canal

central e os ranos horizontais,conectores entre o vertical , cen-
tral e os perif6ricos.Assin,transpondo*se o quadro anatônico
descrito por JEFFREY (f925) concernente aos canais
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trau¡náticos do Lenho ð.e cedrus" pata a nedula de Ba,akaroæyLon,
reconhece-se a concordância de conposição dos sisternas secreto
res. En Batakanoæylon não houve ressalvas por parte dos aut;
res sobre a adnissível diferença de conposição, do canal cen
tra1, e rarnos horizontais, en relação aos canais secretores peri
féricos, tÍpicos. Portanto, até agora, tudo leva a crer que se
jan da nesrna natureza, ainda que as ilustrações de BarakanoæyLon
jhanienee (=IndoæALon canaLoaun SURANGE q MAITHy 1gó2) perrni-
ta¡n conjeturas sobre a possíve1 origen nucilaginosa do canal- ver
tical , central, e ranos horizontais. En relação ãs fornas Tecen
tes lembra-se a possibilidade de confronto con a origen dos ca
nais ou bolsas de rnucilagem (VAN TIEGHEM, 1872; CHAMBERLAIN,Ig6t
das ¡nedulas de Ginkgo e das Cycadaceae. No tocante às Angios
pernas são nu¡nerosos os exenplos dos quais sobressaen Moraceae
e Palnae cujas r,nodulas contên a progressiva fornação de canais
ou cavidades, nos locais onde existíu a fornação de mucilagem. A
freqtlência apriciável de espécines da Forrnação lrati (Sp) com es
truturas conparáveis fundanenta o julganento sobre a natureza di
ferente dos canais, até então tratados cono de igual origen, co
no sejam os periféricos solenóides e o centïal barakaróide. A:
sin se distinguem as novas unidades descritas neste tTabalho con
os nornes Catanínopitye, AtLanticoægLon e petaLopitys. Ve-se que
Petalopítys s6 se rnantén en separado de BarakaroøgLon por que
não há dúvidas sobre a origen nucilaginosa do canal vertical ,
c entr al .

Mediante os termos de conparação co¡n as fornas recen
tes chega-se à conclusão que, da rnesma forma que os canais secre
tores típicos, os últinos nencionados (nucilaginosos) tarnb ém ca
racterizam sonente algurnas famílias ou gêneros. por isso consi
dera-se inconteste seu valor sistenático.

Con respeito ä independência de BatakaroæyLon en re
lação a PoLysoLenoæyLon sintetize:Fe o histórico do seu reco
nheci¡nento a partir da definição d,ø DadosALon jharíenae SURANGE

E SAH. Ap6s a revisão de SURANGE q MAITHY (1961) passou a repre
sentar a esp6cie-tipo de Baz,akaz,ouy Lon, Conforne a prirneira
diagnose do rnorfogênero este só se diferenciava de polysoLenorylon
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devido 'a feição maciça da medula,, e,do norfogêneto SoLenopítge,em

razão do carâtet endárqueo do protoxilena. Mas, desde então tor
nou-se nanifesto o encontro de espécirnes com rnedulas polysolenói.
des, transicionais, na Fornação Irati (SP), cuja posição sisterná
tica se toïnava difíci1 discernir. A fundanentação de lndoæyLon

SURANGE q MAITHY 1962 atraiu ao problena novas discussões. No

ho1ótipo ðe rndoæyLon reconheceu-se o sistema de canais perifé
ricos e un canal vertical, centÌal, de grande explessão anatôni
ca, conectado ao sisterna de canais verticais, periféricos, por
¡neio dos ranos horizontais. Para MAHESHWARI (1972) tais canais
secretores não passariam de carnpos de degradação celular, ocorri
da durante a fossilização. Nessa convicção o autor situou rnão

ægLon, assi¡n cono BarakaroæyLon cono sinôni¡nos de PoLyeoLeno

æyLon. A sirnplificação de MAHESHWARI {I972) facilitaria profun
danente a cl.assificação dos norfogêneros gondvânicos, caracteri
zados por canais secretores nedulares, pois que estes não entra.

riam cono ternos de diferenciação, nas, sonente, o caráter endár

queo ou mesárqueo do protoxiletna e a diafragrnação da nedula. As

sin restarian apenas três opções diagnõstícas: SoLenoæyLon

rniius¡t 1956, soLenopitye rni{usnl q DoLIANITI 1958 e PoLvsoleno
tt

øalon KRAUSEL q DOLIANITI 1958. As duas prineiras segundo as

diagnoses originais dos autores dos norfogêneros e a terceira,con
for¡ne a diagnose nodificada por NTAHESHWARI (1972). No entanto,
KULKARNI, MAITHY q SURANGB (1971) reexarninaran nova coleção de

anostTas e o pr6prio hol6tipo de Barakaz'oæaLon e resultados sig
nificativos impuseran nova orientação ao problena. Ao procede

rern secções en série verificaran a nudança progressiva da fei-
ção-tipo Banakaz,oægLon para a feição rndoæyLon. O número de

canais periféricos regredia ã ¡nedida que o canal centÍal se tor
nava ¡nais nítido. Esse, ao atingir a indivi dualLzaç-ao náxirna,

deixava perceber a fornação dos canais horizontais. Mediante o

f.ato a unidade BarakaroægLon nostrou-se independente de PoLyæo

LenoryLon , devido à particular evolução ontogen6tica do sistena
de canais ¡nedulares. Portanto, restan apenas as respostas as se

guintes indagações: a) os autores não fízeran nenção sobre o pos

sÍvel relacionanento dos canais con a filotaxia ou qual o grau

desse relacionamento; b) igualnente, não conferem esclarecimeu
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tral, ou se realrnente idênticos
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canaís horizontais e do cen
perif éri cos .

dos

aos

DIAGNOSE emend.

Fragmentos lenhosos de tipo gimnospórrnico, nedula con

canals secretores verticais,periféricos; de nÍve1 a níve1 a evo
Iução do sistena resulta no apareci¡nento de u¡n canal vertical ,

central e de ramos conectoIes horizontais, entre os perifóricos
e o central; lenho primário centrífugo; lenho secundário con pon

tuações araucari6ides; raios hornogêneos, unisseriados, raro bis
seriados; carnpos de cruzarnento araucari6ides.

Ii8.2l. lllocos diagramâs I rììorf o[¡Dcros c¡¡ractcri¿¡rdos Por tnc¡lul¡s

ca¡¡rlosas! maciçâs ou trrnsirior\¡is, l curÌorì¿rs, dilfr¡8ììra
¿fls ou discoid¡ri5 c l)¡otoxilc'nrr cndírquco(l) carlais sccro

tôrcs típicos (lll o oLr mrrcil lli'ìosos (A - EarakarorlJLon'

D - /ttl.anL¿ooÍIiLoni C - l'cèaLot)¿t]r¡: tJ - "¿ncePtae't)
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ATLANTIC1XY¿O¡¡ nov. gen .

(FIGURA 23: D)

Espécie-tipoi AtLant¿coæyLon saLpícat:um sp.nov.

AtLantóconyLon saLpica¿¿¿m sp.nov. Ëste trabalho: Estampas 54,
s5, 56.

Atíantico æy Lon margina¿ar? sp.nov.

A, margínatun Í.sp. Este trabalho, Estanpas 52, 53.

AtLantico æy Lon foraminatum sp'nov.

A, fonaminatum n,sp. Êste trabalho, Estampas 57, 58.

AtLanticoægLon scaLLonatum sp.nov.

A, acaLLonatum n.sp. Este trabalho, Estanpas 59, 60.

AtLanticoæyLon porangabene e sp, nov.

A. porangabense Ír.sp. Este trabalho, Estanpas 79, 79-A. :

AbLantícoæyLon (?) monocanaLos¿¿n (KULKARNI) nov.comb.

1971. Baz,akaroæyLon monocanaLosum KULKARN I . Palaeobotanist
18 (3): 309-311, P1. 1, Figuras 1, 2.

AtLantícoæyLon ktaeuee Zii (ì'IAHESIIWARI , 1972) nov.comb. 
i

L972, PoL17:toLenoæyLonkv'aeuse'LíiI'IAHESIIWARI. Palaeontogra 
l

phica Abt. ß 138 (1-a): 33-34. Pt. 14, Figuras 1-7, Text.
Fig. 15.

DI SCUSSÃO

Alguns espécines do Permiano da Bacia do Paraná, ordi
narianente classificados no noÍfogênero PoLysoLenoæyLon, foran
objeto de reexame. EntTe os nesmos enquadra-se aquele que, no

catálogo de tipos do Instituto de Geociências (São Paulo) consta
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cono o hol6tipo do norfogênero poLysoLenoæyLon rnäusel q DotrANr
ti. Conforne conentado os espécines en pauta não se enquadrarn
nos termos da diagnose original elaborada quanto a poLysoLeno
æyLon. As nedulas dos referidos espécirnes são caracterizadas,
principalnente, por un anplo canal vertical , central, cilíndrico,
de grande diânetro ( aprox inadanente 1/3 do diâ¡netro medular). Na
região perif6rica nedular, por6rn, não se reconhecen ve¡dadeiros
canais secretores. Se existiran, não foran captados en nenhurn
níve1 de secção (Estarnpas 52 a 59). Acredita-se que seja um ca
ráter da unidade a ausência dos canais periféricos, pois que as
respectivas nedulas, sendo lacunarizadas ern alto grau, conforne
o tipo polysolenóide, só ostentan cavidades provavelnente de na
tureza nucilaginosa e da mesna natureza que o canal central , on
de resquÍcios de paredes celulares ainda poden muito bern ser pe¡
cebidas. Urn espécirne assi¡n ca:^acterizado, con diâmetro de 10 cn,
tendo 17 cn de conpri¡nento, foi coletado nuna das pedreiras pró
xinas da cidade de Cezário Lange (SP) e nostrou o referido canal
axial persistente ao longo de seu conprinento. En nenhun dos ní
veis seccionados, inclusive na altura de algunas cicatrizes de
inserção de ra¡nos, verifícou-se alguma nodificação, nen a extin-
ção do cana1, nern a formação de ramos horizontais. Nos carnpos de

origen dos traços, na periferia ne<lular, algunas estruturas pre
sentes lembr¡rm nuito nais bolsa de nucil-agern do que proprianen
te canais.

DIAGNOSE

Fragnentos de caules de tipo ginnosp6rnico; rnedula ca
nalosa, horno ou heterocelular; no centro da rnesrna un canaL, ver
tíca1, central, cil.índrico, ampLo, chegando a l/3 do diârnetro
nedular cuja origen está ligada a campos de nucilagen nÍr
região central da nedula; ausência de canais secretores de outra
natureza na pe}iferia medular; ¡nedula geralmente lacunosa, polI
solen6ide; corpo prinário do lenho centrífugo; pontuações rg
diLais dos traqueÍdeos sub-podocarp6ides a sub-ginkgóides; canpos
de cruzarnento dgathi6ides; raios homogêneos e unisseriados.
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PETALOPIIyS nov. gen.

(FIGURA 23: C)

Espécie-tiþ o: PetaLopitAs Bu?q.ngea sp.nov,

PetaLopítys surangeq sP. nov.

P, suvdnged sp.nov.Este trabalho, Estanpas 61

Pe 1;aLopity e aLaeornata sp,nov.

62 ,, 63.

P. aLaeornaúa sp.¡6y.Esto trabalho, Estanpas 65,65,66.

DI SCUSSÃO

Nesta seqtlência de planos anatônicos concernentes 'as

nedulas canalosas ainda nerecen destaque aquelas que, alén do an

p1o cana1, vertical, central , de grande diârnetro, ainda expõen,
na região perif6rica, u¡n sistena de canais secretores típicos. 0

arranjo destes 6 radial , simetricamente distribuídos en alguns
espécimes ou esparsos, com distribuição irregular en outros, Bn

vista geral transversal percebe-se claranente o relacionanento
dos canais con a filotaxia e, principalnente, o anplo canal cel
tral cuja origem provável está ligada 'a formação de rnucilagen.Bs
te ten forma exótica, petalóide, En alguns espécines ten a for
na de un trevo tripetalõide e em outros tetraÞeta1óides. A lobu
J-ação ou pétalos do canaL ê takez a expressão mais clara da in
teiração do nesno na dinânica de formação dos traços. Sugere res

posta aos traunatismos que daí decorren. As secções transver
sais en série nostran gue, por níveis, urn dos lóbulos ou pétalos
se acentua mais que os outros, alongando-se na direção da perife
ria da nodula, en seguinento ao traço mais recente aí en for¡na

ção. En vista longitudinat o canal apresenta, en certos níveis,
em uma ou outÍa ¡nargen, placas transversais de c6lulas espessa

das, cuja natureza se coloca entre a do parênquirna de paredes es

pessadas e a dos esclereídeos. A partir de tais níveis 6 que se

dão as expansões petalóides do canal, daí poderen corresponder
a níveis nodais,
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Encontran-se, pois,diferenças visíveis no plano anatô
nico das fornas em questão, en conparação con os norfogêneros
PoLgaoLenoæyLon, AtLantieoæyLon e BanakanoæyLon, Entretanto,
en relação a esse últirno tais diferenças não são tão narcantes.
Enquanto que em BarakarotyLon ocorren canais conectores horizon
taiS, en PetaLopiþAa hã apenas a lobulação do canal centraL. por
outro 1ado, as publicações não infor¡nam sobre a verdadeira natu
reza do canal centraL de BarakaroæyLon, Devido ao fato, prefe
Íe-se nanter as for¡nas brasileiras en unidade independente, ou
seja, Peta.Lopitge nov. gen.Em conparação com AtLantí,eoæyLon taT
procedinento encontra apoio en WALTON (1925) que optou por sepg
rar, do norfogênero DadoæyLon ENDL.,, os espécines cuja nedula se
nostrava lobu1ada. Assin definiu o norfogênero Trigonomyelon.
No presente caso, porén, trata-se de lobulação do canal axiaL.

DIAGNOSE

Fragnentos de caules de tipo ginnospérrnico; medula gran
de, circular, naciça, transicional para lacunosa, heterocelular,
coÍt sistema de canais secretores periféricos e um canal vertical ,

central , de grande diâmetro, lobulado; cada 1óbulo nais se acen
tua e se alonga radialnente, até próxirno da periferia nedular, ã

medida que traços têrn origen; sistena periférico de canais secre
tores e canaL axial , vertical, de origen nucilaginosa, com evl
dente inteiração na forrnação dos traços, devido a traunatisnos;
protoxilena endárqueo; corpo secundário do lenho com pontuações
radiais dos traqueídeos corn arranjos que varian do araucari6ide
ao sub-ginkgóide; raios honogêneos, unisseriados.

7.7 - MoRFoGÊNERoS CARACTERTZADoS poR MEDULAS MACrçAS

CANALOSAS E PROTOXTLEMA MESÁ.RQUEO

SOLENOPITYS KRAUSEL q DOLIAN]TI 1958

(FIGURA 24t A)

Espécie-tipoi soLenop¿tgs pauListara fRäussl E DoLIANITI 1958



1958. SoLenopítge pauLiatana KRAUSEL q DOtIANITI . Palaeontogra
phica Abt. B 104 (4-6): 115-137, Tf.

I96t. SoLenopitgs pauldstana rnäuSsl q DoLIANITI in
xniiussl, MAITHY q MAHESHI4TARI . Palaeobotanist 10 (1) :

101, Text.Fíe. 7 .

tg72, soL"nopitye pauLiatana rnliussL q DoLTANITI.

LEPEKHINA, Palaeontographica Abt. B 138 (1-4): 67.

Solenopitye Lafoníensis (HAttE, 1912) nov. cornb.

1912. DadoæyLon Lafoníenee HALLE. Bul1'Geol.Inst.Univ.
Upsala 11 : 18 0 - 181 .

L972. PoLgeolenorgLon Lafoníense (HAttE) MAHESHWARI .

Palaeontographica Abt. B 138 (1-4): 18.

I976, BarakanoæyLon Lafondenee (HALLE) SCHRAGE in GUERRA.

Aneghi.niana Rev.Assoc. Paleontolog. Argentina XIII (3-4):
259-262,

SoLenopítys ruetieana sp.nov.

SoLenopitge rueticana sp,nov. Este trabalho. Estampas 7L, 72.

So Lenopitg s pícturata sp.¡tov.

Solenopítgo pietunatø sp.nov. Este trabalho. Estampas 73' 74,

DI SCUSSÃO

O rnorfogêne ro soLenopitys rR.i.usfl q DoLIANITI 1958 corn

preende a espécie-tipo S. pauListana e as esp6cies ora descri
tas S, rueticana e S. pictw'ata De ¡nodo especial
a Fornação Irati (SP) denota ser nuito rica em arnostras do nesrno

taæon, Por conseguinte restringiu-se, neste ttabalho, à descri

ção das novas espécies, embora outro núrnero de arnostras colhidas
recaisse na classificação S, pauLístana fnäUSfl 6 DOTIANITI .A16rn

das espécies mencionadas considera-se ainda inclusa no rnorfogêne
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ro a espécie DadoøyLon Lafoniense l.lALLE l9l2. Esta fora incluí
da por MAHESHWARI (I972) en poLysaLenoæyLon, e, poï SCHRAGE(1973:
ín GUERRA, 1976) en BarakaroæyLon, As investigações levadas a
efeito indican, porém, apreciáve1 constância no nodo de estrutu
ração do xilena prinário, idêntico ao de SoLenopitgs fnnUS¡l q

DOLIANITI. Aí se encontÌan, quase senpre, expansões aciculares
livres ou ern anel, e ató pequenos grupos de traqueídeos, isola
dos e afastados do cilindro lenhoso, envolvidos pelo parênquirna
nedular. A inversão de posição dos elenentos prinitivos nen sen
pre é percebida en todos os canpos r ¡nas, nem por isso o protoxi
lena deixa de conter un forte caráter mesárqueo. HALLE (1912) ao

Ft8.24. ¡locos dtagranasi morfogôIeros caractcriz¡dos por ncdulrsn¡ciças, crn¡Iosås c protoxilot[¡r rncsárquco ou t¡ånsicion^l (A - gotanopí¿Uai B - Cotat,¿nop¿¿as)
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descrever a espécie DadoxgLon Lafoniense apresentou ninuciosa
descrição sobre a cornposição do corpo prinário da rnesma. Igual
¡nente, introduziu boas ilustrações que evidencia¡n o relacionanen
to da espécie con o norfogêneto Solenopitys. A par desse aspec
to são tanb6m coincidentes a distribuição do sistena secretor e

a composição geral do corpo ¡nedular, Nuna época em que os conhe
cimentos sobre a evolução do lenho prirnário, das fornas gondvâni
cas, eran restfitos, peTcebe-se, no entanto, clue ao classificar
essa parte do lenho cono endárquea HALLÊ (1912) não deixou de
conentar os aspectos de exceção aí presentes. Una vez situado
o problema não é ¡nais possível relacionar a esp6cie D. Lafonienee
aos morfogêneros PoLAsoLenoægLon ou Baz,akayoæyLon,

DIAGNOSE

Fragnentos de caules de tipo ginnospérnico; nedula de

diânetro nédio a grande, maciça, heterocelularr contendo un sis
terna de canais secretores periféricos I verticais cono en SoLe

noæyLon ; enbora o xiloma prinário seja centrÍfugo e centrÍp€to
ao mesno tempo não forma um cícu1o contÍnuo na periferia nedular;
corpo secundário centrífugo con pontuações sub -podo carpó i des a

sub-ginkgóides nos traqueídeos; campos de cruzanento de tipo aga
thióide; rai'os homogêneos, unisseriados.

CATARIN0PIT y9 nov. gen.

(FIGURA 24:B)

Espécie-tipo: Co.tdr¿nopity s bittancouytií sp,nov,

C, bittancouyt¿i sp",îov. Este trabalho, Estanpas 11 12.

DI SCUSSÃO

Ao contrário dos de¡nais norfogêneros discutidos este
só foi constatado nos sedimentos da Fornação Rio Bonito. Tratan-



-se de fragmentos de caules cuja odula, lobulada, lenbra a do
norfogênero r,igonomyeron, Mas, a presença de un canal veîticar,
central, de origen mucilaginosa, con ranos horizontais enitidos
por níveis, lernbra o tipo de medula barakar6ide, ao passo que os
caracteres do lenho secundãrio são taxõides. Devido 'a originali
dade do plano anatô¡nico foi preciso definí-ra em unidade taxionã
nica nova, designada Catarinopãtya. A espécie é dedicada ao Dï.
JEFFERSON BITTANCOURT, Diretor do DER na região de Mafra (SC) o
qual nuito estirnulou trabalho e participou,pessoalnente,da cole
ta do material ptesentemente discutido.

DIAGNOSE

Fragrnentos de caules de tipo ginnospérmico; distribui_
ção sinétrica do crescirnento; nedula cêntrica, naciça, lobulada
(tetragonal), homo ou heterocelular; sisterna secretor semelhan
te ao barakar6ide, mas representado por um canal vertical, cen
tral, de origem rnucilaginosa; pot' nÍveis aparecen ranos horizon-
tais de nesna natureza, orientados radialmente os quais tetninan
nun canpo da periferia nedular, onde um lobo se acentua e apa
rece o prineiro esboço de un traço; lenho prinário centrífugo e

centrípeto; lenho secundário com pontuações ern arranj os agathiói
de a araucari6ide; os espessanentos de tipo tax6ide estão prg
sentes e nais nítidos nas secções tangencíais; canpos de cruza
nento agathi6ides; raios honogêneos e unisseriados.

DI SCUSSOE S COIVIPTEMENTARES

Algunas espécies ainda serão nantidas sob o prisna de
averiguações, no sentido de classificá-las mais adequadanente, 0
resultado confirmará ou levará a sua classificação para unidade
taxionônica rnais condizente con seu plano anatôrnico.

I973, BarakaroryLon bz,aeiLienae SCHRAGE. Diss.Mestr. Inst. Geoc.
Univer.Fed,R.G.do Su1, Brasil: 49,Estanpas I-XXVIII .

I976. BayakaronyLon brasiliense SCHRAGE in GUERRÂ. Amegh ini ana
Rev.Assoc.Paleontolog. Argentina XIII (3-4) : 259,262.
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L972. . PoLysoLenoæglon Lafoníénse MAHESHWARI . Pâlaeontographica
Abt B 138 (1-4): 32-33. Pl . 12, Figura 7, Pl. 13, Figuras
r-7 ,

1975. PoLyeoLenoæylon bortoluzzii GUERRA. Actas I Congres 
"

Argentino do Paleont. y Biostr. I: 392-393,

AtLantócoæyLon poz'angabense n. sp. Este trabalho, Estanpas
79, 79-4.

As esp6cies AtLanticoæyLon porangabenae n,sp, e PoLABo

LenotgLon bontoLuazii GUERRA 1975 se caracterizan por conter um

sistena de canais secretores verticais, periféricos I ben estrutu
rado, isto é, co¡n o epitólio de revestinento nítido e¡n toÍno dos

canais. Rló¡o destes o centro da nedula é ocupado por um anplo
canaL vertical , circular, de natureza diversa que os perif6ricos,
Sua origen possivelmente está ligada a concentração da nucilagern,
nessa região da nedula, quo ap6s a rupturação das pareces celula
res forma un espaçoso oco ou cana1, à sernelhança do que ocorre
hoje em Palnag. 0s canais secretores perif6ricos estão relacio
nados, muito claramente, coÍl a filotaxia, isto 6 con os ofeitos
traumáticos da fornação dos traços. 0 canal centraL denota ser
urn recurso defensivo de seleção e arrnazenagen de águas adequadas

ã planta, vivente ern condições in6spítas. En vista disso prefe
re-se aguardar a observação do novos espécimes. En suna, a pal
tir daí poderá ocorÌeÍ as emendas ã diagnose de AtlanticoxyLon ou
PetaLopítye, para abranger, tanbém, os esp6cirnes portadores de

canais perif6ricos e secretores típicos.
, Quanto a BarakavoæyLon bt,asiLiense SCHRAGE e PoLysoLa

noøyLon Lafoníenae MAHESHWARI as interrogações sobre o posi
cionanento se ligam ao fato de apareceren no centTo da medula da

prineira espécie, ora um ora dois canais, idênticos aos periféri
cosf e no da segunda '.espécie un canal central. Quanto a B' bva-
aiTienee acredita-se que por não haver interconecções de canais,
por noio de ranos horizontais, seria rnâis condizente a classifi
cação ern PoLysolenoæylon. Aí fica, pois, a sugestão para se

apreciar esse aspecto. Quanto à segunda espécie, rnalgrado o pre
cário estado de preservação, foi in{icado un canal central-. Su
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põe-se tTatar de espécine ¡elacionado ao morfogênero AtLanticoæglon,
embora os canais perif6ricos e centrais estejan agora representa
dos sonente por cavidades preenchidas por ¡natriz nineral

A Tabela 21 contém o resurno dos principais caracteres
presentes nos norfogêneros de nedulas canalosas para rnelhor si
tuar a independência dos respectivos planos anatônicos.
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8 - SISTEM.ÁTICA - ESPÉCIMES PERMIANOS DA BACIA DO PARANÃ

8.1 - FoRMAçÃo Rro BONTTo

SCH\PFI I CAU¿I¿ nov. gen.

SehopfiieauLia perí.paLudica sp,nov.: Esp6cie - tipo

DESCRT çÃO

SCH1PFIICAULIA PERIPAL'UDI CA sp. nov.

(EST.s, IrIGS.l-7; EST.6,FIGS.1-7; EST.7,FIcS.t-S; FIcS.t6 e Zs)

Holótipo: GPl3T. 1295 (parátipos:GP/3T. L264 a L294t

GP/ST. 1296; RB/SC 1-30), Col.Paleontologia, IG/USP.

Procedência:. AF/ËP. 35.I, Rio da Estiva, kn 139, BR-lló (entre
Mafra e Papanduva, SC).

Horizonte: Argilitos carbonosos intercalados e¡n siltitos;
parte nédia supeÌior da Fornação Rio Bonito (Figu
ra 5), SC, Brasil.

ToPoGRAFIA MACROSCÓPICA. Conforne referido na introdu
ção, as amostras consisten de u¡na, duas ou nais séries de blocos
interconectados. Algurnas cicatrizes rnilinétricas (0,5-0,6 rnn) de

forma circular' ostão presentes en alguns blocos cuja morfologia
condiz corn a da porção basal caulinar. Tudo indica que se traten
de cicatrizes de raÍzes. Diversos espécirnes consisten de urna sõ

seqtlência longitudinal de blocos quadrangulares a retangulares in
terconectados. OutÌos tên composição nais conplexa representada
por duas a três s6ries de blocos relacionadas entre si (Estarnpa 5,

Figura 2). Algunas seqüências de blocos se orientarn transversal
mente ou runan en linha inclinada en relação ao eixo princiþa1.
Compreenden ranificaçõos. 0s prirneiros segnentos destas, conecta
dos con o eixo principal , deixan una cicatriz e1ítico-aLongada ao

se destacarern do nes¡no. Tais cicatrizes são diferentes daquelas
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descritas e correspondentes a taízøs. O prineiro bloco de rani
ficação, e¡n conexão con o eixo principal, quase senpre se aprg

xina da forna elítíco-espatulada. Sinula o aspecto de una fo
tha carnuda, enquanto que os de¡nais blocos tê¡n, rotineirarnente,
a forma quadrangular a retangular. U¡na das arnostTas consorvou

na païte dorsal una fração de ranificação conprimida contra o

eixo principal. O prineiro segnento da mes¡na ten a forrna osPS

tulada descrita e a inserção do rano se dá a partir do sulco
transversal . Tudo indica gue as rarnificações tinhan conoço na

região inter-blocos, aqui interpretadas cono níveis nodais. Há

casos en que o prineiro sognento forrnado, da ranificação, apesar

de ter inÍcio na região inter-blocos (sulcos transversais) se

acola lado a lado con osegmento do eixo principal deixando cica
trizes ao se destacarem. En alguns segnentos se percebe uma es

triação fina, de estrias rasas e paralelas. Essas estão nivela
das, agora, a.o plano da superfície dos bLocos, talvez devido à
retração dos tocidos' 'rpost-norten". Alé¡n das estrias ' a oxna-

mentação externa dos eixos so resune nos sulcos transversais e

nas caneluras longitudinais. Os sulcos transversais conpreen

den sulcos en anel conpleto quo abraçam o espécine de todos os

lados, da parte ventral a dorsal (Estarnpa 5, Figura I)" Estes,

repetidos de nível a nível, subdividern os eixos en questão en

blocos, ou segnentos, separados por incisura profunda ' Esta, por

sua vez, não seccíona o eixo de nodo conpleto, pois a conexão en

tre os blocos 6 garantida pela continuidade do cilindro cilin
dro vascular, não segnentado. As seqtlências núItiplas de blocos

expõ en, ordinarianente, una , duas a três caneluras e costelas Lon

gitudinais. Quando o eixo é forrnado por ulna série única a cano

lura oü a costela 6 nediana. Quando 6 for¡nado por várias sé

ries as canel.uras são nediana e laterais ou sõ laterais ' A re-
construção ilustrada na Figura sugere que cada bloco ou segnen

to quadrangular não possuia, realmente, a forma achatada' Os seg

mentos ou blocos sucessivos serian, na verdade, as secções con

pactadas de um cilindro formado por gonos concêntlicos ' A sg

perfÍcie transversal, polida, de alguns blocos, dão indicações

da oxistência de gonos conpactados (Esta¡npa 5, Figura 3) nun

cilindro cujo eixo geornétrico nen senpre era cêntrico' As cul
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Fig.25, Reconstiruição hipot6tica do eixo de SchopfííeauL¿d. perí
paLud,¿ oa gen. et sp.nov,

vaturas dos gonos tinham amplitudes várias, devido à distribui
ção diferencial do croscirnento. A ilustração (Estanpa 5, Figu
ra 3) deixa perceber a exístência de gonos nurn segmento conpac
tado o qual só aparentenente teria sido quadrangular. A sec
ção transversal dos blocos 6 quase senpre elÍtica a gloss6ide.
No contorno da secção sobressaern una ou ¡nais reentrâncias col
respondentes ao posicionanento das caneluras e costelas longi
tudinais. À prirneira vista a configuração da secção lenbra a

de un pecíolo lenhoso, ex6tico, que adotou o comportanento es
télico dos caules. A nedula situa-se nurn ponto ta1 que orien
ta a convergência dos gornos en sua direção. A superfície tra¡rs
versal, polida, ainda nostra a orientação originaL dos gornos
pressionados contra o centÎo geonétrico, deslocado excentrica-
nente (Êstanpa 5, Figura 3). As dinensões dos blocos unitã
rios variam de 3,5 a 4,0 cn de largura por 4,0 a 4,S cn de co¡n
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prinento e 1,5 a 2,5 crn de espessura após a conpactação. Os b 1-o_

cos das rarnificações são menores e não ultrapassam a 50å das di
mensões dos blocos do eixo principal .

TOPOGRAFIA MICROSCÕPICA. Aparenternente idêntica à de

Vez,tebnar,ia indíea revela-se, entretanto, original, com o proto
xilena endárqueo,típico dos caules, ou de pecíolos lenhosos rela
tivos a folhas nacrófi1as.

A Medula. A partir da periferia do segnento e prati
canente alcançando a medula existen duas caneluras nais profun
das que sulcan o segnento en sentido radial (Estarnpa 5, Figura
1). A nedula, ap6s a conpactação ten o contorno senelhante a

una fenda quase linoar. Ao nícrosc6pio, porérn, vê-se que deve

ria ter sido cilíndrica de contorno lobulado. En aLguns segmen

tos as secções transversais nostTatn diversas lacunas alares, ex

pandidas da medula, e penetrântes por entre as cunhas do lenho
(Estarnpa 5, Figura 6). Os quadros anatônicos apresentados pela
¡nedula e tecidos vizinhos fazem acreditar que se trata de una re
gião bastante complexa, Era de se esperar quo en todos os carn

pos,dos arredores da neduLa, se encontrasse sonente o tecido vas

cular e o parênquina radial associado. Contudo, cono que en

prolongarnento ãs canel-uras rnais profundas encontran-se conjun
tos celulares pouco conuns, nessa região, corno se revestissen as

próprias ,canoluras e aí aparecessern por retração, ap6s o início
da fossilização. Trata-se de una análgana de tecidos distorci
dos, enrugados e conprimidos contÌa a periferia nedular os quais

denotan conposição variada (Estarnpa 5, Figura 4). São estratos
celul-ares nunerosos que aparentam natureza diversa dos traqueÍ
deos e raios do lenho proprianente dito. As células têrn pare

des nenos espessas que a dos elenentos vasculares e sinulant, po

10 fornato, c6Lulas cuticulares co¡n certo grau de enrugamento"

Os elenentos vasculaïes, no entanto, se diferenciarn en meio ä

trarna, poís as paredes são fortemente espessadas e se alinhan en

fílas radiais. Assim, originan cunhas ben fornadas na orla ne

dular (Estanpa 5, Figura 5; Estanpa 6, Figura 1)' As c6lulas
que conpõen a trama complexa poderian ser interpretadas cono con

ponentes de frações cuticulares do revestirnento das caneluras
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nais profundas, capturãdas pela secção transversal , ocasionalmen
te. Dessa ¡naneira, aparecern en meio tas 

c61ul-as uma ou várial
faixas diferenciadas com estruturas idênticas äs estonatárias (Es
tanpa 5, Figuras 4 e 7). É notável que en rneio as células de ti
po cuticular, enrugadas, as configurações estomatárias se mante
nhan assim, alinhadas, em faix¡r, sernelhantes as cutícu
las de glossopterÍdeas. Não so¡nente urn, tnas, diversos segmentos
nostraran canpos idênticos ern vista transversal. Cumpre, pois,
aguardar que naterial nelhor preservado conf ir¡ne a natureza dos
elementos ora descÌitos, As distorções ern face da compactação
são conuns en xilenas gondvânicos. MAHESHWARI (1972) expõe os
truturâs distorcidas em AraucanioæyLon aLLanii as quais chegarn a
si¡nuIar canpos cuticulares, porém, a ocasional composição de con
figurações esto¡natárias ainda não se apreciou ern literatura.

Quanto ì ¡nedula proprianente dita, sua natureza é pareq
quinática, o contorno é lobulado. Ã razão são as cunhas do xi
lena rnodelando a periforia da nesma, apesar da interferência da
tra¡na de tecidos distorcidos das vizínhanças. A preservação do
naterial ¡nuito deixa a desejar, ¡nas as secções t.ongitudinais da
nedula surpreenden pela partícularidade do panorama anatônìico.Es
ta aparece subdividida em setotes longitudinais paratelos. Há

canpos en que se vê urn único setor e canpos en que se vêen dois
a três setores paralelos. Os setores nedulares são separados por
cordões unitários ou duplos de fibro-esclereídeos (Estampa 6, Fi-
guras 4 a 7). Os setores longitudinais da medula, por sua vez,
são subdivididos en câmaras sucessivas por rneio de cordões de cé
1ulas parenquináticas. En canpos de nelhor preservação vê-se que
corresponden a células bojudas, de paredes finas ou c6lu1as en
forma de barril cono as dos raios prinários. Em geral a posição
dos cordões parenquináticos é horizontal ou un pouco inclínada.
As câ¡naras originadas por esse neio contên un preenchirnento celu
1ar bastante alterado pelo início da carbonificação. Tudo indi-
ca que se tratavan de células parenquirnã t i cas de paredes finas
e de forna poligonal, muitas das quais secretoras ou de paredes
nucilaginosa. Aquelas situâdas rnais prõxino da periferia da tne

dula tendiam ä forna retangular. Aspecto interessante da confi
guração nedular está ligado a formação de traços a partir dos cor
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dões .parenquirnáticos horizontais. Aí se percebe a fornação do

corpúsculos clrculares, Tepresentando traços de órgãos laterais
não cornpletarnente amadurecidos os quais penetran o corpo secun

dário do lenho, con a nesna configuração, em direção ao c6rtex'
Na naneira caracterÍstica de forrnação de traços, pois, a afini
dade con o grupo conplexo Vertebvavia. Em y. indica a origem se

dã nas plataforrnas inter-braços radiais; em TotdoøgLon fornam-

-se traços e nós rnarginais a partir da atividade palenquinática
localizaða no espaço longitudinal central i em My e Lontordo æy Lon

a partir da atividade parenquirnát i ca , intensificada por níveis,
da medula (constricções rnedulares) , dando origen a eletnentos vas

culares novos ao mesno tenpo que a traços de radículas adventÍ

cias; nesse norfogênero aprecia-se,cornunente, o evento da dissec

ção rnedular païa originar o novo estelo da rarnificação'

Corpo primário do lenho. Na região perirnedular estão

bem perceptívèis as cunhas digitiforrnes de lenho prinário mergu

thando en curvatura suave en direção ao centro geonétrico do es

telo (Estampa ó, Figura I) . O protoxilena é claranente endár-

queo. Acornpanha-se facilmente â seqtlência de elementos dosde

os ânelados aos tïaqueídeos secundários pontuados (Estarnpa 6'

Figuras 2 e 3) na secção radial. A clareza de cornposição do

corpo prirnário dessas anostras é algo notável en comparação corn

a dos rnorfogêneros Ventebraria, TordongLon e Mg elontoz'do æy Lon

os quais fogen à regra geral: a presente forma ostenta
a composição típica de câules ginnospérrnicos e ginnos-
pern6ides.

Corpo secundário do lenho. Nas secções transversais

nota-se o runo ondulante das fileiras radiais de tl'aqueídeos (Es

tampa 5, Figura 6; Estarnpa 7, Figura 3)' Há a tendôncia de as

fileiras se orientaren conforne o pressuposto runo dos gonos 'En

conseqtlêncla os an6is de c¡escinento s6 poden ser percebidos ao

rnicrosc6piordevido ao freqtlente desvio das filas radiais de tra
queídeos. Tais desvios ta¡nbén resultan do aparecinento de lta
ços de ranificações os quais evoluern até a coÍlposição de estelos



-235-

quase completos (Estanpa 7, Figura 1) e¡n pleno corpo secundário
do lenho. É difÍcil af ir¡nar se os referidos estelos dizem reg
peito a raízes, proprianente, nas, observa-se desde os prinei
ros esboços que a forna dos ¡nes¡nos é tetralobulada, Sendo as
sirn, esta poderia evoluir até à for¡nação de gonos corno se admi
te para os espécinos e¡n discussão. Na secção transversal o for
nato dos traqueÍdeos 6, ern geral , quadrangular. Nas secções
longitudinais são rnais longos no lenho final e de aspecto fusi
forrne e nais curtos no lenho inicial. As paredes radiais cog
tên u¡na a duas fileiras de pontuações areol-adas, contíguas e a1
ternas. Apesar de contíguas a forna ar¡edondada 6 mantida se¡n
nuito se pressionaren u¡nas ãs outras. Quando as fileiras são
duplas adquirem forrna sub-arredond¿da à sub-poligonal. O arran
jo não é típico araucari6ide; 6 próprio (Estampa 7, Figura 4).
0s canpos de cruzanento rnostran três a quatro (cinco) pontua
ções areoladas, nenores e arredondadas por canpo (Esta¡npa 7, Fi
gura 2). 0s raios, vistos transve rsalnente tên cólulas retangu
lares grandes as quais são bojudas e rnuito nítidas na região pri
nária. En vista tangencial vê-se que são honogêneos (Estanpa Z,
Figuras 5 e 6) unisseriados e apenas corn un a dois estratos ce
lulares de altura. Con nuita freq{lência as secções tangenciais
expõern perturbações devido ã presença de traços indiferneciados,
de ranos, de raÍzes, ou de folhas.

DIAGNOSE

SC HOP F T TCAU LIA PER TPALU DT CA sp. nov .

Eixos segnentados, de tipo vertebrarióide, forrnados
por una ou nais seqtlêncÍas longitudinais de blocos quadrangula
res, cada qual con 5-4 cm de conprinento, por 3,5 - 4,5 crn de
largura e 1,5 - 2,0 cm de espessura; as ranificações se conti
nuarn a partir do eixo principal- corn a nesrna morfol-ogia segnenta
da apresentada polo nesno. 0s segnentos ou blocos quadrangula
res são separados entre si por neio de sulcos transversais; ao
longo do eixo existern caneluras longitudinais em posição media
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na ou. lateral ; superfície tTansversal, polida, dos segnentos) suge

re a norfologia original- de gomos ! no contorno dos nesmos; es-

triação fina e paralela perceptÍve1 na superfÍcie de alguns seg

mentos. Secção transversal dos segmenotos e1Ítica-espatulóide
con o centro geon6trico excêntrico; aSimetria devido a distri-
buição diferencial clo crescimento. MeÌlu1a subdividida ern seto

res longitudinais poï meio de cordões de fibro-esclereídeos; ca

da setor subdivi<lido ern câ¡naras suçessivas por meio de corclões

parenquináticos transversais; traços de radÍculas ou de outros

órgãos en fornação a partir dos cordões p arenquitnãt i co s tTans

versais; cârnaras nedulares preenchidas por células parenquináti

cas retangulâres,, na periferia medular, e, poligonais, no centro; cé

lulas escurecidas pela carbonificação, nas denotan ou natureza

secretora ou nucilaginosa de nunerosas delas' Corpo lenhoso pr!
mário centrífugo, protoxilena endárqueo. An6is de crescirnento

presentes no lenho secundário con ondulações orientadas por gg

nos; traqueÍdeos quadrangul-ares ern vista transversal; ern vis-
ta longitudinal ' alongádos no lenho final do anel; no lenho ini
cial, con aspecto fusifornre e curðôsl pontuações radiais ' areo

ladas alternas, arredondadas, contíguas eln una a duas fileiras;
campos de cruzarnento con três a quatro pontuações areoladas me

nores. Raios hornogêneos, unisseriados con un a dois estratos

celulares de altura;. raios prináríos con células bo juclas do ti-
'po de "barri1". Traços no corpo lenhoso secundárío con evolução

pata a forrnação de estelo tetlalobulado em vista transversal'
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10, Figu

kn 139

, sc.

da For

(Estampa 8,

Hol6tipo:

Procedênc ia :

Hori zonte :

DESCRT çÃ0

MyE LON IORDOXY L1N CATARTNENSE sp.nov.

Figuras 1-4; Estarnpa 9, Figuras 1-4; Estanpa
ras 16-II H-J; Figura 36, no texto)

GP/3T. 1333. Co1. Paleontologia, IGIUSP,

AF/GP.3SII Rio da Estiva, 110 Ír S do narco
da Rodovia BR-116 (entre Mafra e Papanduva)

Arenitos de estratificação cruzada, da base
rnação Rio Bonito (Figura 5), SC.

TOPoGRAFIA MACROSCÓPICA: fragnento de lenho gimnosper-
nóide, co¡n nedula. O aspecto da secção transversal ó o de un cau
1e de planta anômala r en conparação com a secção transversal das
plantas conhecidas, recentes ou fõsseis. E difíci1 câTacterizá-
la de modo indiscutível corno fração de raíz ou de ramo. Ern a¡n

bas as situações sobressai o caráter anônalo do espãcime. Tende-
-se, porém, a considerá-1o nuito nais cono un fragmento de rano,
talvez de planta desconhecida, do que proprianente raí2.

A anostra apresenta encurvanente na região ¡nediana (Es

tanpa 8, Figura 2) onde certa fração quebrou-se sern poder ser en

contrada no af l-oranento. Do que restou da rnes¡na mediu-se cerca
de 28 c¡n de conprimento e 3,5 crn de diânetro. A a¡nostTa encontra-
-se descorticada. Ao longo do seu comprinento assinalan-se cica
trizes ou n6s relativos à inserção de 619ão Laterais (Estarnpa 8,
Figura 2, a, b, c, d)., ern relevo acima da superf ície. Cada nó rne

de en torno de 0,5 crn a l cm de diânetro. Os n6s denunciam o ar
ranjo heLicoidal em torno do eixo. Existetn també¡n cicatrizes rne

nores, algunas de poucos ¡ni1ínetros de diânetro. Lernbran cicatri
zes de radícuIas. Caráter marcante na a¡nostra é a evolução do

estelo, de nível a nível, perceptível a olho desarnado nas sec

ções transversais. Do início há un estelo único. 0 centlo do
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mesmo ê denarcado por uma região naciça .como a das raízes, porén,

no caso, há uma nedula incipiente possivelmente esnagada devido

aos movinentos de torsão, durante o crescimento. A partir das

vizinhanças da rnedula há anéis de crescinento nítidos e regula

res. Ao se aproximar da altura dos n6s o contorno medttlar

acentua. Observa-se, depois disso, uma perturbação, ou seja' a

perda da forna ci1índrica, clevido ao alongamento que se acentua

em cada margem oposta, resultando um sulco mediano. Nessa oca

sião a forma 6 a de un oito deitado (Figura-Texto 17). O sulco

me<liano progride. A partir daí, em níveis mais acima,jã

SE

exL s

tem clois estelos n6o-fornados, nos linites do estelo principal
Este perdeu a individualidade e dois estelos menores,bem formados,

praticamente de igual dimensão,se dispõem no centro do estelo prin

cipal (trstampa 8, Figura 1) . cada qual encerra anéis de cresci
mento nítidos, e, a olho desarmado, aparentan nútua independência

no seio do estelo principal. Sen dúvida,tal dinânica díz respei-

to às ramificações. En raízes é pouco usua1. l4as, quer se tra

te de caule ou de raí2, o espécime é un exenplo anônalo pela ma

neira cle formação de ramif icações '

TOPOGRAFIA MICROSCÓPICA: numa observação de relance as

duas unidades anatônicas, diferenciadas no cilindro central ' fa

zem admitir que se trate de um evento de diastelia, tal a inde

pendência estrutural que aparentam. Mas, o fato real não é esse'

conforme ilustran a Fi.gura I da Estampa 8 e as Figuras 1 e 2 da

Ëstampa 10, não se encontra entre ambas as unidades a periderme

como nas formas polistélicas ou nem somente o parênquima. No

ta-se , por6rn, elementoS vaSculares novoS ' raioS e cé1u1as tle pa

rênquima, indicadoras da intensa atividade meristemática eln trans

curso. 56 nessa região é que propriamente se identificam tra

qtreídeos primários, com espessamentos escalariformes, juntatnente

com os raios prinários de cfilulas bojudas. Nesse níve1 do cixo,

tais elernentos novos logo se distribuem radiaLmente em torno dos

néo-estelos. A partir daí a região medular de cada un delos pg

de passar pelos nesmos eventos de subdivisão, oü, un dos clois

estelos pgde reduzir,progressivamentersua expressão,a ponto de o

eixo retolnar seu Aspecto nornal, com um centro geométrico bent cle

finido.
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A Medula. Se 6 que a região central do estelo deve
realnente ser designada de nedula não se trata, contudo, de
um corpo cilÍndrico ocupando o centro do mesno. Tratam-se de
escassas c6luLas parenquimáticas reunidas no centro do õrgão vag
cular (Estampa 10, Figura 4), cujo núnero varia, de nÍve1 a n!
vel, ao longo do eixo longitudinal, com cerca de três a quatro
c6lulas, até oito a doze c6lulas observadas en vista transver
sal. O diânetro das mesmas nesse mesmo plano de secção, varia
de un nínimo de 10 um a cerca de 25 un. Praticamente todas as
cé1u1as dessa região estão prenchidas poï um conteúdo escuro.Es
te poderia dizer respeito a alguma atividade secretora. Tal con
teúdo tamb6m se intromete nos traqueídeos mais próximos o que
dificulta avaliar a real espessura das paredes celulares. Em

secção transversal o fornato das célu1as parenquimáticas 6 sub-
-poligonal e chegam a se confundir com o formato dos elementos
vasculares. As secções em s6rie expõen níveis em que são escas
sas e a nedula, como um órgão definido denota ter sofrido com

pressão. Em outros níveis são mais abundantes e as secções ex
põem como que uma surgente nedula num eustelo primitivo, gimno:
perm6ide. A menor ou maior definição do corpo medular s6 se es

clarece satisfatoriamente a partir da observação das 1âninas lon
gitudinais (Estampa 9, Figuras 5 e 4). AÍ, todavia, não se aplg
cia o corpo nedular com o diânetro regular, ao longo do eixo lon
gitudinal. Mas, como em MyeLontordoæyLon sa,npauLens¿ l.{SS. 1978

apreciam-se estruturas semelhantes a uma seqtlência de bolsas pa
renquináticas orientadas longitudinalmente como uma s eqtlênci a

de raios largos, €il fila longitudinal (Figura Z6-a). Na verda
de, porém, as bolsas parenquimáticas resultan de constricções
medulares,isto 6, resultan da existência de níveis de atividade
meristenática avançada a ponto de aí se formarem elenentos vas
culares novos e radículas. Duas raízes bem formadas podem ser
vistas na Estanpa 8, Figura 4 onde foi preparada a secção tan
gencial atrav6s de polinento. Nota-se, nas secções longitudi
nais, eu€ as radículas têm origem ao nível de constricções e ma

turam no corpo lenhoso secundário, antes de alcançarem o córtex.
De outra maneira, as mesmas secções longitudinais mostram eu€,
ao nível dos nós (níveis de subdivisão da medula com a fornação
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de novos estelos) a correspondente subdivisão longitudinal tân
bén ocorre. As bolsas parenquirnáticas corno que se desdobram em

duas séries longitudinais, cada una destlnada ao novo estelo in
divi dua 1i zado .

Corpo prirnário do Lenho - Pouco há a acrescentar, pois
que os níveis das constricções nedulares são a sede de una ativi
dade tal que 6 possÍvel captar, cono de inproviso, a fornação de

elenentos vasculares novos (Estarnpa 9, Figura 3). Aí aparecen

traclueídeos curtos, con aspecto fusiforne ostentando espessarnen

tos escalarifornes os quais dão lugar aos elernentos de pontua

ções radiais areoladas. Devido à peculiaridade desses níveis
MUSSA (I978) interpretou*os cotno nÍveis nodais o que nais ulna vez

se confirrna. Assin, portanto, o xilerna primário se Locall.za'ria.,

nais proprianente, nos canpos de atividade parenquirnática OS

quais terian posicionatnento localizado e corresponderian, devida

mente, aos elenentos vasculares néo-fornados, para suprir ao es

telo das ramificações. Sendo assim é problemãtico tentar loca

lizar o protoxilema ou classificã-lo como endárqueo ou exâtqueo '

Corpo secundário do Lenho - Nas secções transversais
nornais, isto ë, naquelas en que o estelo é único os anilis de

crescinento são regulares, levenente ondulantes e bern demarcados

(Estanpa 8, Figura 3). A peculiaridade é que há intrometimento
localizado de cé1u1as de parênquina nos anéis (Estanpa I' Figura
1). Nessas secções nota-se que o <1iârnetro dos elernentos vascula
res dininui gradualrnente en direção ao centlo do estelo sem que,

no entanto, seja possÏve1 indicar as extrenidades de cunhas " Tal

dificuldade é devicta a concentração de rnateiral escuro, de tipo
resinoso, peculiar às c61u1as neclulares (Estanpa 9, Figuras 3 e 4).

0s traqueídeos do lenho secundário não têrn paredes espessadas,co

mo se verifica conumente en troncos girnnospérrnicos, a parti:r da

região nedular. A espessura das paredes s6 se acentua. no lenho

final dos anéis (Estarnpa 9, Figura 1). Ën vista transversal ã

forna preferencial dos rnesnos é a quadrangular (lenho final) ou

retangulaï (lenho inicial). No lenho inici.al os diânetros dos

traqueídos, ern vista transversal , variam de un nínilno de 20 un

(diâmetro nenor) a 30 pn (di-ârnetro rnaíor) a um náximo de 25 pm

(diânretro nenor) a 56 rrn (diâmetro maior), No lenho final as di
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mensões variam de 5 um a 10 um (cliârnetro menor) e 10 um a z0 um
(diâmetro maior). Nos níveis em que a nedula sofre subdivisão
ocorren perturbaçõcs em toda a sccção transversal, desde irregu
I ari claclcs no curso normal dos anói s que passam a contornar, inclq
pcnclcntenìcnte, os cstelos néo-formados , at6 o aparecimento mais
concelìtraclo clc parônquima nos ïìesmos. Igualmente, o arranjo ra
clial dos traqucídcos se desorganiza a ponto de alguns deles se
rcn scccionados, parcialmente, no sentido longitudinal, €rì plena
sccção transvcrs¿i1. As secçõcs rad iais ¡nostran traqueíc1eos coilì

¡lontr-raçõcs areolacl¿rs alternas, corìtiguas, hexagonais (Estanpa 10,
Figuras 4 e ó). Predominam as f iteiras cluplas cle pontuações nas
apa rcccm campos csclrúxu1os ao I ongo clo comprinento clos traqueí
clcos (lìstanrpa 10, Figura 6), com pontuações contíguas e opostas,
por curta distância. os arranjos cìas pontuações radiais mais
sc:i.iustam ao tipo araucarióicle do (lue ao tipo agathióide ou coï
cla i tó i clc . Os campos de cruzamento cxpõem pequenas pontuações
¡lcrallncnt.c art.cclorrclaclas e cle aróolas estreitas em núnero variá
vcl clc I ¿r 3 (,\) ¡rotrtuações (lìstarnp;r 10, Figt.rra 4). Os raios
tôm dcstaquc nas sccções transversais. Naquelas em que o estelo
ó único as c61u1as tem a forma retangular, de parecles lisas, e

são mu i to nít iclas entre os feixcs rle traqueídeos . Nas secções
cm quc hã a lorrnação de novos cstclos as c61u1as dos raios SC

aprcse¡ìtam, ctÌì muitos campos, com pontuações cle tipo abietóide
(Irstampa 9, Figura 2). Naturalncntc essa característica, restri
ta aos níveis dc perturbação mcristcnrática, resulta cle traumatis
nos. A caractcrística abietóicle, portanto, aparece tambõm nas
secçõcs lacli.ai s (Iistampa 10, Irigura 4) nos níveis de formação cle

ralni l'icaçõcs (trovos cstelos). lim sr]ma, os raios são unisseria
clos, con poucos cstTatos celularcs de altura, isto 6,1-3 (S) cs
t ratos celu l alcs no máximo.

'i'raços c Rarnificaçõcs - A dinâmica formadora de elenten
tos vascularcs novos e traços, ao nívcl das constricçõcs meclula
res, é o carãtcr quc dccidc a posição sistcmática do fóssil. O

csboço rlc novos cstclos de órgãos Latcrais, no presente caso,
clo i.x¿r cviclcntc a l)articipação cla nrcclu1a. L¡n My eLontordoæ11Lon
cam¡to::'r,'i (l"ltlSlsA) n.cr¡mb. A origcm parccc ter sc dado a partir
cla ativiclaclc rncristcmática clo parôncluima dos an6is e clos rai.os.
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No fóssil presentenente exatninado aprecia-se na Figura I da Es

tampa 8 uÌna celta independência estrutural dos dois õrgãos, a

ponto de a individualidade do estelo único ficar 'razoavelnen

te nascarada. Entre os dois pequenos estelos há uma zona tran
sicional, nítida! e que não se constitui, de modo essencial , de

tecido lenhoso, Tarnpouco, não corrcsponde à periderrne dos cau

les polisté1i.cos, De certo que aí predoninan células parenqui
natosas, en geral retangulares, largas (Estampa 8, Figura 1; Es

tampa 10, Figuras !, Z e 3), rnas també¡n ocorren traqueídeos cur
tos, em forna <le fuso, escalariforrncs e areolados, a1érn de raios

néo-fornados con c61u1as escuras - possivelnente secretoras
e bojudas. 0s traqueídeos e os raios novos orientam-se em dire
ção äs duas un;i.dades fornadas corno se a região inter-estelos fos

se a geradora, A secção transversal, representada pelas duas

unidades,circunscritas nos linites do estelo principal (ci1in
dro central), diz respeito a secção de ranificações cono que en

forquilha, antes de ernergir na superfície do 619ão vascular.Aci
na e abaixo do nÍvel das rarnificações o estelo principal read
quire a feição nornal e o corpo secundãrio do lenho apresenta
traços conforme a ilustração da Figura 26-b.

Do telato acina dir-se-ia que se trata de un evento

rotineiro de ranificação, rnas, de certo que conhecido principal
mente entre os caules anônalos de fornas recentes. Idêntica di
nânica é conhecid¿ no que toca ãs plantas tipo-lianas ou trepa
doras.Cono nessas ú1 ti¡nas, aí estão presentes c61ulas de parên-
quina distribuídas nos anéis e nos raios' cono para dar maior

plasticidade aos novinentos do órgão vascular, durante o cresci
ìnento. Essas células retêm a capac i.dade de subdivisão. Em ou

tro p1ano, fato semelhante levou DELEVORIAS (1955) a interpretar
tais céIulas, nresentes nos raios e no xilena prinário, das Me-

dullosaceae, cono o procânbio persistente. No caso presente 
'

alén dos anéis do xilena, e alén dos raios, a própria medula é'
por toda a sua extensão, uma sucessão <le canpos de intensa ati-
vidade neristenática, localizados, porén, ao níve1 das constric

ções, Conforme essa interpretação os referidos canpos não se

tiam Loci exárqueos de protoxilena' conuns nas raízes. Seriam,

entretanto, campos de retenção da atividade prirnária(DELEVoRYAS,
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1955) ' e tanb6n sede da fornação de traços de radículas, d() tra
ços de ramificações, a16rn da forrnação de componentes novos do pr6
prio 1enho. Portanto, indica-se, de preferência, nesse gïupo
de plantas, a posição do "xilena prinário", e, não, a posição do
protoxilena cono ta1.

PoSIÇÃ0 SISTEMÃT'ICA. As questões sisremãticas relacio
nadas con a individualidade do nqrfogênero My e Lonto rd.oæy Lon fc
raln, por denais, discutidas na apreciação crítica das formas re
lacionadas ao complexo Vez,tebrayta,

As esp6cies distribuÍdas no morfogênero MyeLonto,dorylon
são: M, sanpaulenee MUSSA 1978, co¡n ¡nedula incipiente, ápices
de cunhas truncados em secção transveÌsar e radícuras n6o-forna
das na altu¡a das constricções nedulares, en curso quase horizon
tal (en relação ao eixo longitudinal do espécine).

M. ü1,ttí¿ MUSSA 1978, con nedula de configuração este
lar em secção transversal (ainda que incipiente) , com c61u1as po
ligonais de paredes espessas e céluIas secretoras; os ângulos re
entrantes da medula tanto poderian representar raios prinários
cono marcas de traços foliares; as radículas adventícias forma
das ao nível das constricções tên curso quase vertical ou leve
nente inclinatlo, em relação ao eixo longitudinal do espécine. A
forna presentenente discutida tem nedula incipiente, quase inper
ceptível en secção transversal, corn a subdivisão da rne srna e foï
mação de dois estelos novos nos limites do estelo original; for
mação de pares de radículas não obrigatorianente, e, quando pïe
sentes, ern geral têm posição sinétrica en relação ao eixo tongi-
tudinal do espécirne; características abietõides nos raios, prg
cisarnente nos níveis de traurnatisnos, en vista das rarnificações;
pontuações radiais dos traqueídeos, araucarióides, con nuances
en carnpos r:estritos. M. campos¿¿ (MUSSA) n. comb. tern a secção
transversal assi¡n6trica; o estelo do rarno se origina a partir da
atividade parenquimática dos raios e do parênquina dos an6is e o

estelo principal mant6m sua individualidade; este apresenta o ei
xo longitudinal sen constricções aparentes talvez devido aos no
virnentos de torsão do caule, durante o crescirnento, com distri
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buição diferencial e conseqlJente assinetria; as pontuações ra
diais dos traqueÍdeos combinan, no lenho final, o tipo arauca
riõide de arranjo, e, no lenho inicial, grupos estelares ou en

rosáceas.

Co¡n base nas diferenças enuneradas descreve-se a nova

espécíe : MyeLontordoøyl'on oatardnenae n'sp.

Flg,26, MA e Lôntë ldoay Lan aaþar¿nEnee sp. nov,

cos d€ campos mêdularês (A) e trasos
cundäriö do lenho(B)

l dê$enhos esquenrät i
en pleno coÌpo qè-
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DIAGNOSË

Fragnentos lenhosos de forma cí1Índrica, ginnospermõi
des; centro geon6trico não deslocado; anéis de cresci¡nento nÍti
dos, ondulados, corn a inclusão de células parenquirnáti
cas ativas no lenho inicial do anel; nedula incipiente e carac
t.erizada por constricções, de níve1 a níve1, configurando una
sucessão de bolsas parenquirnát i cas oncaóeadas ao longo da exten
são longitudinal do espécirne; constricções resultantes da ativi
dade neriste¡nática cono se fora o procârnbio persistente e reati
va<lo, por nÍveis, com a fornação de elenentos vasculares novos
e radículas adventÍcias. Na secção transversal , ocupam o diâ-
netro da nedula oito a doze células, no náximo, de forna arre
dondada a s ub - arredondada ; subdivisões da medula ao nível das

ramificações, para originar novos estelos de ranos; estes apa-
recem incorporados no estelo principal; região entÍe os novos
estelos corn parênquina pontuado, traqueídeos novos e raios en

curso de distribuição en torno dos néo-estelost, região rnais ex
terna do cilindro central con ordenação nornal¡ eLenentos vas

culares novos fornados ao nívet de constricções nedulares, cur
tos, en forna de fuso; alguns são escalarifornes, os dernais arec

1ados. Filas radiais de traqueÍdeos, en secção transversal , pouco

-regulares devido à ondulação dos anéis. Pontuações radiais con

tíguas e alternas, forna hexagonal, arranjo araucari6ide, prefe
rencialrnente en duas séries longitudinais; nuances em canpos res

tritos, com pontuações contÍguas e opostas; canpos de cruzamen
to araucarióides; 1-3 (4) pequenas pontuações arredondadas de

aréolas estreitas por canpo; raios unisseriados con 1a 5 estra
tos celulares de altura; parênquima radial con características
abiet6ides restritas as regiões traunáticas das rarnificações t

configuração estélica nornal e¡n níveis acina e abaixo do nível
das ranificações; pares de traços de radículas quase senpre pre
sentes en posição sinétrica ao eixo longitudinal do espécine,apa
rentes ao níve1 das constricções nedulares; tanbén se formarn

traços isolados de radÍculas.
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CATARIN1PIIYS nov. gen.

Catar,inopítya bittancouz,ti,i sp.nov. : Espécie-tipo

(Estampa 11

Flolõtipo:

P¡ocedência:

Hori zonte:

DESCRI çÃ0

CAIARIN)PIIyS BIITANCOURTII nov. gen.et sp" nov.

, Figuras 1-4; Estanpa 12, Figuras I'6;
Figura 27, no texto)

GP/3T. 1345. CoI. Paleontologia, IGllJSP"

AF/GP.35 II. Rio da Estiva, 110 n S do narco kn 1i9
da BR-116 (entre Mafra e Papanduva), SC.

Arerritos de estratificação cruzada; base da Forna-
ção Rio Bonito, SC (Figura 5, no texto),

ToPOGRAFIA MACRoSCÕPICA: fragnento de lenho de tipo
gimnospérrnico, nedulado; forna ci1índrica; distribuição sinétri
ca do crescinento. Trata-se de una fração de rano con cerca de

t4 cn de comprimento por 2,5 cn de diânetro. Externanente não
há ornanentação perceptÍve1 ou acidente anatônico reLevante. A

nedula é nítida a olho desarrnado, con diârnetro de cerca de 1,5
cn. En torno dela,os anéis de crescinento são ben denarcados e

regulares

TOPOGRAFiA MICROSCÕPICA: A Medula - En contrâSte com

a norfologia externa, 'sinples,a caracterizaçáo microscópica da

amostra encerra configurações anatômicas originais, de difíci1
confronto con fornas recentes.

Em secção transversal a rnedula chama a atenção pela
forma quadrangular (Estarnpa 11, Figura 1; Figura 27^a) ' cujos
vértices são largos e arredondados. Assenelhan-se a quatro 19
bulos si¡netricanente f orrnados ern relação ao eixo do caule, ocor
rendo pequena variação no que toca ao desenvolvinento dos ne:
mos. Nuna observação de relance julgar-se*ia tratar-se do gêne

ro Tt,igonomyeLon, WALTON 1925, não fora diversos outros carac



-247 -

teres anatônicos aí associados. Assin, o fornato quadrangular
se deve ä ingressão de 16bu1os parenquirnát i cos medulares, no cor
po lenhoso prirnário. Os lóbulos têm evidente rel.acionanento con
a fornação de traços, duplos e núltiplos, por isso, ao rnicroscó-
pio, a configuração das extrenidades dos lóbulos se assernelha a

un leque aberto. A Figura i., da Estampa 11 e a Figura 27-a íLuz
tra¡n vários lóbulos nedulares en un dos quais se vê, rnais c1aïa
nente,a saída de un traço rnúltiplo. Nota.-se que a partir da ex
tre¡nidade do referido 16bu1o, em direção ao centro da nedula,
existe cono que urna rasura radial , A observação nostra que 'e

regular e não decorre da ocasional deconposição do parênquina
de nedula. Diz respeito a um canal, de tipo nucilaginoso, desen
volvido no plano horizontal e orientado em runo radial corno que

estabelecendo relação entre o prõprio traço e o canal vertical
localizado no centro nedular (Estanpa 11, Figura 3). Ern todos os

níveis das secções longitudinais é possível constatar o percur
so do canal vertical sem interrupções relevantes. Ocotrem sonen

te variações no diâmetro do nesmo. Diz-se que se trata de un ca

nal vertical e a sua origern provável deve estar ligada a zonas

de nucilagen. En alguns canpos é possível ver utna ou duas sõries
de células retangulares e estreitas, ben rnenores do que as cé1u

las do parênquima nedular,nos arredores dos canais., vertical e ho

rizontal. TÌatarn-se, por consequinte, de céIulas persistentes
da zona mucilaginosa. Estas encontran-se obstruÍdas por un co!
teúdo escuro o qual lenbra a atividade secretora. En todos os

níveis da secção longitudinal o material escuro está presente,
por6rn, restrito ã orla dos canais (Estanpa 11, Figura 3). Na

secção transversal está tambérn evidente e especialnente restTito
ã periferia do canal horizontal. Fala-se en canal horizontal ,

cono sendo único, nas secções transversais. De fato, é único e

bem delineado em níveis diferenciados de secção, desaparecendona
passagern de un para outro nível. Contudo, na região acirna da

extinção do prineiro canal , coneça a se esboçar un outro, tanb6m

horizontal e radial, agora, en ângulo diverso do anterior, ou se

ja, dirigido para a extrenidade do outro l6bulo nedular. Da rnes

na forma que o prineiro canal este, igual¡nente, desaparece, êfl

nÍvel nais acina. Dois canais horizontais foran aconpanhados nas
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secções examinadas. Constatou-se que hã n-iveis da secção trans
versal en que nenhurn canal aparece e há níveis en que 6 possível
captar o desaparecinento de un deles e o início da fornação do

outro canal horizontal . Ne¡n senpre a secção transversal se nos

tra con preservação satisfat6ria, ora devido à introdução de na

teríal escuro, nas vizinhanças dos carlais, ora devido ao rompi
nento das células por efeito de traumatisÍlos. Interpreta-se que

a origen dos trauna.tismos relaciona-se com a fornação de traços.
Na verdade, vê-se aÍ um exenplo expressivo da inteiração do cor
po nedutar na gênese dos traços. À prineira vista a configura

ção quadrangular, lobulada, da nedula do espécirne,le¡nbra o nor
fogênero IrígonomyeLon, Todos os autores que lidaran corn arnos

tras desse norfogênero (WALTON, 1925; ZEILLER, 1895; KRAUSEL' 1956

e MAHESHIVARf , 1962, 1966) interpretaran a fornação de lóbulos ne

dulares cono devida a origen de traços de folhas e de ramos. Ern

rz,igonomyeLon¡ porén, não há fornação de canais secretores ng

dulares, Ern outros exenplos tên sido apontados canais secreto
fes nessa parte do estelo, notadanente nas for¡ras perrnianas, nas

en gera1, os autores não fazen rnenção a respeito do relacionamen
to dos canais coÍt os traços. O norfogênero BarakarosALon SUR. q

Maith. emend, KULK, MAITH q SUR. expõe um sistema de canais be¡n

pr6xino da configuração do sistena que ora se descreve I entretan
to, os autores não dão indicações sobre o possível relaciona¡nen

to dos canais con a filotaxia. Quanto ao presente espécine a su

gestão alcançada da apreciação do sisterna de canais 6 de que se

tratava de una forna corn atranjo helicoidal dos órgãos latelais,
pela rnaneira como se fornam os canais horizontais ' Aparece un

de cada vez, vale dizet, un por níve1 que' no caso, corresponde

realnente ao nível nodal .

A periferia nedular, na região inter-16bulos, tem uma

aparência ben peculiar devido ao nodo abrupto con que o corpo

prirnário do lenho se linita com a medula (Estanpa 11, Figura 2) '
Assirn, se a região observada se situa entre dois tõbulos legres

sivos, isto 6, entre clois lóbulos dos quais os traços já foran

enitidos, en un nível nais abaixo, vê-se que a faixa periférica
6 quase letilínea. Então, no contato entre o lenho e a medula

vê-se que os traqueídeos secundários chegan a orla ¡nedular en vá
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rios campos. A concentração de elernentos primários se dâ mais
claramente nas vizinhanças dos 1óbu1os.

Apesar da presença do sistema de canais secretores a

nedula é maciça, parenquimática, formada por células arredonda
das, sub-poligonais e poligonais, em vista transversal, cujas di
mensões variam de 32 um a 69 um quanto ao diânetro naior e 25um

a 45 ¡rn quanto ao menor. Aí se encontram grupos de c61u1as de

paredes finas intercalados com células de paredes nais espessas
e algumas séries de c6lulas pontuadas (Figura 27-E). Jâ nas
secções transversais 6 possível perceber a existência de céfg
las parenquináticas, caracterízadas por espessamentos lineares,
paralelos, nas paredes horizontais (Estanpa 11, Figura 2; Figu
ra 27-D). Esse é um caráter original das células medulares e

,Je valor sistemático; KUBBART (tgtC), ROTHEST (tggg), STEINBöCK

(I926), GRIS (f872) e DOYLE & DOYLE (1948) conferiran ãs mesmas

especial atenção. Em vista longitudinal tais cé1u1as aparecem
desde a periferia atê o centro da medula em fileiras esparsas,
simples ou duplas; são estreitas, de forma retangular, com 60 m

a 90 un de conprimento e 10 um a 15 un de largura, intercaladas
entre as s6ries do parênquirna normal. Na secções longitudinais
os referidos espessamentos lineares aparecem localizados junto
äs margens laterais das c61u1as (Estampa 11, Figuras 3 e 4; Fi
gura 27-F). Nas secções longitudinais o formato geral de todas
as células é o retangular e as unidades aparecem en fi 1e i ras
nais ou menos regulares. Nota-se que na orla medular e nos ar
redores do canal vertical, central, as fileiras são representa
das por c61u1as retangulares alongadas, enquanto que nas zonas

intermediárias são mais largas, com introdução de fileiras uni
tárias de cé1u1as parenquimatosas, pontuadas, ou células conten
do espessamentos lineares (Figuras 27; C-F) .

CORPO PRIMÁRIO DO IENHO - Ao se observar o xilema pri
mário, se a preocupação for a de localizar a posição do protoxi-
lema ter-se-ã pela frente un problema. Ã prineira vista este
aparentará ser simplesnente endárqueo, mas, o exame do contor
no medular, completo, oferece algumas dúvidas. Por exenplo, as

Figuras I e 2 da Estanpa 11: a primeira foto corresponde a vis
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ta geral e, a segunda, ao detalhe de um dos lados, quase reti
l-Íneo, da nedula quadrangular. Apesar da rasura da secção, fo
caLízada,na Figura 2, 6 possÍvel observar a penetração mais ptl
funda de traqueÍdeos (Figura 2: no alto, ã direita) no corpo me

dular e¡n alguns canpos restritos. A proporção que se aproxina
dos lobos (Figura 1, ã direita) a penetração se faz naciça. Di-s

so resultan :;ecções longitudinais denotando oqdenação centrífu
ga do corpo prirnário, e en alguns canpos, a centrÍpeta. A Figu
ra 4 da Estanpa 11 mostra un campo centrípeto com alternância
de elenentos espiralados e reticulados, e, mais profundarnente,
duas fileiras irregulares de elernentos estreitos con p ontua

ções areoladas. Sendo assim, no esp6cine em discussão o Þroto
xilena é, ao nesno tempo, endárqueo e nesárqueo. Ao classifi
cá-1o diz-se que é transicional. Geralnente a configuração ne

sárquea só 6 encontrada junto dos lóbulos, nas proximidades da

região onde se for¡na¡n os traços.

CORPO SECUNDÃRIO DO TENHO - os anéis de cresci¡nento
são ben dernarcados, cono o denonstran as Figuras 3 e 4 da Esta¡n

pa L2. Contudo, a estruturação dos mesnos é cornplexa, devido à
intronissão, abundante, de células parenquinâticas.

Não 6 possível opinar con segurança sobre o papel do

parênquirna localizado no linite do lenho final e inicial dos

anéis. Poderia estar ligada a fornação de novos elenentos ou

apenas teria função de atribuir naior plasticidade ao caule que

se encurvaria durante o crescimento en torno de um apoio. As

secções longitudinais nostrarn a constante presença do parênqui
ma nos an6is. A peculiaridade naior das secções longitudinais
situa-se, porém, na existência de espessanentos espiralados, ní
tidos, consistentes, cujas a1ças são estreitanente contíguas,ern
vista tangencial (Estanpa 12, Figuras 3 e 5) e, nas secções ra
diais, só aparentes nos traqueídeos do lenho final . Nu¡na obser

vação rápida acredita-se que os espessanentos s6 se restringern
as secções tangenciais. Mas, a observação detida das secções

radiais indica a presença localizada dos nesmos. Tal evento en

contra, talvez, explicação, no fato de que os traqueídeos, do

lenho inicial, ben nais largos que os do lenho final ostentam
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as paredes inteiranente pontuadas. Aí ocorrem quase senpre duas
a três fileiras de pontuações areoladas, alternas, contÍguas e
hexagonais. As aberturas são nítidas e circulares (Estarnpa IZ,
Figura 6). O arranjo das pontuações é típico agathióide, assin
como os canpos de cruza¡nento, com 3,4 - ó pontuações areoladas,
cujas aberturas são en fenda elÍtica (Estampa 12, Figura 4). Os

raios honogêneos tên paredes 1isas. São unisseriados corn u¡n a
oito estratos celulares de altura (no náximo nove e en nédia cin
co) .

POSIçÃ0 SISTEIvLÃTICA - Ent.e as formas gondvânicas co
nhecidas não há nenhuna idêntica 'a ,1ue se acaba de descrever.Con
forne co¡nentado, o morfogênero Trigononyelon (WALTON) lenbra es
sa forma devido ao aspecto lobulado da medula. No henisfério nor
te tem-se o norfogêne'ro Pat,apitys (ZALESSKY), cuja rnedula tem
a forna pentagonal . Contudo, as diferenças existentes en relação
aos dois citados gêneros são muito fortes, pr.incipalnente en ra
zã,o do sistena de canais secretores nedulares no esp6cime en
questão, a1ém da ocorrência de espessamentos espiralados nos tl:a
queídeos do lenho secundário.

Nota-se que esse esp6cì-me associa caracteres aïau
carióides e tax6ides , disti.nguindo-se, ainda, devido à

composição do corpo lenhoso prì.nrário. Assin, torna-se evi-
dente a necessidade de designar esta forma com none ge-
nórico novoi Cd,td.yinopitys nov, gen. lembrando o Estado de

Santa Catarina de onde procede o ho1óti po,
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DIAGNOSE

Fragmentos de lenho de tipo ginnospõrmico; secção trans
versal cilíndrica. sinótrica; medula 1obulada, grande, tetrago
nal; 3 rnn por 2,6 nn quanto aos diânetros maior e nenor; naciçå,
parenquinática con células de paredes finas e c6lulas de paredes
espessas, s ub- a r redondadas a poligonais en secção transversal,re
tangulares, cm filas nais ou nenos regulares en secção longitudi
na1; fileiras de células retangulares, alongadas e estreitas,corn
espessanentos lineares, paralelos, tambén visíveis en seçcão trans
versal, intrometidas entre as células naiores; células parenqui
náticas, medulares, de paredes lisas ou pontuadas; sistema de ca
nais secretores compreendendo un vertical axial o qual enite,
por níveis, un rano radial , horizontal, orientado ern direção da
origem do traço; traços tên fornação na extrenidade dos lóbulos
nedul.ares; traços duplos e mú1tiplos; o corpo lenhoso prinário
for¡na cunhas planas na orla rnedular; pr.otoxilena endárqueo e me

sãrqueo, en di.fercntes canpos; rnesárqueo junto aos 1óbu1os onde
se originan traços; endárqueo, nas nargens nedulares laterais;
corpo secundário do lenho con anéis de crescimento regulares, nÍ
tidos, com cõlulas de parênquina incluÍdas no linite entre o le
nho final e o inicial; traqueídeos corn espessanentos espiralados,
a1ças estÌeitanente contÍguas na secção tangencial; espessanen
tos idênticos s6 perceptÍveis en alguns traqueÍdeos rlo lenho fi
na1, nas secções radiais; pontuações radiais dos traqueÍdeos en
arranjo agathiõide, en duas a três fileiras de pontuações contÍ
guas e alternas co¡n abertura central; canpos de cruzanento con
três, quatro a seis pontuações areoladas, con aberturas en fen
da e1ítica e inclinada; raios homogêneos, unisseriados, com um

a nove estTatos celulares de altura.
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ABIETOPITYS KRAUSEL 1928

Abietopitye perforata KRI{USEL 1928; Espécie-tipo

Holótipo:

Procedência I

Hori zonte :

DESCRI ÇÃO

, ABIETOPITTS TAKEDAÏ SP. NOV.

(BST.13,FIGS.1-4;EST.14,FIGS.1*6;FIG.28, no texto)

CP/3T. 1376. Co1. Paleontologia, IGlUSP.

AF/GP.35II. Rio da Estiva, 110 rn S do rnarco Kn 139

da Rodovia BR-116 (entre Mafra e Papanduva' SC)'

Arenitos de est4atificação cruzada da baso da For-

nação (Figura 5, no texto) Rio Bonito, SC'

ToPoGRAFIAMACRoSCõPlcAlfragrnentodelenhodetipo
ginnospérnico, ci1índrico' descorticado e encerrando a nedula'

Não há relevos nen oTnanentações de destaque na superfícíe exter

na, 0 conprinento 6 de cerca de 12 c¡l e o diânetro ' apenas 2'Z

c¡I. A fração que restou do òorpo lenhoso é mais espessa de uÌn

dos lados da a¡nostra do que do outro sen que por isso denote for

tes sinais de conpactação' En un dos lados a espessura do corpo

lenhoso é pr6xirna de t,2 cn' e, do outro 0'5 cm o que significa
que o rano era aplainado en un dos lados e abaulado de outro 'Quan

to h forna assenelha-se aos ramos que crescem apoiados nun supor

te ou no substÍato. A cor da arnostra é amarela ferruginosa' $
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fossil.ização deu-se por silicificação. Há depósitos secundá
rios de óxido de ferro nas partes Euperficiais da nesma. A olho
desarnado a ¡nedura é dininuta, con cerca de 0,s nn de diânetro
0 contorno 6 o nes¡no do cilindro vascular, abaulado de un rado e
aplainado do outro. ocupa o centro geonétrico da arnostra. cono
a nedula, os anéis de crescimento são nítidos a olho desarnado,
con sinais de ondulações e enrugamentos.

ToPoGRAFIA MICRoSCóPICA: ao nicroscõpio, a prineira evi
dência 6 o enrugamento e a ondulação na ordem nornal das estrutu
ras. Assim se apresentan os pr6prios anéis e o contorno nedufai
(Figura 28-C) , rnas, as irnagens não expressam conpactação,
Talvez, mais provavelnente, resulten da retração dos te
cidos, "post-norten", pela natural perda de água. O evento 6 es
pecialnente cornun en plantas que nornalnente nantên acú¡nulo de
água nos tecidos ' cono sucedâneo a condições anbientais inõspi
tas.

A MEDULA - 0 contorno nedular 6 palnilhado por cunhas
de bojo convexo. Estas assurnen o aspecto de franjas co lpostas
por cunhas geninadas duas a duas. As duas cunhas geminadas sepa
ran-se por urna reentrância rasa, causada, por leve invaginação
do parênqui¡na nedular intrometido entre elas (Estanpa 13, Figura
4). As cunhas duplas, por sua vez, separam-se das duplas vizi
nhas por invaginações nais penetrantes do parênquima nedular, no
corpo lenhoso, resultando a configuração de raios prinários lar-
gos. Há invaginações nedulares no lenho, con o aspecto cluplo-
-Lobulado ou bifurcante (Figura 28-C). Fica evidente, pois, que
cada Lobo diz rospeito a traços duplos (Estanpa 13, Figura 1).
Cada traço atinge a un náximo do cerca de I ¡nrn no corpo lenhoso
secundário para depois desaparecer.

As células medulares, em secção transversal, têm cono
forna nais conun a poligonal. Há, nessa ¡nesrna secção, numerosos
ca¡npos con agiornerados de rnaterial escuro, por dentro e por fora
das c61u1as, cle modo que é duvidoso tecer considerações sobre ati
vidades ligadas a secreção. No centro da ¡nedula as células são
¡naj.ores e nais regularnente poligonais, Na periferia medular
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são nenores, de forna poligonal ou variáve1. As c6lulas rnaiores

ãs vezes ulttapassan 150 u¡n de diânetro e as nenores chegan até
a 50 un de diânetro. Nas secções longitudinais o formato das cé

1ulas ¡nedulares 6 sub-retangular a poligonal co¡n o eixo vertical
nais longo que o horizontal. As periféricas são retangulares es

treitas e as centrais são poligonais alongadas. Na periferia
nedular há esboços de organização en filas radiais; no centro da

nedula as c6lulas têrn ctisposição irregular. Tanto na periferia
co¡no no centÌo do corpo nedular aprÌrecen c6lulas pontuadas de

parênquina (Estanap 14, Figura 1). Hã autores cono KRAUSEL

(KRÄUsEt ¿r¿ PLUMSTEAD, 1963) que ¡nencionam a presença de una

faixa parenquinatosa diferenciada na região perirnedular. Assi¡n

acontece com raeniopítys eeottü (KRÄUSEL, 1963). O espécime

ora discutido expõe essa faixa, co¡n cerca de cinco a seis s6ries
celulares, cujas cornponentes são estreitas e longas ' Nas áreas

extra orign dos traços as células tenden a se estratif,icar por

neio de filas longitudinais I ao passo que as do centro estão de

sorganizadas e diferenciadas quanto 'a for¡na e o ta¡nanho '

coRPo PRIMÃRI0 Do lÈuHo - A apreciação do corpo prini
rio do lenho, conforrne os noldes c1ássicos, levaria a classifi
cá-1o como endárqueo. Coino sucede, porén, con numerosas for¡nas

pernianas, de a¡nbos os hemisférios, as exigências de classifica-
ção não são tão sinples cono parecen.

En algumas das cunhas lenhosas 
' 
pene tra ntes na nedula 

'

o protoxilena,é nitidanente endárqueo (Estampa 13, Figuras 1' Z

e 4; Figura 28-B). En outras cunhas, classificá-lo co¡no endár

queo não seria a interpretação ¡nais exata' Assin' ten-se que re

correr aos trabalhos de CHAUVEAU (1910) para nelhor interpretar
a condição do protoxilena. Nessa caso particular observa-se que

alguns elementos vasculares, das primeiras fases de vasculariza-

ção, persistern nas extrenidades das cunhas, sem teren sido reab

sorvidos por coÍìpleto. Tais elenentos prinitivos aÍ aparecen em

pequenos grupos ou en alças, projetadâs para o interior da nedu

la, As alças, quando presentes ' quase senpre linitan una lacuna

de reabsorção (Estarnpa 13, Figura 4; Figura 28-A) '

As secções longitudinais nostran canpos en que a. ordg
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nação dos elenentos vasculares é nornar e canpos correspondentes
aos grupos aprofundados na nedula e as alças. Nesses grupos e
nas alças se percebern duas ou nais séries de erernentos areora
dos, junto a periferia medular, a1ém da seqüência de espirala
dos e anelados. Tudo indica que as s6ries de elernentos avança
dos, em alças, ou grupos, na meclula, sejan os próprios elenen
tos da fase intermediária aí persistentes. Conseqüentenente,no
conjunto, ou seja, no corpo primário em geral , o protoxilena ver
dadeiro inexiste. Mas, em função da posição atual dos anelados
e espiralados diz-se que ocorren campos rnesárqueos e endárqueos.

CORPO SECIJND.4.RIO D0 LENI-IO - Aí se percebem anéis de
crescinento nítidos a olho desarnado (Estanpa 13, Figuras L e Z),
A anostra devia corresponder a un rano de pouca idade. Em sec
ção transversal a forna rnais geral dos traqueÍdeos varia entre
a quadrangular e a retangular (Estanpa 13, Figura S). Isto se
percebe onde não se deu o franzinento dos tecidos. Tal sorte de
enruganento ou fra.nzimento indica ser muito rnais consequência
da perda de água, "post-rnortern',, do que resultado da conpacta
ção. Assim cono no gênero Antaret¿coægLon (SEWARD, 1914) o en
ruganento das estruturas altera a concentricídade dos anéis e,
ãs vezes' causa a fornação de falsos anéis entre os verdadeiros.
Fala-se em enruganento de estruturas porque não se nota sinais
de unilateralidade na orientação das nesnas, nediante compacta-
ção, Existem cerca de 12 an6is dc crescinento e estes abrangen
o inteiro contorno do cilindro vascular, com passagen narcante
entre os elementos do lenho finar e os do inicial. o lenho ini
cial de urn anel , Iocalizado em posição nediana, na fração pre
servada do estelo. ten cerca de 50 a 60 estratos celulares e o
lenho final cerca de 3 a 4 estratos.

En secção ¡adial (Estampa 14, Figura 5) os traqueí
deos rnostran de uma a duas s6ries (até três sõries) de pontua
ções areoladas, alternas, arredondadas, próximas unas das ou
tras, mas, sem a estreita contigui.dade que ocasionaria o forrna_
to hexagonal ou poligonal das nestì¡lì;, Quando em duas séries po
den aparecer em duas fileiras, separadas, lembrando o arranjo
cordaitõide. Os raios são unjsseriados, con un a cinco (raro
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seis) esttatos celulares de altura. são heterogêneos os quais

incorporan célu1as parenquináticas ' con espessanentos espirala
dos, e raios que incorporarn traqueídeos tTansversos con pontua

çõesareoladas(Estanpa14,FigurasZe4)'Enconseqtlência
dessas carâcterísticas os ca¡npos de cruzanento são de dois ti
pos: os de c61u1as quase do tipo ereto con una sinples pontua

ção areolada, no centïo do canpo' ou' no náxino duas e os can

pos de c6lulas procumbentes os quais contêm pontuações areolq

das, pequenas, nunerosas' con cinco a seis ou atê dez pontua

ções por canpo (Estarnpa 14, Fígura 6)'

POSIçÃO SISTEM.ÃTICA: Diversos norfogêneros gondvânÍ

cos seria¡n susceptíveis de conparação con o plano anatômico da

presente forrna, não fora a peculiaridade rnarcante das células

dos raios, quer em vista transversal ' quer en vista tangencial '

ou ainda a cornposição dos canpos de cruzarnento' Até o que as

investigações poden adiantar ' no presente ' só eran conhecidos

raios heterogêneos, nas forans ginnosp6rrnicas ' a partir do I'4e

soz6ico (GREGUSS, 1953; VOGELLEHNER' 1967' 1968)' Urn espécine

brasileiro, corn características idênticas nos raios (MUSSA'

1973-f) foi descrito en publicação anterior oriundo dos sedi

mentos Pirarnbóia (Mesoz6ico), Minas Gerais' Portanto ' o qua

dro anatônico dos raios, incorporando traqueídeos tÍansversos '
é pouco usual con respeito ao Perrniano' Sendo assin' no que

toca ao espécinre questionado os caracteres associados do xile
ma secundário (abietóides, cordaitóides) ' da nedula e do xile
rna prirnário denotan un plano lenhoso pr6prio' Por exernplo'raios

dessa natur eza s6 as Pinaceae os possuen' entTe as plantas gin

nosp6rnica recentes. Con respeito ao col'po prinário dir-se-ia'
ã primeira vista' que se tt.ata Ac uma forna rnesárquea' mast ao

contrárío, a secção transversal- pode associar campos mesár

queos e endárqueos. Hã carnpos da nesrna secção en que os ele

nentos prirnitivos fora¡n reabsorvidos, restando en seu lugar trna

lacuna de reabsorção e hã canpos en que restaran pequenos gru

pos de elementos vasculares, separados do corpo do lenho ' e

aprofundados na nedula; ao nesmo tcnpo'há campos tipicanente

endárqueos. Assin, a forna encontra-se nun estágio evolutivo

transicional do siste¡na vascular e as feições "prinárias" ne
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la presentes não são conparáveis ãs de nenhun gênero conhecido
de ginnosperna recente. Ao nesrno tempo a rnedura, relativanente
grande, difere das presentes en fornas girnnosp6rnicas recentes en
gera1.

E possÍvel cornpãrar a presente amostra: a) quanto a e.s
truturação geral da nedula, aos morfogêneros laeniopítya (KRSI,
1963) e MegaporoæyLoz (KRSL, 1956, b) quanto ao corpo prinário
do lenho a Megaporoæylon (KRSL) e Abietopít:yo KRSL; c) ern ïela
ção ao corpo Lenhoso secundário, a Abðetopitye (KRSL). Mas, re
laciona-se ao tipo AuatraLoæyLon (Grupo I) de ì'TARGUERIER (r97s)
no que tange ao arranjo das pontuações radiais dos traqueídeos.
Ora, as caracterÍsticas gerais da ¡nedula e as do lenho secundã
rio, afins a AustyaLoæglon Grupo I (tipo cordait6ide) são, de cer
ta forma,cornuns a nunetosos norfogêneros. Mas, a conposição do
corpo prinário do lenho associada aos caracteres abietóides (p1
nõides) dos raios,e, consoqüenternente, dos canpos de cruzamento,
s6 dize¡n respeito ao norfogênero Abietopítya (KRSI, f9Z8), por
isso, ten-se aqui a descrição de u¡na nova espécie do norfogênero.
Esta é dedicada ao Dr. FR-ANCISCO TAKEDA, professor da U.F.S.C.,
pela colaboração nos trabalhos de locaLização da ocorrência fo:
si1ífera e coleta das a¡nostras, da Forrnação Rio Bonito, em ques
tão.

DIAGNOSE

Fragnento lenhoso ciIíndrico, tipo gimnosp6rnico; rnedu
la central , parenquinática naciça; contorno levenente lobulado
devido a invaginações do parênquina no lenho; periferia medular
com faixa parenquinática diferenciada das células centrais; célu
1as periféricas retangulares, nenores, aproxirnadarnente estratifi
cadas; c6lulas centrais en arranjo irregular; tanto as céIulas
centrais quanto as periféricas con paredes lisas ou pontuadas;a1
gumas céLulas de paredes espessadas; corpo prirnário do lenho dis
tribuÍdo nos ápices das cunhas plano-convexas; conservação de a!
guns elenentos da fase inter¡nediária ou dos primeiros da fase de
superposição, sob a forna de pequenos grupos destacados das cunhas
ou fornando alças linitantes de una Lacuna de reabsorção; canpos



-260-

de xil.ema endárqueo associados a campos de xilema ntesãrqueo; cor

po secundário do lenho con anéis de crescimento nítidos, ondula

dos ou enrugados; diferença clara entre os últinos elementos do

lenho final e os prineiros do lenho inicial; pontuações areola

das nas paredes radiais en u¡na ou duas s6ries (raro três) de po1

tuações alternas, sub-arredondadas; não há contiguidade estreita

entre as pontuações; em geral, quando bisseriadas o arranjo se

dâ em duas fileiras separadas; canpos de cruzanento dos traqueí

deos transversos contendo en geral uma pequena pontuação areo1l

da no centro do carnpo ou no mãximo duas; canpos de cruzamento do

parênquima radial ostentando numerosas pontuações menores ' â8â

thi6ides, êû núnero de cinco a seis, no náximo dez pontuações por

campo; leves espessamentos espiralados ãs vezes perceptíveis no

parênquima radial; raios unisseriados com un a cinco (seis) es

tratos celulares de altura; honogêneos sirnples e heterogêneos de

tipo abiet6ide.

Fig. 28. Ãbí. a tôpi tas takadai sp' nov' : dcssnltos ":u"rnít]::tr-.,,,;],".
campos da sccção trnnsvorsal cotn protoxilcnâ nlostrqueo

(A), cndãrquco(B) e (c) vtsta gorol <lu sccção
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TOPoGRAFLA, MACRoSCóPICA: Trata_se de um dos esp6cirnes
nais interessantes coletados na ocorrência. Corresponde a um
fragnento de 619ão vascular con corca de 40 cn de conprirnento e
12 cm de diânetro. 'A altura de t5 cn abaixo de u¡na das extremi

S0LID)XYL)N nov. gen.

SoLidoæglon maf,nenee sp. nov.; Espécie-tipo

DESCRT çÃ0

SOLIDOXYLON MAFRENSE sp. nov.

(EST. 15, FIGS. l-4 tEST. 16, FIGS. 1-6 ; FIG. Z9,no texto)

Hol6tipo: Gp/ST. LSS7. Col . paleontologia, IG,/USP.

Procedência: AF/GP.3S II. Rio da Estiva, 110 n ao S do rnarco
Kn 138, da BR-ll6 (entre Mafra e papanduva, SC).

Horizonte: Arenitos de estratificação cruzada da base da
Fornação Rio Bonito, SC (Figura S, no texto).

FLg.29. Sot4dor\Lon naft'anae gcn. et sp,nov.: dcsenhos osquomát!
cos dr socç¡o transvorsal ao nívol de uña raniflcação(^) i
c caDpoe d6 cruzû¡rôrto poculieres(B).
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dades.conservou-se una fração de ranificação ligacla ao corpo prìn

cipal, com 5 cn de extensão e 1,6 en de diânetro (Estanpa l-5' Fi-

gura 1) . A ranific ação ê mais larga na extrenidade conectada ao

tronco e parte do corpo principal nun ángu1o de 35o' O espécirne

poderia ter sido cilíndrico I nas' fossilizado' apresenta-se acha

tado e¡n um dos lados e abauLado de outro ' ì senelhança de diver

sos espécimes coletados na nesna I'ocalidade lembra o aspecto de

plantas que se apoiarn en suportes ou no substrato ' Contudo' podq

ria traduzir o forrnato cornun das taízes sub-superficiais e tabula

res. Após seccionada, a superfície transversal mostra un centro

di¡ninuto senelhante ã medula' Desde esse centro observarn-se

anéisdecrescinentoensucessãoregularosquaissobressaempelo
ritnisrno e concentricidade ' As secções transversais em série con

tinuan a mostrar iclêntica regularidade at6 ao nível da ranifica

ção. AÍ coneça a se acentuar relativa perturbação' a partir dos

anéis nais extornos até os nais internos I com o aparecirnento de

duas incisuïâs no arqueâmento dos anéis' Essas aurnentanì gradual

nente através da distância de 1'5 cn a 2 cm' en relação ao eixo

vertical do espécime. Af,inal.,duas estruturas novas aparecen defi

nidas ã rnaneira de dois estelos' isto é' o estelo principal e o

subsidiãrio, da rarnificação, anbos praticanente cotn o mesno porte

(Figura 29-A). Na, 'n"'g""s 
da secção transversal seccionada hâ

esboços de esteLos nenores fonnados da nes¡na rnaneira'

TOPOGRAFIA MICROSCõPICA: Ao nicroscópio vê-se que não

setratadeu¡neventodediastelia,poisasunidadesestruturais
fornadas são intirnanente relacionadas con o estelo principal " Di

ferentenent e de My eLonl:o doæy Lon ' não há a forrnação de una faixa

parenquinática onde se originan raios e traqueÍdeos novos na re

giãointernediãriadasunidadesestruturais.Osprõpriosanéis
de crescinento é que se orientarn en torno do estelo cla ranificação

estendendo-se daÍ ern direção ao estelo vizinho (Estanpa 15' Figu-

ra 2) " O centro dos estelos néo-fornados é que são a sede de for

rnação dos elementos novos ' integrantes de cada unidade '

CORPO PRIMÃRIO DO

secção. O Plano e s trutural
LENHO: A nedula inexiste no centro da

é nais prõxirno daquele relativo .'as
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raÍzos do quo aos caules. Se so trata, de raí2, devo ter
correspondido a urna atfpica ao ser conparada con os pa
drões anatô¡nicos da naioria das raízes recentes. A Figura 4 da
Estanpa 15 fócaliza o centro do estelo em vista transversar. Aí
se distinguem, nitidanente, pelo ¡nenos, três polos exárqueos de
protoxilena. 0 que há de atípico nessa confíguração 6 que os
elenentos do corpo prinãrio organizan-se en filas sirnples, inde
pendentes umas das outras, orientadas radial¡nente, a coneçar do
centro do estelo. Cada fila compõe-sq de quatro a cinco ele
nentos, en vista transversal, cujo diâ¡netro 6 ben menor que o
dos de¡nais el0mentos presentes na secção. As sõries ou filas
de elenentos prirnitivos, ainda e¡n vista transversal, tên cerca
de 150 yn a 200 um e corresponden, em geral, a dois, três ou
mais Locí exárqueos de protoxilerna. Tais séries parten do
centro do 6rgão vascular e o netqxilema ten o desenvolvinento
intermediãrio en relação ãs mesmas (Estanpa 15, Figura 4), isto
é, desenvolve-se quase sen ordenação radial no espaço conpreen
dido entre as séries de ele¡nentos prinitivos. E¡n todas as seg
ções transversais obtidas, seja nos níveis en que o estelo se
apresenta simples, seja nos nÍveis de ra¡nificação, o corpo p¡i
¡nário se apresenta com idêntica configuração. A Figura Z, da
Estampa 15 corresponde å secção transversal abrangendo ta¡nbé¡n
o estelo néo-for¡nado da ramificação. A secção passou un pouco
inclinada no centro deste, de nodo que os elernentos . prinitivos
são vistos quase que longitudinal¡nente.

Nenhu¡na das secções longitudinais captou indícios de
medula. Sinplesrnente, na párte correspondente ao centro poden
aparecer el.e¡nentos escalarifornes e reticulados, curtos. São,
possivelnente, os correspondentes 'as séries de elenentos prirni
tivos percebidos nas secções transversais. Tais ele¡nentos são
logo seguidos por traqueÍdeos pontuados, de inÍcio rnais curtos
e largos, e, posteriornente, nais longos, cujo diânetro varia em
relação ä posição inicial ou final nos anéis.

C0Rp0 SECUNDÃRIO DO LENHO: Os traqueídeos secundários
dispõen-se en filas radiais, no estelo simples, nas,subordinan-
-re äs perturbações de fornação dos estelos de ranificações.por,
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tanto, onde os anéis sofTen desvíos, no ruÍlo concêntrico, ou on
de aparecen as incisuras relativas ä indivi dual i zaç ão de novos
estelos, subsidiários de ramos I o arranj o radial dos traqueídeos
se desorganiza. A forna geral dos nesrnos, no lenho final de un
ane1, é geral¡nente quadrangular, passando à forna sub-poligonal
e retangular, no lenho inicial. En vista transversal as paredes
dos traqueídeos não se nostTam muito espessadas, nas, longitudi
nalnente t o espessanento se ressalta no lenho final. Caracterís
tica narcante dos traqueídeos, en vista longitudinal , é, talvez,
o nú¡nero elevado de séries de pontuações areoladas. Quase sern

pre se encontrarn duas a três séries no lenho final do anel, e,
quatro e até cinco séries, no lenho inicial. As pontuações são
quase sempre hexagonais, alternas e contíguas, no lenho inicial
(Estarnpa 16, Figura 3). Têrn for¡na sub-arredondada e achatada,pe
la contiguidade e alternância, no lenho final dos anéis (Estarnpa

1ó, Figura 5). São pontuações guarnecidas (Estampa 15, Figura
3) cono as que se encontrarn, conunente, nas esp6cies r.ecentes
dos gêneros Agathis e Abiea. Não se concorda en classificar
tal arranjo, en fileiras nunerosas, cono de tipo araucari6ide.
Com certa nargen de elasticídade conceitual o arranjo ora apre
ciado enquadra-se ¡nelhor no tipo agathi6ide, ou, mais precisanen
te, no tipo cycad6ide. Todavia, no que toca às pontuações de

campos de cruzanento o espécime se distancia sobremaneira dos ti
pos aventados. No lenho final dos anéis (Estampa 16, Figura 6)

as pontuações de carnpo são, en geral, sub-circulares com abertu
ras anplas, lenticulares, inclinadas. o diâ¡netro ¡naior das aber
turas situa-se entÏe 10 um a 12 un e o diârnetro nenor entre 5 un

e 8 um. A pontuação ocupa quase o canpo inteiro e ten cerca de

ZO m - 24 Ít. No lenho inicial vê-se que as pontuações abran
gen o canpo por conpleto, e, por isso, têrn forna tabular, con

aberturas e¡n fenda horizontal. Tais aberturas são alongadas,qua
se tanto quanto as respectivas pontuações. Nas extrenidades a

fenda ou abertuïa emite rarnos que sulcarn a orla da pontuação de

ta1 naneira que esta parece ser subdividida ern várias meia-luas.
Estão aÍ patentes pontuações de canpo (Estanpa 16, Figuras 1' 2

e 6) senelhantes äs que ocorren nos gêneros AemopiLe' Dacrydium"

PhyL|ocLadus e algunas esp6cies de Podocaz'pus (Podocarpaceae);
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Junipez,ue e IhuAa (Cupresaceae) e diversas esp6cies de pinue
(Pinaceae).. Todavia, a referida senelhança ocorre com nuances,
especialrnentp no lenho iniclal do anel-, cono se acabou de des
crever. Claranente, o tipo de pontuação que nais se aproxina,
no caso , é o pin6ide, sen o detelhç das aberturas en fenda
linear atingindo até ä borda da pontuação. Na verdade, são po¡
tuações de rnorfologia incomu¡n (Figura 29-B) entre as for¡nas re
centes e f6sseis, conhocidas, por isso constitueri un tipo prõ
prio ao norfogênero. Não são perfeitari¡ente idênticas (lenhoini

ll -cial) as que KRAUSEL (1928, 1949, 1956 a, b) denoninou" e ipores "
(= oviporos) dos rnorfogêneros P?otophy L|,o c Ladoæy Lon e phylLocLa
dopítge e nen corÌespondern aos "circunpores" (Lenho 'final) de
GREGUSS (19s3).

As secções tangenciais da a¡nostra indicam paredes Ii
sas para os traqueídeos e raios unisseriados com un a oito (dez)
estratos celulares de altura. Na região en que os an6is $gfre¡n
desvios de runo as c61u1as dos raios quase senpre encerram un
conteúdo escuro que lenbra secreção resinosa (Estampa 1ó, Figu-
ra 4). Assin tanbén a secção orientada de¡nonstra distorsões,
pois os raios vistos tangencialnente são cortados con inclina
ção e voltados para o plano radial.

RAMIFICAçõES: Conforne o descrito, a fornação de tra
ços coneça a se dar por urna gradual perturbação na regularidade
dos anéis de crescimento. Estes ¡nudan o percuÌso naturaL para
contornaren a nova unidade anatôni ca , fornada no seio do estelo
principal. Tal perturbação resulta da atividade parenquinãtica
das células radiais ao nÍvel do lenho inicial do anel. Até cel
to ponto, o evento se asse¡nelha ao que se passa en MyeLoni;odo
æyLon. Mas, nessa ú1tina for¡na existe uma zona parenquinática
entre os estelos onde se originan componentes novos do lenho.
Em MyeLontodoægLon a ¡nedula passâ pol' una dinâmica de subdivi
são e¡n que cada ramo do corpo nedular se destina a un n6o-estelo.
No caso ora discutido, un feixe diferenciado entre os de¡nais
torna-se o centro fascicular do novo estelo, cuja individuali
zação ten inÍcio con a nudança de percurso dos an6is de cresci
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rnento. Os anéis internos tornan-se cada vez nais independentes

para se disporern e¡n torno dos estelos das ranificações, ao passo

que os anéis nais ext ernos ) gradua lmente, contoTnarn todos os .nõo-

-estelos situados nos linites do cilindro vascular' Ã medida

ern que se avança païa os anéis mais extelnos vê-se que estes são

conuns a a¡nbas as unidades indivi dual i zadas no ostel0 maior.

PoslçÃo SISTEM.ÁTICA: 0 plano anatônico do ospécirne ê

conparável, en seus aspectos principais. ao lenho secundário de

PhyLLocLadopityaK&SL(1928),Pr,otophyLLocLadciøyZonKRSL(1939)
e MegapoloxyLon KRSL (19S6). 0 prirneiro rnorfogênero, no entanto,

sõ cliz respeito a fragnentos de lenho secundário; o segundo e o

terceiro dizem respeito a lignispécines nedulados, diferentes da

conrposição apresentada pela forna que ora se discute, cujo núcleo

central do estelo é lenhoso e naciço.

En virtude, pois, da inpossibilidade de se incluir a

arnostra questionada en quaisquer dos ¡norfogêneros conhecidos ' con

sidera-se, con respeito à nesna, u¡n novo morfogênero'

DIAGNOSE

Fragrnento de Lenho de tipo girnnospérmico' a¡nedulado'

Centfo do estelo lenhoso, naciço. Corpo prinário, no centro do

estelo, representando por sirnples séries, independentes ' ' de e19

nentos priÌnitivos; tais séries conpreendern filas radiais ' curtas '
iniciadas no centro do estelo, em núnero de duas ' três (ou rnais);

cada fila radial de ele¡nentos prinitivos compreende, ern Úista trans

veral , quatro a cinco traqrreídeos correspondentes ao protoxilema

exárqueo; netaxiLen¡a situado entre as filas radiais de elenentos

prinitivos;emvistalongitudinalconpreendentraqueídeosescala
riformes e reticulados ' escassos, logo seguidos por traqueÍdeosse

cundários areolados; corpo secundário do lenho con anéis de cres

cinento regulares ' concêntricos; perturbações no ru¡no dos anéis
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ao nível das ranificações; estas se definem pela diferenciação
de un feixe que se torna o centro fascicular de um novo estelo
em formação no seio do estelo principal; os anéis de crescinento
mais internos passam a contornar independentemente os novos este
1os fornados; os an6is mais externos arqueiam-se normalmente abral
gendo todas as n6o-estruturas incorporadas no estelo principal;
traqueÍdeos secundãrios com nunerosas séries de pontuações areo
1adas, hexagonais a poligonais, contíguas, alternantes, guarneci
das; en geral, três a quatro séries; mais raramente cinco séries
de pontuações areoladas, ro lenho inicial do anel de crescimento;
campos de cruzamento de tipo pinóide, com nuances; no lenho final
uma sõ pontuação de forna sub-circular (e abertura lenticular-
-inclinada) que ocupa o campo inteiro, raro duas; uma só pontua
ção tabular, procumbente, abrangendo por conpleto o campo, no 1e

nho inicial; nessas últinas,abertura em fenda linear,horizontal,
sulcarn a areola da pontuação em meias-lua; raios unisseriados
con umaa dez estratos celulares de altura.

PauLístoæyLon

PAULIST)XYL)N nov. gen.

inflatum nov. sp.: tsspécie-tipo

DESCRI çÃO

PAULIS!1XYL)N f0RM0SUM sp.nov.

(Estanpa 17, Figuras 1-4; Estampa 18, Figuras l-ó)

t{o1ótipo:

Procedência:

Hori zonte :

GP/3T. 1336.

AF/Cp. 3s rI.
kn 159 (entre

Col . Paleontologia, IG/USP.

Rio da Estiva, 110 km ao S do marco
Mafra e Papanduva), BR-116, SC.

Arenitos de estratificação cruzada da base da For
mação Rio Bonito, SC (Figura 5) .

TOPOGRAFIA MACROSCõPICA: Pequeno espécime de 1enho,
forma cilíndrica, com cerca de 15 cm de comprimentor por 2,8

de

cm
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de diârnetro. A nedula tgn, aproxinadamento , 8 mri quanto ao diô.
netro naior e 4,5 ¡n¡n quanto ao diânetro nenox. En comparação
con o diârnetro da anostra a nedula 6 arnpla. Há evidências de
descorticação do esp6cine, porque as zonas do lenho, coïrespon
dentes aos linites dos anéis,são fracas, e se destacan con faci-
lidade. 0 fornato do corpo nedular parece ter sido circular.
Mas, alguna sorte de retração de tecidos provavelrnente ocorreu
seguida de certo grau de conpactação, A forna atual é a elÍti
ca um pouco cornprimida. O contorno é lobulado irregular (Estan
pa 17, Figura 2) . Con bastante evidência se percebe o percurso
dos anéis de cresci¡nento a olho desar¡nado.

TOPOGRAFIA MICROSCóPICA: A Medula - parenquinática,não
muito ben preservada. É possÍvel, porén, docu¡nentar a aprecia

ção sobre sua conposição, A secção tïansversal (Estarnpa

I7, Figura l)denuncia caráter naciço transicional con 1a-
cunas e1íticas alongadas. Percebe-se, corn evidencia, a disposi
ção radial das nesnas, tendo o começo a partir das nargens da

medula. As secções longitudinais expõem tais lacunas alongadas
no sentido horizontal as quais conferen ao corpo neduLar a fei
ção de septação, isto 6, de rnedula diafragnada (Estarnpa 17, Fi
gura 4) do tipo Artdada. Na secção tangencial verifica-se em

urn dos canpos a forrnação de un traço de rano (Estarnpa 17, Figu-
ra 3). Na nedula do rnesno as referidas lacunas desorganizan-se,
en parte, quanto à posição horizontal e se dispõen em aconpanhq

mento ao runo do traço (Estanpa 17, Figura 3). As lacunas ern

forrnação tên o aspecto discõide, con abaula¡nento nediano. Des

de 1ogo, por6rn, adquiren posição definida. Coneçam na margem

e rnorrern na região nediana do corpo nedular. Devido ao estado
de preservação pouco satisfat6rio da arnostra acreditou-se, ã

princípio, que se tTatavâtn de rasuras por ná conservação dos te
cidos, ou desgaste irregul.ar durante a l aninação . Entre tanto , hã

secções passando por níveis ben preservados, com evidências de

atividade ¡neristemática, devido ã fornação de traços (Estarnpa

17, Figura 5). Aí as lacunas néo-fornadas aparecem claramente
organizadas en sistema bern definido . TaI fato faz com que se

jam encaradas cono estruturas anatônicas verdadeiras. Fazen par
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te do plano anatô¡nico da medul,a. Aproximan a composição da nes
na 'a encontrada nos gêneros Coyd.aitee Unger (província euro-
-a¡nericana) , SeptomeduLT.opi ty s LEPEKHINA (provÍncia euro_ame
ricana) , so'LenoøyLo¿ xni,usnl (Gondvana africano) e soLenobras.i,
Lío æy Lon MUSSA (Gondvana brasi1eiro).

A natureza das células nedulares ã preponderanternente
parenquimática. Hã un conteúdo escuro, difuso entre as nes¡nas.
Este preenche o lúnen de algunas delas, principalnente as daque
1as situadas na periferia ¡nedular. Tal conteúdo sinula a resi
na comunente presente en céLulas de paredes espessas nas é in
certo. Pode tratar-se de um depósito nineral-. A par disso, aÍ
tanbé¡n ocorre¡n dep6sitos intersticiais de limonita precipitados
apos a fossilizaçãot como preenchimento secundário de interstí
cios e meatos. 0 fato dificulta o reconhecinento da existência
real de esclereídeos associados às c6lulas parenquináticas. Não
obstante isso verifica-se, con certeza, a natureza diagragnada
da nedula, cujos septos se constituen de célu1as parenquinato-
sas.

C0RP0 PRIMÃRIo DO LENHO: A Figura 1 da Estarnpa 17 ex
põe un ca¡npo en quo o protoxilena endárqueo nergulha na perife
ría nedular. Nesse linite o i"enho ten a configuração de cunhas
de extrenidades afiladas. Há canpos en que alguns pares de
cunhas chegarn a linitat una lacuna acelular. Ao que tudo ind!
ca esta deve, tarnb6m, corresponder ao que CHAUVEAU (1911) deng
ninou de lacuna de reabsorção. Mas, no caso presente a reabsor
ção progrediu a ponto de restare¡n apenas os elenentos da fase
de superposição.

CORPo SECUNDÃRIO DO LENHo: A Figura Z da Estanpa t7
e a Figura I da Estanpa 18 expõen en prineiro plano os anéis de
crescirnento nÍtidos. Nota-se que os mais próxinos da nedula,co
mo o próprio contorno nedular, são ondulados. 0 espaçanento
entre os rnesrnos é váriáve1. Os an6is mais distantes são
regulares. Considera-se que a ondulação dos anéis, nais
pr6xirnos da medula, resulte de una sujeição destes ã retração
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do tecido rnedular. A Estarnpa 18, Figura I nostra o forte cog
traste existente entre o lenho ínicial e o final de um anel,cuja
amplitude é razoável, indicatívo de longo período de condições
in6spitas, durante o crescinento do tronco,

As secções transversais do corpo secundário não mos

tram nenhu¡n caráter de exceção presente nos anéis, nos raios e

nos traqueÍdeos. As secções longitudinais não denotarn bon .esta
do de preservação en todos os canpos. Nas secções radiais al
guns canpos permiten averiguar o arranjo araucarióide presente
no lenho final dos anéis (Estampa 18, Figuras 5 e 5). Aí apare
cen, e¡n geral , una a duas séries de pontuações contÍguas, rnas há
também cornposições próprias ern que aparecen fileiras unitárias
de pontuações contíguas e, por alguna distância, filas duplas
(Estampa 18, Figura 5). Quando en filas duplas as pontuações
são alternas.. No lenho inicial os campos são araucarióides, mas,

apaïecen variações ern alguns deles como se observa na Figura 6

da Estampa 18, e¡n que o arranjo se aproxina, nuito nais, do tipo
Austz,aLoæylon (Grupo II) )4ARGUER.

0s canpos de cruza¡nento só se tornaram perceptÍveis
nas lâninas de maior espessura, raz-ao pot que en nenhuna das fo
tonicrografias saíran nítidos. Todavia, deixarn petcebeÌ que

correspondem ao tipo araucariõide com 3-4 (5) pontuações por cam

po (Estanpa 17, Figura 3).

Cono en todos os esp6cimes, caracterizados por anéis de

crescinento, ondulados, foi difíci1 de se obter secções tangen
ciais ben oriéntadas. A Figura 4 da Estanpa 18 expõe una dessas

secções dentre as nelhores obtidas. Vê-se aí que os raios são

hornogêneos, de altura pouco significativa, isto é, tên apenas

1a 2 estratos cel-ulares de alturar e, no máxino, e nais raralnen
te, 5-6 estratos celulares.

PosIçÃo SISTEì,{ÃTICA D0 ESPECIME: Apesar do estado de

conservação un pouco precãrio há carnpos que oferecern perceptibi
lidade be¡n clara. Sendo assim, foi possÍvel classificar o espq

cine. A par de outros esp6cimes idênticos encontrados na Forma

ção Irati, SP, verifica-se que a nedula incorpora caracterÍsti
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cas anatônicas novas no que concerne à septação ern morfogêneros
da província paleoclorÍstica gondvânica.

Enquadrar-se-iaperfeitanenteno gênero Damud.oæyLon
MAHESH. (1966) enend., ¡IAHESH. I972 devido às senelhanças retacio
nadas à conposição dos lenhos secundário e prirnário. As secções
transversais da rnedula tanbén são aparentemente aproxinadas. He
sita-se, porén, na inclusão dessa anostra no referido rnorfogêne
ro en vista da presença patente de lacunas nedulares, orientadas,
as quais, evi den ternente , não correspondern a rasuras do tecido ou à
desintegração por efeito da laninação. Os "peels" expõern as nes
nas estruturas as quais, ao nível da fornação de un traço (sec
ção tangencial) sofren transtornos de posição, como as pr6prias
cé1u1as do parênquina ¡nedular, orientadas no sentido da evolução
do traço. Por conseguinte, tais lacunas de ordenação definida
até na nedula en esboço do traço sujeitam-se co¡n bastante evi
dência ä progranração de cunho gon6tico. Dessa naneira, tepresen
tan un caráter sistenãtico forte que não justificaria a sirnples
separação como nova esp6cie do morfogêneto DamudouyLon. Con
paren-se, por exempLo, os três gêneros gondvânicos estabelecidos
e¡n bases tais cono nas Figuras 2I e Z?. Assirn se constatará a
individualidade da composição nedular da presente forna. O mes

mo acontecerá se for cornparada con morfogêneros conhecidos do
henrisfério boreal . O plano anatô¡nico do esp6cine ora descrito
denonstra cornposição conforme o plano anatônico de Cord,a¿tee
UNGER no que tange ao corpo prinário e secundário do 1enho, Co¡n

pertinência à nedula há pequenas nuances relacionadas à arnplitu
de do desenvolvimento das lacr¡nas horizontais. Na anostra ern

discussão essas não evoluem até à feição díscóide perfeita. Não
recobren o diânetro conpLeto do corpo nedular, cono no gênero
Coydaites, Essa, ta.!vez, seja a çaracterística anatônica nais
iÍrportante do espécine brasileiro a qual propõe ressalvas em re
1ação ao gênero Coydaitea UNGER. Resultarnrceïtanente, de varia
ções anbientais em províncias paleoflorÍsticas independentes.

Há controvérsias entre norfologistas paleobotânicos so
bre a ocorrência genuina de Coydaí.tes no Gondvana. Tende-se a
classificar as folhagens pr6xirnas do reforido gênero em unidade
independente, isto ê, Noeggerathiopsis. No presente contexto.não
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cabe discutir tal controvérsia. Faltan, por exemplo, estudos sis

tenãticos en ocorrências fossilÍferas de formações sedimentares

contemporâneas, da parte norte do Brasil. Esses, somente, é que

orientarian sobre o nelhor comportamento a seguir, especialmente
no que toca.a sistemática de lignispécimes caracterizados como

a amostra e¡n questão.

HSU q BOSE (1952) descreverarn um esp6cirne fossilizado
de idade provãvel entre o CarbonÍfero Luperni e o Perniano Infe
rior, do Shansi Central, China. Este foi incluído no genero

Cond,aitea UNGER pelo fato de a nedula ter caráter discõide. Em

vista das ilustrações, parece que as pontuações de campo de cru

zamento não se filiam nuito bem ao tipo cordaitóide, porém ao

podocarp6i.¿e. Portanto, a respeito da aplicação do nome Cordai

tes ä esp6cie há necessidade de nova ponderação'

Mediante os questionamentos en pauta descreve-se a

amostra cono nova espécie da unidade taxionônica PaulistoæyLon

(novo morfogênero discutido no texto). A espécie-tipo do mesmo

procede ða Formação Irati (PauLístoægLon ùnflatuml do Estado de

são Pau1o. Outro espécirne de naior porte, de composição irlênti
ca a este (Estampa 89, Figuras 1, Z) foi encontrado na mesma 1o

calidade. O tecido ¡nedular porém, está inteiraménte decomposto.

Restou,no lugar da nedula,un verdadeiro nolde em arenito fino o

qual deixa perceber que se trata de medula tipo Artísia-

DIAGNOSE

Fragrnento nedulado de lenho, de tipo ginnosp6rnico. Me

dula e1ítica, por retração dos tecidos e conpactação' parenquimá

tica, septada; lacunas inter-diafragnas a partir de cada margem

do corpo medular, estendidas em sentido horizontal at'e à região

mediana, onde morren; progranação semelhante perceptível na me

dula néo-fornada de una ranificação; traços sinples; corpo priná

rio en cunhas estreito-alongadas, penetrantes na medula; protoxi

lema endárqueo; xilema secundãrio com anéis de crescimento ev'i
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dentes; primeiros aneis nais ondulados que os subseqüentes; ca
racterÍsticas gerais do corpo secundário, agathióides;
ções radiais dos traqueídeos em u¡na, duas a três s6ries,

pontua
acont 1

guas, hexagonais a sub-arredondadas, quando em fileiras sinptel,
alternas quando en fileiras múttiplas; arredondadas e afastadas
em casos esporádicos, na parte mediana dos elementos do lenho
inicial dos an6is; três a quatro pontuações cupressõides nos cam
pos de cruzamento. Raios unisseriados com um a três (cinco) es
tratos celulares de altura.

CONSIDERAçOES DE ORDEM PALEOECOI,ÕCICR: As medulas re
feridas como septadas ou diagragmadas, ou, ainda, discóides, co
no no caso específico do gênero Cordaítes, são interpretadas co
no feições xeronórficas, ou seja, como recurso de defesa da plan
ta mediante condições inóspitas, não rotineiras, durante seu ci
c1o de vida. Tais cond.ições , e¡n garal, referem-se ä presença d;
águas pouco adequadas 'a fisiologia da planta ou ao fornecimento,
apenas periódico, de águas aproveitáveis pelo organismo da plan
ta. Diversas dentre as plantas recentes adotam recursos seme

thantes e tais feições anatômicas, quase sempre, só dizen respei
to a um ou alguns gêneros de uma família.

No esp6cime que se descreve ta1 característica medular,
associada äs características perceptíveis, de retração e enruga
nento, da margem da nedula, aconpanhada da retração e ondulação
dos primeiros anéis, leva a considerar que,no anbiente de vida,
sucedia alguma sorte de injunção, estinuladora do recurso de de-
fesa. Essa poderia ser traduzida, ou por efeito de nás condi
ções da âgua ambiental, ou por efeito de suprimento escasso. Em

ambos os casos haveria a premente necessiclade do recurso de cap
tura e de arrnazenagem, de âgua adequada, à planta carente, duran
te condições agressivas de vida.

Ora, as duas feições comentadas, a da septação da medtl

la e a do enrugamento dos primeiros an6is, poderiarn ser tomadas
como contraditõrias. A prineira, interpretada como estrutura
armazenadora, e, a segunda, como feição resultante de dessecamen
to. Contudo, a segunda feição não contradíz a primeira. Ao con
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trário', a retração sugere reLativa pobreza da âgua anbiental du

rante perÍodos o justifica a disponibilidade,relacionada com a

adoção morfológica da septação, para armazenagem e garantia de

vida.

A maioria das localidades fossilíferas da Formação Rio

Bonito retratan anbientes próxirnos do litoral e, de preferência,
deltáicos. Sendo assim, é fácil de se compreender que haveriam

de predominar, durante nuitos meses do ano ' águas ambientais se

lôbras. As atenuações ocorreriam en períodos de pluviosidade
(anéis sazonais presentos) . Eis porque.,Possivelmente, a prenên

cia e armazenagem de águas, adequadas, fornecidas s6 por perío

dos .

DAMUDOXYLON

DamudoæyLon uaLl:onii MAHESH.1967 emend. MAHESH. 197L

DESCRIçÃO

DAMUDONYLON DELTCATUM SP.NOV.

19, Figuras 1-4; Estampa 20, Figuras 1-6)

GP/3T. L555. Co1. Paleontologia, IG/USP.

(Es tampa

Holõtipo:

Procedênci a

Hori zonte :

AF/GP 3s

km 139 da

sc.

Areni tos
nação Rio

II. Rio da Estiva, 110 m ao S do marco

Rodovia BR-116 (entre Mafra e Papanduva)

de estratificação cruzada da base da For

Bonito (Figura 5) SC.

TOPOGRAFIA MACROSCÕPICA: A amostra representa uma fra

ção de ramo de 7 crn de comprimento por 2,5 cn de diânetro ' A ne

dula ocupa a posição central con cerca de L,z cm quanto ao dia

metro maior e 0,9 cm quanto ao nenor. A forma original do ramo

teria sido a ci1índrica, mas,depois de fossilizadorapresenta-se
com certo grau de achatamento, o ciue atribui ao mesno a forma
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elipsóide em secção transversal. A16m dessas caracterÍsticas
não hã no espécine qualquer outro pormenor que se possa desta
car a olho desatmado. Não existem cicatrizes de ranificação ou
ornamentação'superficial que nereça menção.

TOPOGRAFIAMICROSCÓPICA: AMEdUIA - O CONtOTNO é Cir
cular achatado, quase elítico em vista transversal, porém leve
mente sinuoso. É remontado por cunhas plano-convexas do lenho.
A natureza do corpo nedular ê parenquimática, maciça,heterocelu
lar. En secção transversal compõe-se de cõlulas quase isodia
métricas nultiangulares, de paredes mais finas na região cen
tral da medula. As periféricas têm paredes um pouco nais espes,
sas, existindo as de paredes lisas e as pontuadas. Tanto na
secçao transversal quanto nas longitudinais as pontuações são
sinples, com a feição de pequeninas fendas, circulares a lenti
culares. Longitudinalrnente as células parenquimatosas têrn o

formado retangular, alongado no sentido do eixo vertical. por
curtas distâncias, ao longo do mesmo eixo longitudinal chegam
a se organizar em fileiras quase regulares, nas logo se desor
ganizam (Estarnpa 19, Figura 2) . Acredita-se que tal não ¿rdve

nha da natural conpactação do esp6cime, durante a fossilização,
porém, do intrometimento de c6lulas geralmente globosas, mais
escuras que as demais, do tipo de células secretoras as quais
se tornam como que centros de atração das célul.as parenquinãti
cas ao redor. As células secretoras aparecem esparsas ou for
mam pequenos grupos de duas a três células sonente. Nas sec

ções longitudinais aparecem esparsas, grupadas ou en filas cur
tas que não chegam a evol.uir para a estrutura de dutos secreto-
res .

C0RP0 PRII4ÃRIO D0 LENHO: A região timite com a medula
ten a configuração de cunhas plano-convexas, crescinento centrí
fugo. Nas margens das mesmas os elemntos prinários abrangem a

amplitude de cinco a seis camadas celulares (Estampa 19, Figura
1). 0 protoxilena 6 endãrqueo, com localização lateral em rela
ção ao contorno das cunhas.

Quase senpre os elementos primãrios e os pr r.me 1r o s'
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,estraios de c61u1as nedulares linitan una iacuna em ¡neia-Iua nos
ápices das cunhas, cujo lado plano da lacuna está voltado para o

corpo lenhoso e o lado curvo para o corpo nedular ern contato. com

c6Lulas secretoras ou com células pontuadas do parênquina. O nes
no quadro descrito se repete e¡n numerosas cunhas na periferia me

dular. En vista longitudínal a região do protoxilena apenas in
clui vestÍgios de elementos anelados. AÍ ocorrem ele¡nentos es¡ri
ralados de espirais frouxas, e, no netaxile¡na os espiraLados, de

espirais contÍguas, e os escalarifornes. Não se identificou ele
nentos reticulados.

CORPO SECUNDÃ,RIO DO tENtlQ: Anéis de crescimento pouco
nítidos e de fra.ca expressão. A Figura 3 da Estarnpa 19 ilustra
um canpo de transição do lenho inicial para o final . Nota-se, (en

baixo e no centro da foto) que apenas existe una leve variação de

forna e de talnanho dos ele¡nentos vascuLates. En vista transver
sal a forna nais geral dos traqueídeos é a quadrangular a sub-qua
drangular. Ordinariarnente ocorrern irregularidades na ordenação
das fileiras radiaÍs dos traqueÍdeos. 0s raios são bem fornados,
de paredes lisas, separando feixes de três a seis ou rnais (radiais)

traqueídeos. Algunas céIulas radiais, nessa secção, ch9
gan a atingir cerca de 50 ¡.rrn - 60 un de comprimento, ao passo que

o diânetro n6dio dos traqueÍdeos varia entre 20 tn a 25 um. Se

na seção transversal os an6is de cresci¡nento são pouco nÍtidos,nas
secções radiais têrn expressão ¡nuito pr6pria. Aí o lenho inicial
forna seqtlências de elenentos largos e nais curtos que os do le
nho fina1, cujas paredes terninais for¡na¡n un ângulo agudo de nodo
que o aspecto dos traqueídeos 6 fusiforrne (Estampa 20, Figuras 1

e 2). Nessa região do anel as paredes radiais dos traqueÍdeos são

cobertas por pontuações areoladas, alternas, hexabonais com es

treita contiguidade entre e1as. São freqtlentes os traqueÍdeos bi
e trisseriados e raros os unisseriados (Estanpa 20, Figuras 1, 2,

3 e 5). O tipo de arranjo condiz con o agathi6ide. As Figuras
4 e 5 da Estanpa 19 expõern campos longitudinais do lenho final do

anel. 0s traqueÍdeos são uni e bisseriados, cujas pontuações tên
forna sub-po1ígona1 e sub-arredondadas. São alternas, contíguas,
ocorrendo variações. Então, aparecen canpos de oposição cono. no



tipo . Aust?l¿oæULon de MARGUERIER (1g73) , por sua vez, os
campos de cruzamento tanb6n adquirern expressão muito foï-te no lenho inicial dos an6is. As células dos raios. são pro_
cunbentes e o estiranento horizontal sobre os traqueídeos largos
ocasiona a fornação de concavidades nas paredes laterais (Estan
pa 20, Figuras 3 e 5). Nos referidos canpos de cruzarnento apg
rece¡n cinco, seis, dez at'e quatorze pequenas pontuações de areó
las estreitas e aberturas centrais ou inc r inadas , e s truturando o
tipo agathióide de carnpo. No lenho final as paredes das célu
las radiais têrn dispoòição normal e o núnero de pontuações va
ria de três, quatro a cinco pontuações poï canpo.

0s raios são unisseriados. A altura dos mes¡nos varia
de urn a oito estratos celulares. A naior freqüência da altura
situa-se em torno de quatro a seis estratos celulares.

PoSIçÃo SISTEMÃTICA: O conjunto de quadros anatônicos
faz incluir a amostra no gênero DamudoæyLon MAHESII . 1967 emend..
MAHESH. 1972. 0 Quadro 1 resune ,as espécies conhecidas do
norfogênero., nostra as diferenças entTe as nesnas e a que ora
se descreve. Esta se distingue, principalnente, pela estrutura
ção dos traqueÍdeos do 1enho inicial dos anéis, largos e curtos,
de extrenidades en ângulos nuito agudos, isto é, fusifornes.Nes
ses o arranjo das pontuações 6 agathióide, mais freqüentemente
con três séries de pontuações; os canpos de cruzanento contêrn
nunerosas pontuações pequenas de aréolas estreitas; as paredes
laterais das c6lulas radiais, nos canpos, apresentam fotte con
cavidade, de un e de outro lado, como se a célula do raio sofres
se estiranento. De outro nodo, no lenho final, os traqueÍdeos
tên conprinento, largura e paredes terninais de aspecto conun,
corn pontuações en una a duas fileiras segundo o arranjo de Aue-
traLoæylon MARGUERIER 1973. Consequentenente, a nova esp6cie
passa a se denorninar DamudoøyLon deLioatum sp.nov.
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DIAGNOSE

Fragnento de lenho con rnedula, de tipo ginnosp6rnico.
Medula central com 1,2 crn por 0,9 cn quanto aos diânetros naior
e nenor; forna sub-circular, nargens sinuosas no contato com as
cunhas plano-convexas do lenho; natureza naciça, parenquinática,
heterocelular; cé1u1as parenquináticas poligonais, quase isodia
nétricas em secção transversal; tendência ìr fornação de fifei
ras, nas secções longitudinais; célu1as parenquimáticas simples
e células pontuadas; ¡naior concentração destas últimas na orla
¡nedular; células secretoras dispersas no coïpo da ¡nedula ou for
mando grupos de duas a três c61u1as; filas verticais de células
secretoras em núrnero de duas a três, sem evoluiren para verda
deiros dutos resiníferos; corpo prinário do lenho centrífugo,
protoxilena endárqueo; arnplitude nédia do corpo prirnário, de
cinco a seis estratos celulares; elenentos anelados seguidos de
espiralados e escalariforrnes; lacuna em rneia-lua situada entre
o ápice da cunha e a prineira carnada de célu1as medulêres; col
po secundãrio corn anéis de crescinento pouco dernarcados ern vis
ta transversal , porén muito claros en vista longitudinal; na
secção transversal , traqueídeos de for¡na quadrangular a sub_
-quadrangular i na secção radíaL, traqueídeos do lenho inicial,
largos e curtos, de extrernidades agudas, fusifornes; Z_3 e) sé
ries de pontuações contíguas, alternas; no lenho final t_Z sé
ries de pontuações alternas ãs vezes não nuito contíguas ou en
duas fileiras separadas de pontuações alternas, sub-poligonais
a arredondadas; canpos de cruzanento do lenho inicial nostrando
concavidades nas paredes laterais, devido ao estiranento das
células radiais sobre os traqueÍdeos largos; pontuações nunero
sas em número de 5-8, l0 (14); caflpos de crrrzanento do lenho fi
nal com menor núnero de pontuações, isto é, j-4 (S) pontuações
por carnpo cuja disposição das paredes é nornal; raios unisseria
dos, con 4-6 (10) estratos celulares de altura,



-280-

Hol6tipo:

Procedência:

Hori zonte :

TAENTOPITYS KRA.USEL 1962

Espécie-tipo: Iaent)opitya acottíi KRAUSEL 1962

DESCRT çÃ0

TAENIOPITYS ESIIVENSE Sp . nov.

(Estanpa 21, Figuras 1-5; Estampa 22, Figuras l-6)

GP/3T. 1356. Co1. Paleontologia, IGIUSP.

AF/GP.3S II. Rlo da Estiva. 110 n S do rnarco
kn 139. BR-116 (entre Mafra e Papanduva) SC"

Arenitos de estratificação cruzada da base da
Forrnação Rio Bonito (Figura 5) SC.

ToPOGRAFIA I{ACRoSCõPICA: A a¡nostra em paura diz respei
to a un belo fragnento de caule (Bstarnpa 21, Figura ?) co¡n una
ranificação lateral. Esta tern quase as mesnas di¡nensões do rg
mo principal . O espécine ten a for¡na cilÍndrica, co¡n 4,S c¡n de
diânetro e cerca de 30 cn de conprimento, A ranificação tern
cerca de L6 cn de extonsão; é rnais larga en seu ponto de inser
ção no caule - 4,5 cn de diânetro - e nals fina na extrenidade
livre que, por sua vez, está esfacelada. Na superffcíe exteÌna
do rano princfpal exístern três pontos de inserção de ranos, ofl
arranjo alternânte I con o aspecto de protuberâncias con cica
triz central de onde saian as ranificações.

En vista transvef,sal a anostra deixa percober a ¡nedula
ampla, com 1c¡n quanto ao diânetro naior e 0,4 cn quanto ao rr9

nor. Esta teria sido circular. AtuaLnente ð etÍtica, por co!
pactação. Do nesmo nodo como sucede con divorsas anostfas da

mesna Localidade, en alguns nÍveis do espécirne a medula estÃ oca,
ern outros, aonde havia a nedula, o espaço está preonchido por un
nateríal arenáceo, fino, caoLínico, do mesmo tipo do sedi¡nentoon
de provavel¡nente a planta se fossiLizoui en níveis rostritos há
vestígios da nedula não inteiranente desintegrada. Ën torno des
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ta os an6is de crescinento são percebidos co¡n nitidez e regurari
dade, ainda que con percurso um tanto ondulante.

ToPoGRAFIA MICRoSCoPICA: A Medu1a _ As secções feitas
e¡n série corn espaç¿lnento nédio de I cn a 2 cm ao l0ngo do eixo
vertical lograran alcançar alguns níveis ern que, pelo nenos, par
te do corpo medular estava preservado. No entanto, os proced.imen
tos de laninação encontraran dificuldade poïque essa região,prin
cipalmente, se rnostrava f¡iáve1. Daí a necessidade de proceder
o cozinento e¡n bálsa¡no para efeito de capturar carnpos co¡n a es
trutura preservada.

A retração aparente nos tecidos da medula deve ter
acontecido no perÍodo "post-nortem" e pré-fossilização, É ben
provável que as células nedulares sofressen certo grau de decon
posição, restando, pois, o cilindro medular parcialmente oco, A
Figura 1 da Estanpa 21 ressarta nuito bem a for¡na erítica da ne
dula. A orla desta é inteira¡nente recortada, corn a aparência
franjada devido ä presença de cunhas agudas do corÞo lenhoso as
quais the dão o aspecto estelar. A par desse aspecto há recoï
tes radialnente retilíneos, en secção transvetsal, con penetra
ção profunda do parênquina, no lenho, correspondentes a traços de
ranos ou de folhas. Alguns traços tên anplitude radial marcan
te,outros são rnenos expressivos. A nedura é heterocelular r"ai
ça. Por todo o corpo nedular existe urn material inpregnante, es
curo, que difículta a visibilidade dos canpos. As lacunas, pel
ceptíveis nas Figuras 3, 4 e S da Estampa 21 não são elenentos
anatônicos verdadeiros. Resultam de rupturas do tecido medular,
provavelmente, rrpost-nortem". para al6n dos linites da rnedula,
já no corpo lenhoso, tanbé¡n aparecen lacunas idênticas e originá
rias, talvez, da mesna causa. En secção transversal as c61u1as
nedulares são arredondadas a sub-arredondadas, até poligonais.As
dinensões variarn de 40 un por 20 um quanto ao diânetro rnaior e de
20 um por 25 un quanto ao nenor. Na periferia da nedula as cé
1ulas tendern a apresentar contorno quase poligonal. En geral" as
paredes celulares não são muito espessadas; as perif6ricas têm
paredes urn pouco nais espessada's que as centrais, sendo os espes
samentos da ordem de 1,5 pm a 2,5 pm (Estampa ZZ, Figura 3). Ele
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nentoi idíob1ásticos, fibrilares, esclerenquinatosos, curtos, en
contran-se dispersos entre as cé1u1as medulares centrais. As sec.

çõcs longitudinais nostram, na região periférica, c61u1as retangg
lares particulares organizadas en fil-eiras (2-4) pouco regulares.
Constituen uma zona de transição entre o corpo lenhoso e o teci
do ¡nedular proprianente dito. 0 linite entre as c6lulas perif6
ricas nedulares e as dessa zona (Estanpa 22, Figura 2) 6 nÍtído
o le¡nbra a ilustração de HOLDEN (1917: E, Pl . XVII, Pigura 6) re
lativanente a DadoøyLon lndí,cun HOLDBN. Le¡nbra igualmente, e r

traços gerais, as ilustrações de rnäusnl Ê DoLIANTTT (1958: Pt.
21, Figura 32, PL. 22, Fíguras 37-38) relativas a Taeop¿tA I
aLoee-pintoi. HOTDEN (1917) interpreta tal conjunto celular co

no uma bainha especial de elenentos de transfusão. KRAUSEL C

D0[IANITI (1958) têrn-no cono conjunto de elenentos do xilena cen

trípeto, con localização profunda na orla nedular. Concorda-se
co¡n essa úftina opinião, conforne as discussões anteriorrnente
tTanscritas,

c0RP0 PRIMÃRIo D0 LENHo: As ilustrações corresponden
tes ao corpo prinãrio do lenho (Estampa 21, Figuras 1, 3 e 5 )reaf
çan rnuito ben o aspecto estelar do contorno da ¡nedula devido 'a

sucessão de cunhas agudas, de extrepidades aciculares, separa
das por intronissões de células parenquináticas ou raios prÍn{
rios largos. Existen cerca de 45 cunhas ben fornadas, a par de

outras rnenos significativas no inteiro contorno medular. E¡n gg

TaI , as extremidades aciculares das cunhas pares nõo convergem
para u¡n ponto ;omurn. Por conseguinte, não limita¡n lacunas de

reabsorção, Contudo, de nodo esporádico, taL conposíção pode

aconteceÌ (Estampa 21, Figura 1, ern baixo). As Figuras 2 e 5 da

Estanpa 22 ilustran canpos junto a nargeln nedulår, e¡n vista rå
dial. Na Figura 5, ã esquerda, verifica-se a presença de duas

filelras de c61u1as con espessatnentos escalarifornes cujos elg
nentos unitários tõn for¡nato retangular. À direita dos oscalari
for¡nes, ¡nais avançados na nedula, vê-se urna a duas fileiras de

elenentos espirelados, seguidos de elenentos reticulados e pog

tuados. As fileiras de el-enentos espiralados, aprisionados o!
tro os oscalarifornes, junto à rnedular e os reticul'ados, iunto
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aos aieolados secundários, corresponden ao protoxilena nesárqueo.
As células retangulares com espessamentos escalariformes encontÌana
-se junto à periferia nedular e são seguidas de s6ries de céru
1as nenores,reticuladas,ou apresentando séries de pontuaçõ", uå
ladas alternando corn séries de erernentos escalarifor¡nes (Esta¡n
pa 22, Figura 2). Ern vista disso fica bern caracterizad,a a situa
ção nesárquea do protoxilena, ou nelhor, a retenção de elernentos
prinitivos, das fases iniciais de vascularízação,

C0Rp0 SECUNDÃ.RIo DO LËNHO: Os elenentos anatônicos aÍ
presentes tên arranjo de tipo araucari6ide com algunas variações.
os anéis de crescimento são nuito claros, con rerativa ondulação
en todo o contorno. É difícil avaliar a real ampritude dos ¡nes
nos, pois existen nuner.osos an6is secundários, não contínuos,
intercalados entre os principais. calcula-se que a anplitude n6
dia esteja em cerca de 8-10 camadas celulares, no 1-enho final , e
en torno de 50 camadas, no lenho inicial. No lenho inicial o
formato geral dos traqueídeos, en secção transversal , 6 o qua
drangular achatado. As pontuações radiais dos traqueídeos apare
cem, en geral, en fileira única de pontuações contÍguas, no le
nho final do anel, ou, localnente, em duas fileiras alternantes
de pontuações contíguas (Estampa 22, Figuras 1, 5 e 6). No le
nho inicial verifica-se o nesmo arranjo, isto é, una fileira de
pontuações contÍguas, de diânetro be¡n menor que o diâmetro do
traqueídeo, e, na região nediana deste, duas fileiras de pontua
ções irregulares quanto à disposição; ãs vezes, na parede radial
do nesno traqueídeo, ocorren duplas de pontuações alternantes, se
guidas de série unitária de pontuações contíguas e estas segui
das novanente por duplas etc. (Estampa ZZ, Figuras 4, S e 6).
0s canpos de cruzanento são do tipo araucarióide, ou seja, con
3 a .5 (6) pontuações areoladas nenores por canpo. Nas secções
tangenciais as paredes dos traqueÍdeos e raios são lisas. Os
raios são unisseriados, cuja altura varia de un a dez estTatos
cetulaÏes , no naxlno.

PoSIç,q,o SISTEMÃTICA: Não são poucos os esp6cines
silizados de lenho, notadanente os pernianos, mais antigos,

fos
que
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ostentàn na periferia lnedu1ar, eln seguinento ao 1enho, una so
qtlência de elementos particulares. Para alguns autores tratarn-
-se de elenentos de transfusão (HOLDEN, 1917). Para outros, coÍr
proenden, de fato, os elementos centrípetos conuns nos caules
adultos de plantas desse período. Por exenplo, dentre as fornas
conhecidas do Per¡niano brasileiro Taæopitya aloea-pinto¿ KRSL

q DOt. 1958 ostenta idêntica composição do corpo prirnário do le
nho. Extra o Gondvana brasileíro as espécies ÐadoæyLon indicum
HOTDEN 1917 e Taeniopítys Bcottl:¿ KRAUSET 1962 conpreendem fol
nas nuito sernelhantes à que ora se discute. Esta se distancia
de Taæopitye aLoes-pintoi devido ao caráter do plano anatônico
secundário. Quanto 'a Iaeniopdtys scot,tií asse¡nelha-se profun
damente no que tange 'a cornposição do corpo prinário do lenho,nas
apresenta diferenciação, en nível específico, principalnente no

que diz respeito ao arranjo das pontuações radiais dos traqueÍ
deos e quanto ta presença de dutos secretores na rnedula daquela
espécie. Ao descrever raeniop¿tas Bcottl:¿ fnäUs¡l (1962) desta
cat^a a estreita semelhança entre a cornposíção do xilema prin!
rio dessa espécie e a de DadoæyLon indiaum. O que nessa últina
espécie se descrevera cono xilena de transfusão era, na verdade,
o próprio xilena centrÍpeto, idêntico ao presente ern Taæopdtya

aLuee-pintoí.

En fornas recentes co¡no en CephaLotaæua kovaiana des

creve-se, també¡n, a presença de elenentos de transfusão na ¡neai

1a (ROTHERT, 1899) cuja conposição, de un nodo geraL, chega mui
to perto da qug se acaba de descrever. Por sua vezi os elenen
tos de transfusão, para a rnaioria dos anatonistas, nada ¡nais são

do que os próprios elenentos vasculares, príxnitivos, que passa

rarn por transfornação, para possibilitaren h planta nelhor desen

penho de sobrevivência en condições inóspitas de vida. Sendo as

sin, nesno corn a aparência atuaL de elementos de ttansfusão, na

orla ¡nedular, não passan de ele¡nentos centrípetos transformados'
Por essa razão concorda-se co¡n xR.fuSEl, (Lg6Z) de que a"bainha ne

dular, de ele¡nentos de transfusão", (segundo HOLDEN' 1917), veri
ficada em DadoæyLon índicum" nada nais 6 do que uma faixa pel
sistente de elementos prinrltivos (corpo prímário centrípeto) re
tidos desde as prineiras fases de vascularização.
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o norfogênero Taeníopíryo fnä.USf l 1962 foi criado para abranger as for¡nas classicanente tidas cono dadoxil6ides, po
r6m, con elementos centrípetos presentes no corpo prinário. por
tanto' o DadougLon índicum HOLDEN 19r7, posteriornente revisado
por IvIAHESHI1IARI (1972) como DanudoæyLon índ.ieun, ficarâ ¡nerhor
situado, sistematicanente, no norfogênero Taeníopitye, co¡n a
designação Taeniopítya índlaa (HOLDEN, ISIT) n.comb. A es
pécie que se acabou de descrever recebe a denominação raeníï
pitAs est¿Ðense sp,nov. com diferenças especÍficas ben apreciá
veis, en cornparação con a anato¡nia nedur"ar e do xilema secundá
rio de Taeniopitye indíca (HOIDEN) nov. conb.

DIAGNOSE

Fragnento de lenho, ¡nedulado, de tipo ginnospérmico;
nedula co¡n 1 crn por 0,4 cn quanto aos diâ¡netros maior e menor;
forna e1íticai aspecto estelar devido ao contorno recortado por
cunhas agudas do xilena primário; nedula naciça parenquinática,
com elenentos fibrilares (idioblastos es cr erenquinatos o s ) intro
netidos entre as c6lulas parenquirnáticas; bainha periférica tra!
sicional entre a nedula proprianento dita e o 1enho, cornpreenden
do elernentos retangulares, areolados , ou corn espessanentos reti
culados e escalariforrnes; estes seguidos en direção ao lenho
por elementos espiralados i reticulados e areolados, do corpo se
cundário do lenho; coïpo prirnário centrípeto e centrífugo; tr;
ços nurnerosos, corn percurso tadial retilíneo, penetrantes pro
fundo no corpo lenhoso; cunhas pontiagudas do corpo prirnário do
lenho en número de 45 ou nais; corpo secundãrio centrífugo; tra
queÍdeos, en secção transversal , de forrna quadrangular, no le
nho inicial do anel, e quadrangular achatada no lenho final;tra
queídeos, en vista radial , con pontuações areoladas, preferen
cialnente em uma fileira de pontuações contíguas, ou, no ¡nesmo
traqueÍdeo, canpos com fileira única de pontuações e canpos com
fileiras duplas e alternantes; pontuações arredondadas a sub-ar
redondadas no lenho final , hexagonais, no lenho inicial; canpos
de cruzarnento com 3 a 6 pontuações areoladas pequenas, por can
po; raios unisseriados con l-10 estratos celulares de altura
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8.2 - ESPÉCIMES DA FORMAçÃO IRATI

IAENroPrrYs ¡(nAusnl rsoz

Esp6cie-tip ot raení,opítye eoottt)i KRJ{USEL 1962

DESCRIçÃ0

IAEN I)PIIvs IîAN SATLANTICÁ sp.nov.

(Estanpa 23n Figuras 1.4; Estarnpa 24, Figuras 1-4)

Hol.6tipo: GP/3T. 1296 . co1 , Paleontologla, IG,/usP.

Procedência: Pedreira de calcário de Porangaba, Bairro de Partes,
2 km S da cidadel 4 km distante do kn 162 da Rodo-

yi" casteLo Branco, Porangaba' SP.

Horizonte: Banco calcário, base da Formação Irati, SP' (Figu

ra 6).
TOPOGRAFIA MACROSCOPICA: Lenho de tipo gimnospérnico'

nedulado, corn cerca de 25 cn de cornprimento e 9 cn por 10 ç¡n

quanto aos diâmetros naior e tnenor' A superfície transversal

expõe con grande destaque a ¡nedula, anpla, circular ' sem s!
nais de lobulação por enruganento ou conpactação' os anéis

de crescinento são tanbém percebidos a olho desarnado seguin

do-se uns aos outros con espaçanento anplo' Externarnente' ao

longo do corpo da anostra' apenas sobressaem duas cicatrizes de

Tamos r circulares I corn cerça de I cm de diânetro fornando sua

ve proeninência. Tudo indica que o arlânjo das ranificações

do tronce obecleceu ao esquema en helicoidal' 0 lenho apresen

ta-se descorticado, silicificado, e ten a cor esbranquiçada

idêntica 'a do banco caLcãrio de onde procede '

TOPOGRAFIA MICROSCÓPICA: A Medula - Existo junto d¿

periferia nedular una faixa deconposta contornando por conple

to a ¡nedula. Todavía, no interior da ¡nes¡na alguns c&mpos prg

servados deixam nuito ben entTever quaL seria a estruturação

conpleta do corpo ¡nedular. Tal zona de degradação celular' ern
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princípio, faz pensar que se trata de un anel de canais secreto
res periféricos ou <le verdadeira bainha de células secretoras.
Mas, tal não corresponde à realidade. Trata-se, apenas, da .d"gtruição dos prineiro estratos de célu1as parenquinatosas por di
ferença de tensão existente entTe a grande medula, parenquirna
tosa, e o próprio lenho (Estampa ZS, Figuras 1e S). O coração
da nedula é ho¡nocelular, de natureza parenquirnática, maciça (Es
tampa 23, Figura 1). Em vísta transversal as conponentes celula
res são poligonais, quaso isodianétricas r e, de preferência, he
xagonais. Existe urna leve tendência à diminuição do tananho ern

direção à periferia (Estarnpa 23, Figuras 2 e 4). por isso é di
fíci1 discernir, ã prineira vista, as célu1as parenquirná t i cas rne

nores e poligonais dos traqueídeos vizinhos, do corpo prirnário
do lenho, quase das ¡nes¡nas dimensões. Alén disso, tais células
nedulares perifêricas têrn, especialrnente, paredes espessadas. O

f.ato faz con que se torne ¡nais estreita a senelhançâ com os pÌi
neiros elenentos do lenho. Un meío de diferenciação, porén, en
secção transversal , é a ordenação radial dos traqueídeos do Ie
nho, inexistente no parênquima nedular. En vista transversal ,

assirn cono em vista longitudinal , percebe-se que grande núnero
das cé1u1as medulares ten paredes espessas (Estanpa 24, Figuras
1e 2) co¡n o lúnen poligonal , conforme o fornato da prõpria célu
la ou, ãs vezes, circular. Contudo, entre as c6lulas espessadas
há tanbén conjuntos parenquirnát i co s de paredes finas intronetidos
entre as sõries de células espessadas. Nas secções longitu¡ti
nais é nais fácil apreciar o grau de variação existente entre es
sas células, quer seja quanto a forina ou quanto as dinensões. Há

seql.lências longitudinais organizadas e¡n fi1as, não estratifica
das, por todo o corpo neduLat, nas essas filas sobressaern, prin-
cipalmente,na periferia nedular onde são nais regulares. Nessa
região as c6lulas, en geral-, tên a forrna retangul-ar, cujo eixo
maior é o vertical (Estanpa 24, Figura 2), Tais fileiras longi
tudinais - ern direção ao centro da ¡nedula - dão lugar às seqtlên
cias de c61u1as un pouco nais 1-argas que altas e de forna sub-re
tangular a quadrangular. A parte central da nedula 6 bem nais
homogênea do que a periférica, levando-se en conta a

ção e o tamanho das células.
confi gura
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CORPO PRII,,IÃRIO DO LENHo: O desenvolvimento 6 caracre
risticanente centrÍfugo e centrípeto. A orla nedular é 

"orrao,nada por cunhas cujo desenho é quase inperceptÍvel no contatd com

a região, perif6rica da medula. Há aÍ semelhança de dinensão e

de forna con os elernentos do lenho. A observação de detalhe, en
tretsnto, destaca a individualidade das cunhas aciculares, de ex
tremidades livres ou de extrenidades unidas aos pares. Às vezes
as cunhas têrn a aparência esgarçada. Conpreenden feixes de ele
nentos vasculares os quais nergulhan, quase senpre, ben profun
do, na nedula. E¡n diversos canpos os feixes de xile¡na contornan
uma a duas cólulas parenquináticas globosas, naiores do que as
existentes na região perif6rica, ou apenas deli¡nita¡n pequena Ia
cuna de reabsorção (Estarnpa 23, Figura 2; Estanpa 24, Figura 1).
Há outros canpos, porérn, en rnenor escala, em que aparecen grupos
isolados de eLèrnentos prinrários, ilhados entre as células do pa
rênquima nedular periférico. Ben nethor do que a secção trans
versal as secções radiais deixa¡n perceber o carãter nesãrqueo
do protoxilerna e o desenvolvinento centrÍpeto e centrífugo do
metaxilema. As Figuras 2, 3 e 4 da Estampa 24 ilustran carnpos
da secção radial estruturados nesse estilo. Aí percebe-se a su
cessão de elenentos anelados, espiralados e reticulados, e,a par
tir dos anel.ados, ern direção ao centro da ¡nedula, novanente, al
guns espiralados e traqueídeos alpplados. Con respeito aos elg
nentos areolados, os prirnoiros a pa?tir da orla ¡nedular são lon
gos, de paredes ter¡ninais quase horizontais. Aparecern a seguir
aos elenentos de for¡na quadrangular, co¡no as próprias c6lulas pa
renquinatosas, nunidos de pontuações areoladas. Sendo assin ten-
-se aí urna ostÌutura centrÍpeta ben evidente no corpo prirnário
do lenho.

CORPO SECUNDÃRI0 DO LENHO: Logo b prineira observação
têrn destaclue os traços foliares ou de rarnos, originados desde a

periferia nedular, nas, de penetração radial ampla no corpo do

lenho. Coneçan corno traços simples, €, â partir da região media
na do primeiro anel de crescinento sofre¡n bifurcação tornando-se
en traços duplos (Estarnpa 23, Figura 3) após um percurso radíal
de 400 un a 500 urn. Os anéis de crescinento tên denarcação cla
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ra em vista transversal. A anplitude de un anel conpleto êgrande. A nédia parece situar-se entre g00 ¡rn a I mn. 0s li¡ni.tes entre os lenhos final e inicial parecern corresponder a zo
nas de fragílidade do tronco. Nota_se aí, assirn cono na perifã
ria da nedula, certo grau de dissolução e deconposição celular
(Estanpa 23, Figuras 3 e 4). Nas secções radiais os traqueÍ
deos tên pontuações ern una ou duas fileiras. Ne¡n sernpïe são
contíguas, nas denonstram en alguns campos. espaçanento relati
vo; a naioria dos traqueÍdeos nostra quase sempre urna fila ou
séries de pontuações arredondadas, espaçadas, cujas aberturas
são tanbén circulares. Co¡n freqüência rnenor, em geral no lenho
inicial dos anõis, encontran-se traqueídeos bisseriados con pon
tuações alternantes e intercalações de canpos con oposição, sem
contiguidade estreita, ou e¡n duas fileiras colaterais , separadas .
Sendo assim, o arranjo e nais próxino do tipo podocarpõide do
que do araucarióide. Os ca¡npos de cruzanento, ao contrário.são
araucari6ides, co¡n três a quatro pequen¿rs pontuações de areolas
estreitas e aberturas arredondadas ou elÍticas, por campo. Os
raios são unisseriados variando ern altura de un a oito (dez) es
tratos celulares.

pOSIÇÃ0 SISTEMÃTICA: As discussões siste¡náticas perti
nentes ã espécie raeniopitys eetiuense são vá1idas en reraçãã
'a forrna que se descreve. No caso presente verifica-se a forma_
ção de urn traço sinples, bifurcante en Þleno corpo secundário do
1enho. Verifica-se, tanbén, a predoninância de traqueídeos con
pontuações en una s6 fileira, estas separadas entre si. secun
darianente (no lenho inicial) apareceìn traqueÍdeos con duas fi
leiras de pontuações separadas; em alguns carnpos aparecen pon
tuações en filas separadas e colaterais. Tais características,
en cornparação con ¿rs pTesentes nas demais esp6cies do norfogêne
ro Taeníopítya deterrninan a nova espécie designada \aeniopitgs
ttansatLantiea, Assirn tambén, são elenentos anatômicos relati_
vos ä diferenciação inter-especÍfica as c6rulas nedurares de pa
redes espessadas, diversas das encontradas ern \aeniopít.ge
soottií" Iaeniopitye índíea e Taeniopit,ya eatiuenee. A nível
de gênero as caracteïísticas inerentes ä forna em questão esta
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rian, en parte, de acordo con os morfogêneios Ab¿etop¿tAg
(= Bqgeopitya ) e Taæopi¿ys, contudo, há ressalvas relativas aos
caracteres do corpo secundário do lenho nos referidos norfogêne-
ros.

DIAGNOSE

Fragnento de lenho de tipo girnnospérnicoì com medula;
nedula naciça, parenquinática, circular, grande, con 1,4 cm de
diânetro; em secção transversal , célu1as medulares quase isodia
rnétricas, poligonais - de preferência hexagonais - com diminui
ção de tarnanho do centro en direção a periferia; célutas perif6
ricas idênticas, na forma e na di¡nensão, aos primeiros elementos
do corpo lenhoso; c61ú1as nedulares em fileiras verticais con re
gularidade variável en vista longitudinal; séries de células de
paredes espessas con intronetinento de séries de célutas de pare
des finas; configuração retangular alongada, junto ä periferia;
retangulares a quadrangulares, aproxinando-se do centro da rnedg

la; c61u1as retangulâÌes periféricas co¡n 50 u¡n a 70 ¡n por 13 ¡:m

a 15 un quanto ao conprinento e largura; células quadrangulares
co¡n 40 u¡n a 50 un quanto aos eixos vertical e horizontal. Corpo
prinário do lenho centrífugo e centrípeto; extre¡nidades das
cunhas aprofundadas no corpo rnedular. E em alguns canpos, fol
¡narn anéis ern torno de. células parenquináticas, globosâs, ou de
pequenas lacunas de reabsorção; protoxilerna mesárqueo; elementos
centrípetos representados por traqueídeos con espessanentos esca
larifor¡nes e areolados. Corpo secundário do lenho con anéis de

crescinento nÍtidos; ao rnicroscópio corresponden a zonas de fra
gilidade con elernentos vasculares en desagregação; pontuações ra
diais dos traqueídeos pre ferenci a lrnente en urna fileira; arredon-
dadas e não contíguas; traqueídeos co¡n duas fileiras de pontua

ções no lenho inicial do anel; geralnente e¡n duas fileiras parg
lelas, afastadas, de pontuações arredondadas, não contíguas. Can

pos de cruzanento con três a quatro pequenas pontuações de areo
1as estreitas e aberturas inclinadas, confor¡ne o tipo araucari6i
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raios unisseriados corn um a oito estïatos celulares de altu
traços simplescom inÍcio junto à orla rnedular, bifurcantes

pleno corpo secundário do lenho.

KAOKOXYLON KR}IUSEL 1956

Espécie-tipoi KdokotULon eeLe?osuLn (WALTON) XnjiUSEL fSSO

DESCRIÇÃO

KA)K?XyL)N RTOCLARENSE sp, nov.

(Estanpa 25, Figuras l-4; Estanpa 26, Figuras l-4; Estanpa 27,
Figuras 1-4; Estanpa 28, Figura 1; Fig.S0, no texto)

Ho 16tipo : GP/3T, 1382. Co1, Paleontologia, IG/USp;
parãtipo: GP/3T. 1384.

Procedência: AF/GP.8. Pedreira de calcário Vitti. Assistência,
lr{unicÍpio de Rio Claro , Sp.

Horizonte: Formação lrati, SP (Figura 7).

A anostra CP/3T, 1215 serviu para ilustrar e docornen-
tar o capítulo sobre tafononia dos espécines colhidos na Forna
ção Irati (veja neste trabalho, capítulo 3: Estampas III e IV)"

ToPoGRAFIA MACRoSCÕPICA: Anbos os espécirnes são nedu
lados, de cor castanha escura, quase negra, cono o folhelho e o

sílex, aci¡na do banco calcário da Fornação Irati. As Figuras 2

e 4 da Estanpa 25 ilustra¡n o holótipo ern sua forna original , ao

ser preparado para laninar. A superfície transversal foi po1:
da en una das exttenidades. Na Figura 2 observan-se a nedula
circular un pouco achatada e os anéis de crescinento nÍtidos,
regulares quanto à freqtlência e anplitude a partir do prineiro
anel. A Figura 4 deixa perceber três cicatrizes de ranos con
arranj o en espiral. 0 holõtipo representado na Figura 4 ten
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cerca de 30 cn de conprinento; a segunda anostra, ben nenor, ten
cerc¿ de 7,5 crn de comprinento e diâmetro nédio de 4,5 cn. As

nredulas de anbos os espécines têm, respectivanente, 1,1 cn por
0,9 cn e 0,8 c¡n por 0,7 cn quanto aos diâmetros naior e nenor.As
linhas radiais vistas na superfície transversal dizen respeito a

zonas de fragilidade pela saída de traços de rarnos ou de folha
gens.

TOPOGRAFIA MICRoSCÓPICrl: Logo de inÍcio a anatonia do

espécime cha¡na a atenção pela beleza do conjunto de caracteres
aí aparentes. Terno de conparação encontra-se en Kaokoæylon

e cLet,os um KRSL 1956.

A mcdula é de natureza naciça e heterocelular. O for
nato original , circular, sofreu certo grau de achatanento.A bor
da ¡nedular õ sinuosa con lances das co¡nponentes nedulares, (raios
prinários), ê ângulo agudo na periferia do corpo lenhoso.
Conpreendern, por certo, a saída dos traços de órgãos laterais. 0

centro da medula, en anbas as aÌnostras, é narcado por urna peque

na lacuna, presente en alguns níveis, ao longo do eixo vertical
(Estanpa 26, Figura 1). A natriz nedular principal é parenquirná

tica, nas sobressaem com peculiaridade de aspecto, o sistena es-
clerenquinatoso, na orla da nedula, e as células espessadas e

pontuadas en associação corn o nesmo. Alén disso, há dutos secre
tores dispersos por todo o corpo da nedula' 0 panorana geral
das células nedulares en seu arranjo e forma pode ser apreciado
na Estanpa 25, Figura I e Estarnpa 26, Figura 1. En vista trans
versal as céluias tên forna poligonal , sub-poligonal a sub-circu
lar existindo entre elas pequenos neatos triangulares ou neatos
de for¡na varíada. Em geral a espessuÌa das paredes celulares é

pequena, da ordenr de 2,5 cm a 3 crn. As dinensões são variáveis.
O coração da neduLa se conpõe de c61u1as naiores. A partir daí
verífica-se a dininuição gradual de tananho en direção å perife-
ria. Na região periférica da nedula aIén das células rnenores de

tipo comun hã aquelas de paredes espessadas, associadas ao escle
rênquima. O arranjo e distribuição das células parenquirnatos as

é nais perceptível nas secçõcs longitudinais " As Figuras I e 5

da Estampa 26 e a Figura 5 da Estampa 28 il.ustran campos Longitu
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dinais. da nedula. Especialnente a Figura S da Estanpa 26 mos
tra o arrahjo en fileiras aprox inadarnent e regulares, Há subd!
visões celulares segundo vãrios planos cono se percebe nas pfo
xinidades dos dutos secretores (Figura 3, Estanpa 26; Figura 5,
Estampa 28) ou na região do esclerênquina perif6rico. O forma-
to das células de parônquima, nas secções longitudinais, varia
do quadrangular ou nultiangular ao sub-arredondado. As cé1ul-as
de forna quadrangular, no coração da nedula, tendern a ser acha
tadas. Algunas c6lul-as do parênquina perif6rico, isto 6, as si
tuadas entre o esclerênquina e a região primária do lenho e ao
redor do esclerênquina tôn natureza secretorâ. Apresentan-se
preenchidas por un conteúdo escuro senelhante à resina. As d!
nensões das c6lulas parenquináticas e¡n secção transversal va
rian, de 30 un a 50 u¡n de altura por 28 un a 45 um de larguta;
a espessura das paredes situa-se entre 10 um a 18 u¡n. Na re
gião central- nedular a altura varia de 60 ¡n a 180 pn e a largu
ra de 50 ¡n a 60 ¡m. A espessura das paredes situa-se entre
4¡n e 8 pm. O caráter mais especial da medula 6 a presença de
una bainha de c6lulas reforçadas na região narginal, isto 6, pe
ricentricamente. a eIa, Esta conpõe-se de células esclerenqui
matosas coordenadas en ilhotas ou ninhos, associadas a células
secretoras de paredes espessadas e a cõl-ulas pontuadas de pare
des espessadas. Tanto en vista transversal quanto etn vista lon
gitudinal tal bainha perirnedular aparece corn o aspecto de un
cordão, sirnples ou duplo (Estarnpa 25, Figura 1t Estanpa 26, F!
gura 1), representado por sucessivos ninhos de aparência este
1ar. 0 centro de cada ninho ou ilhota é ocupado por c61u1as es

clerenquirnatosas, isodiam6tricas, en todos os planos de secção,
Desse núc1eo esclerenquimático (Estanpa 25, Figura 3, Estanpa 27,

Figrrra 3) irradiarn as célu1as p arenquirnát i cas espessadas e sin
ples, En vista transversal, o ninho de esclereídeos se conpõe
de cóIul.as densas cujo 1únen se revela diminuto, de forma circu
1ar ou en fenda linear, simples ou ranificada do qual irradian
canalículos. A16n dos canalículos (Estanpa ?7, Figura 4) en al
guns esclereÍdeos estão bern claras âs zonas de crescirnento. 0s

ninhos de esclereídeos, em vista longitudinal , aparecem envol
vidos por células de forma quadrada, pontuadas, cujas paredes
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são nenos espessas que as dos esclereídeos "sensu stTictut' (Es
tampa 27, Figuras 2 e 4). A par das células pontuadas hã ainda
outros tipos celulares associados aos ninhos. Algurnas, apesar
de as paredes setem un pouco espessas, estão inteirarÂente escure
cidas devido a evidências de atividade secretora (Estarnpa 27 , Fí
gura 2). Outras r parecern representâr c6Lulas parenquináticas si4
ples. cuja forma difere das c61u1as pontuadas e secretoras. A_d

quiren o fornato preferencial triangular com o vértice mais agu
do voltado para o ninho de esclereídeos, corno se irradiassen a

partir daí (Estanpa 26, Figura 3). Con respeito às cãlulas qua
drangulares, pontuadas r associadas aos ninhos, STEINBöCK (1926)
descreveu células de mesno tipo, corno esclerêqui)na, na nedula de

espécies recentes do gênero Taæodiun.

No que toca às for¡nas fósseis rnäusEl, (1928, 195s) re
conheceu, na nedula f,,s Taøopitga, células aproxinadanente idên
ticas. De fato, na a¡nostra'que se descreve nota-se que os n!
nhos de esctereídeos mantêm estreita relação con o corpo prirná
rio do lenho, aparecendo e¡n continuidade i¡nediata a este (EstaÍr
pa 26, Figuras 1e 3; Estanpa 27, Figura l). Todas as ilustra
ções relativas, indican que cada ninho se relaciona diTetanente
con um ou mais loci de protoxilema; entre o protoxi lena
proprianente dito e os referidos ninhos só se j"ntrorneten escas
sas célu1as parenquimáticas (Estarnpa 26, Figuras 1, 3; Estanpa
27, Figura 1). Interpreta-se, pois, que as c61u1as pontuadas se
jan verdadeiros elenentos de conexão entre os ninhos de escl-ereí
deos e o corpo prinário do lenho. No presente caso não se tra
tan, devidanente, de traqueÍdeos centrípetos, mas, de parên
quima altamente especializado relacionado, quanto à distribuição,
aos ninhos de esclereÍdeos. Tais células espessadas e pontuadas,
ao nesno tenpo, devem ser consideradas, nais cabivel¡nente, como

esclereídeos de urn tipo diverso daqueles presentes no núcleo dos

ninhos (Estarnpa 27, Figura 3). Os cordões longitudinais, peri
cêntricos, nedulares, de esclereídeos, adquirem )realnente) a ap?
rência de cordõos ¡devido à existência de células parenquináticas
espessadas radiantes de un ninho e relacionadas às radiantes
dos ninhos vizinhos (Estanpa 26, Figura 3; Estantpa 27, Figura 1;
Figura 30). Assin os cordões formados nen sen¡rre são unitários
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ao 1oñgo de todo o percurso vertical-. Localnente há ranifica
ções, aparecendo cordões duplos por curto espaço en vista longi
tudinal (Fig.30).

A1én dos elementos descritos um outro tipo de componen
te celular apareco disperso por toda a medula. São filas verti
cais de c6lulas estreitas e retangulares preenchidas por conteú
do escuro do tipo de secreção. Estruturan séries longitudinais
de c61u1as secretoras cujas paredes transversais quase senpre de
saparecen para fornaren dutos, dispersos por todo o corpo nedu
1ar (Estanpa 25, Figura 1; Estanpa 26, Figuras 1,4; Estarnpa Zg,
Figura 5), Em diversos calnpos al-gunas células das séries consen
v¿un suas paredes tra¡rsversais dando en resulta<lo a forrnação de
dutos septados.

C0RP0 PRIIíÃRIo D0 LENHo: É centrífugo e o protoxilema
endärqueo I a par de sua relação direta con os ninhos de esclereí
deos perif6ricos nredulares. A Figura 1 da Estanpa 27 mostra co
no se dispõern os elenentos vasculares prinários a partir da cone
xão co¡n o cordão longitudinal de esclereídeos. Vê-se que os ú1
tinos elementos do corpo lenhoso são traqueÍdeos espi ral ados
(frouxo-espiralados) intrometidos entre as céIulas nais extetnas
dos ninhos do esclereídeos. A partir daí a arnplitude do cotpo
primário varia de sete a dez séries de traqueídeos; 1, Z (S) sé
ries de elenentos frouxo-espiralados; 4-5 s6ri.es de elenentos con

tÍguo-espira.lados; 2 séries de elenentos retj.culados, seguidos
pelos traqueídeos con pontuações areoladas do corpo secundário.

C0RP0 SECUNDÃRIo Do LENHo: An6is de crescinento nÍti
dos e regulares em vista transversal (Estampa 25, Figuras 1e 2).
Entre o lenho inicial e o final de um anel é cornum aparecer uma

sub-zona de oscilação no diânetro dos traqueídeos J con a anpli
tude de oito a dez canadas celulares as quais retonan, logo a se
guir, as dinensões naturais das c6lulas do lenho inicial. do anel.
Taj.s oscilações dizern respeito a anéis secundários en relação aos

principais. Indicarn oscilações clirnáticas, por períodos curtos,
durante o cilo sazonal maior. Contam-se cerca cie oito anéis pri4
cipais, de percurso conpleto, em torno do eixo do tronco. A1én
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desses há an6is nenos dernarcados. O núnero de calnadas ceLulares
do lenho inicial e final de um anel oscila nuito desde o centro,
em direção ä periferia do tronco. Na região do quarto e do quin
to an6is o lenho final conpreende de seis a oito canadas celula
res concêntricas. 0 lenho inicial chega a atingir a cem ou rnais

ca¡nadas celulares.

En secção transversal o fornato dos traqueídeos varia
<lc retangular ao sub-poligonal e arredondado, no lenho inicial ,

passando ao re tangul ar - acha tado no lenho final' En vista radial
os traqueídeos contên pontuações areoladas e¡n 1' 2 (3) fileiras.
Os do lenho inicial têm, en geral, duas fileiras; alguns deles
chegan a apïesentar três fileiras,. na região nediana. Os tra
queídeos do lenho final quase sernpre apresentan s6 uma fileira
de pontuações. As Figuras t e 3 da Estarnpa 28 ilustran o arran
jo das pontuações radiais as quais fogen do tipo caracterÍstico
araucarióide. Quando etn una fiLeira são arredondadas, próxirnas

(Estânpa 26, Figura 4; Estanpa 28, Figura 2) ou espaçadas (Estarn

pa 28, Figura 6), sen se achataren por causa da contiguidade.Quaü

do em duas fileiras são be¡n contÍguas ern alguns canpos (Estanpa

28, Figuras 1e 5) ou apenas prõxinos, sern nenhum grau de achata

rnento. O conjunto de arranjos descrito tende a reconstituir as

pectos de canpos podocarpóides das plantas recentes ern que as pon

tuações ora se alternan ora são contíguas e opostas ao longo do

mesno traqueídeo. os canpos de cruzarnento encerrarn pontuações

de areolas estreitas, corn aberturas longo-e1íticas e horizontais
ou sub-circulares (Estanpa 28, Figuras 3 e 4), Constituem un ti-
po próprio de arranjo. Fogen, portanto, ao tipo clássico arau

carióide. Ern alguns canpos verifican-se a presença de receptácu

los elíticos ou ovóides que podern conter até duas pontuações.Tal

configuração, conseqtlentenente, aproxina a configuração de carnpo

a tipos podocarpõides entre as esp6cies recentes. Nos campos en

contram-se de 2 a 4 (5) pontuações, ora paralelas ora alternas'

Os raios vasculares são de pequena aL tura ' Encontram- s e

com naior freqtiência raios de 2-3 estratos celulares de altura;
ra'amente ultrapassan de I a 10 células. Em I ¡nn 

2 encontram-se

70å de ralos, co¡n 2-3 estratos celulares de altura' 153 tê¡n

apenas 3-10 estratos celulares de altura. Algunas células 'ra
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Fig.30 Laokoæyi'on niocLat'ense sp' lìov': desenho esquemãtico da

programação do sistena esclerenquimatoso em conexão com

eletnentos do corpo lenhoso primário

diais são resinosas fijstítnpa 26. Figura 2) e encontram-se ¿ìsso

ciadas no mesnìo raio com cé1ulas parenqLlilìatosas normais. A bis
seriação e e\,enio esporácìico e só ocorrc 1c¡calmente na região
mediana clo raio.

IJ I ACNOSE

Lcnho clo tipo ginlnospérmico medulaclo. Ìtlecìtt1a com lOnm

por 0,9 mn cluanto aos diâmetros maior c lncnor; naturesi't ltalenqui.
rnática, maciça, heterocelular; tendência à naior di-ltien-são tlas cé

Iulas na região central cJa nreclula; concentração de ceilulas nìeno

res nas camadas llerlférjcas, cìontorno necltrLar qLlase c j rcular re:11

çado por ninhos ric csclercnquima; a cacia ninho se associaln célu
las de parênquima.le l)al'edes espessas sintples e pontuaclas con pe

quenas pontuaçocs arcoladas crn alran,i o alte'rno; arranjo vertical
clas có1u1as mcdulales enr filas não muito regulares, principalmell
te nas pl'oximidades tlos ninhos de esclereícieos e dos dutos secl'e

tores; esclereídc'os (luase isotliantcitricos enl todas as orit-ntac.õcs
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de secção; lúmen pequeno, circular ou en fenda, canaliculados;
dutos secretores dispersos por todo o corpo medular; células se

cretoras esparsas na região periférica; corpo lenhoso prirnário
centrífugo, protoxilema endárqueo; elenentos primários com es

pessamentos frouxo-espiralados passando a elementos com espessa
mentos estreito-espiralados, escalariformes e reticulados; cor
po secundário do lenho con anéis de crescimento nítidos; alguns
anéis secundários, intercalados entre os principais, não tên
continuidade; traqueídeos quadrados a retangulares en secção
transversal; em vista radial pontuações em uma e duas fileiras,
esporadicamente três fileiras; quando em uma, são contÍguas sem

muito se achatarem, ou separadas e esparsasi de forma circular;
em duas filas (ou três) associam a alternância e a oposição
no mesno traqueídeo; arranjo próximo do tipo podocarp6ide; cam

pos de cruzamento com Z a 4 (5) pontuações por campo; ardolas
estreitas; arredondadas a e1Íticas;há pontuações e1íticas alon
gadas no sentido horizontal; algumas parece¡n englobar até duas

pontuações menores; raios unisseriados; de modo esporádico bis
seriação na região nediana dos raios e associação tle c6lu1as re
sinosas e c61u1as parenquináticas normais i altura média dos

raios, 2-3 estratos celulares; escassos os raios con 10 estra
tos celulares de altura.

BRASILESfIL7XYL)N MUSSA entend.

Espécie-tipo ; ByasilestíLoæyLon píracicabense MUSSA 1978

DESCRI çÃO

TRASILESTILTXLLON PIRACICABENSE sp.nov' emend

(Estampa 2g, Figuras 1-6; Estanpa 30, Figuras 1-4; Estarnpa 30-Al

Figuras 1-4: Figura 31, no texto)

Hol6tipo: GP / 3T , ILgZ . Co1 . Paleontologia, IG/USP '
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AF/GP.8. Rodovia Tietê-piracicaba (Sp-tZ7) na a1
tura do kn 26, SP.

NÍve1 de sÍlex dos dep6sitos calcários da Forma-
ção Irati, SP (Figura 7) .

TOPOGRAFIA ÞÍACROSCóPICA: Fragmentos de lenho de forna
.qacrLindrica irregular, como se a ¡norfologia externa, antes da des

corticação, fosse feita em gonos. Estes seriam representadol
por caneluras verticais ou concavidades de caimento en ângulos
agudos (Estampa 29, Figuras s e 6). Amedula ê cêntrica e a dis
tribuição do crescimento, Do caule, sim6trica. os anéis de cres
cinento são nítidos a olho desarmado e acompanhan as ondulações
conforme o pr6prio desenho do contorno do caule, €Ít vista trans
versal. As dinensões do hol6tipo são de cerca de g cn de compri
mento por 6 cn a 7 c.m de diâmetro. A medula é ampla, con dimen
sões da ordem de 2 cm para I cn quanto aos tliânetros naior e me

nor. Parece ter sofrido certo grau de achatamento, rnas, nesmo
assim, sobressai a olho desarmado a configuração estelar acom
panhando, de certa forma, o contorno das caneluras e costelas pre
suníveis como presoìntes na superfície do caule.

TOPOGRAF]A MICROSCÕPICA: A MEdUIA - A MEdUIA tEM O CON

torno aproximadanente estelar; convexidades e ângulos agudos se
distribuen em todo o contorno. os vértices agudos dos ângulos,
reentrantes no lenho, dizem respeito aos traços originados desde
a orla medular. As convexidades correspondern às cunhas plano-
-convexas do corpo lenhoso dissecadas em inúmeras pontas, agu
das, de extremidades aciculares. sendo assim, a orla da nedula,
ao microsc6pio, parece ser franjada (Estampa Zl), Figuras 1 e Z;
Estampa 30, Figura 1) em torno do corpo medular maciço, parenqui
mático e heterocelular. As c6lulas predominantes são as de pa
rênquima, quase sem variação, ilo que toca à dimensão das mesnas.
Por todo o corpo da medula as dimensões celulares variam de Z0 um

a 50 um. O fornato das células parenquimáticas, êln vista trans
versal, 6 o poligonaL, passando a sub-poligonal e arredondado(Ës
tampa 29, Figuras 1 e Z) , Nas secções de orientação longitudi.
nal a forma mais comu¡n é a pol.igonal-retangular atê sub-retangl¡
1ar. Aparecem organizadas em fileiras rnais ou menos regulares.
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As contrais são de dinensões un pouco naiores do que as perif6ri
cas. 0correm rupturas no tecido parenquinático nas proxinidades
do esclerênquirna colunar. De nodo esparso, por toda a matriz rne

du1ar, há grupos celulares de paredes ligeirarnente ¡nais espessas
que não chegam, porérn, a configurar verdadeiros esclereÍdeos. Es

ses gÌupos adquirern a aparência (Estarnpa 30, Figura 4) placoidal.
Compreenden células que varian en núnero de seis a quatorze, ou

maior núnero. EntTe as c6lulas do parênquilna nedular encontram-
-se, dispersos, esclereídeos que en vista transversal tê¡n forna
estelar e cujos vértices são agudos e alongados. 0s unitãrios
são a maioria. Mais rara¡nonte aparecem grupos de dois (três).En
vista longitudinal a. aparência dos ¡les¡nos é divers-a. Compreenden

idiobtastos alongados, unitários ou en feíxes estreitos (fiUro-
-esclereídeos)alongados. Muitos dos idioblastos, por6n, muda¡n

a âparência fibrilar, por se apresentaren subdivididos en câma

ras cristalíferas quadrangulares, adquirindo a feição de cordõel
longitudinais cristalíferos (Estanpa 29, Figuras 3 e 4; Esta¡npa

29-4, Figura 4), Ern associação co¡n tais idioblastos forman-se
entre dois cordões Longitudinais, ou a partir de un só, pLacas
quadrangulares de esclereídeos cristaLíferos. Não se verificou
a presença de c61u1as secretoras ou de dutos secretores, nas a_I.

guns idioblastos tên una inclusão escura que pode corresponder'a
qualquer sorte de secreção.

coRPo PRIMÁRIO Do LENHO: o que nais cha¡na a atenção na

periferia nedular, são as estrutuïas remanescentes das fases ini
ciaís de vascularização que, na secção transversal , llga-se à apa

rêncía das cunhas esgarçadas en tiras longas e finas. Estas se

coordenan e¡n an6is, ilto é, as extremidades de tiras vlzinhas
apro.fundan-se no corpo nedular e podem'convergir" até o ponto en

que se unern ern aIça ou aneL. Dessa rnaneira, cada par de

linita u¡na cavidade ou lacuna de reabsorção, acelular, ou corn algu
nas células,inclusas, de parênquina. Essa é a feição predoninan
te e¡n toda a orla nedular, Todavia, hã bandas e feixes indivi_
duais que não se coordena¡n con os vizinhos conforne o dêscrito
acina. Há, ainda, configurações em que três ou quatro con

veÌgem até urn ponto co¡nun, e, a partiï daí, .parecen expansoes

com aspecto bandeado e aprofundado no corpo nedular. De acordô

con o procedinento clássico , para classificação do corpo prin!
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rio do lenho dir-se-ia que o protoxi.lerna é endãrqueo e o desen
volvinento do corpo lenhoso prirnário, centrífugo. Mas, o qu;
ocorre, realnente, 6 a conservação dos elementos vasculares,ori
ginados durante as prineiras fases de vascularização. Os u1;
nentos lignisvasculares, aprofundados cono expansões, na nedula,
são, de fato, eLenentos vasculares persistentes da fase interne
diária. A lacuna indica a reabsorção dos elementos da fase al
terna e parcial reabsorção dos elenentos internediários (Estan
pa 29, Figura 1). 0ra, diante da configuração desse tipo tor_
na-se difíci1 apontar a posição do protoxilena, pois o verda
deiro foi reabsorvido (CHAUVEAU, 1911), Assin, as secções lon
gitudinais não denotan qualquer sorte de inversão de posição dos
elenentos lignisvasculares.

No tocante aos lenhos fósseis não se denomina, neces
saria¡nente, de xilena centrÍpeto, sõ. os casos de inversão
na orden de aparecinento dos eLenentos vasculares, tnâs; tambén,
quando as componentes celulares se ¡nantêrn avançadas no cor
po nedular e distanciados do próprio cilindro lenhoso. os e.re
nentos de nenor diânetro, aparenternente mais prirnitivos, ocupan
posição ta1 que deverian ser definidos cono protoxilena nesár
queo, rnas, devido à identidade de espessanentos espiralados nas
paredes radiais de todos os elene¡tos, apenas a aparência
é centrÍfuga, Por isso, vale e pena a análise ¡nais acurada
das secções longitudinais radiais. Ilstas oferecem quadros ana
tômicos ben característicos ao morfogênero no que tange a cornpo
sição do corpo primário. vê-se que a orra nedular 6 caracteri.
zada por uma féíção serreada en vista geral (Estarnpa 29, Figura
3; Estanpa 30, Figura 3). Esta resulta das configurações das
cunhas e¡n feixes con extremidades aciculares ou estilõides; eÍt
geral as extre¡nidades aciculares vizinhas, se unen duas a duas
por meio de elenentos espiraLados cada vez nais curtos. Assirn,
a nargen do corpo prirnário conpreende una seqüência verticaL de
pontas aciculares as quais delinitan, entre cada par, a lacuna
de reabsorção. Adiante das extrenidades assin coordenadas, há,
ainda, una bainha de aparência tênue, fornada por seqüência de
una a quatro fileiras verticais, de elenentos retangulares, fi
nos e alongados, con espessamentos frouxo-espiralados a estrei
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to- espiralados e¡n direção ao centro da ¡nedula. A preservação
não deixa afirnar a1én disso, nas há indicações de alguns el-enen
tos reticulados, proj etados ainda ¡nais profundo, no interior da
medula (Estampa 30, Figura 3). Â seqtlência de ele¡nentos espira
lados continua a partiï da nargen serreada da nedula, quase t"[
alteração, com uma anplitude de cerca de 500 urn para dentro d;
cllindro lignisvasvular. Sõ a essa altura 6 que aparecern 1-2 fl
leiras de elcnentos escalariformes e uma fileira única de elonen
tos reticulados. Cono se vê, a extensão radial do corpo priná
rio do lenho 6 notável e é notável a arnplitude radial ocupada
por elenentos espiralados. Quadros anatônicos do corpo prinãrio
assim configurados foran comparados por KR){USEL (Lg28, Lg62)
con a conposição anatônica de MesoæyLon SCOTT. O autor conside
ra tais espécines compreendidos no grupo, designado por ele,
MeaoæyLoideae e relacionado äs Cordaitales, De fato, os espó
cines referidos ao rnorfogênero BrasileetiLoøyLon mostran diver
sas feições dc afinidade en relação a MesoæyLon como seja, ta!
bón, a natureza dos traços. Diferem con pertinência ao corpo
prinário apenas na feição e¡n anel na qual o protoxilerna não deve

ser referido "sensu strictu't, como rnesáÌqueo; o protoxi Iena
verdadeiro inexiste; en seu lugar está presente a lacuna de

reabsorção, contornada por duas alças do xilema da fase interne
diária, conforme descrito, Tais descrições de a1ças ou bandas
aciculares, formando ane1, são apenas figurativas, nada expres
san no sentido do encaninhanento evolutivo das cornponentes.

Â partir da região perirnedular observan-se dois even-
tos anatônicos. 0 prineiro diz respeito aos tlaços bifurcantes
como eln Meaoæylon SCOTT, Estes sc inician a partir de raios
parenqulnáticos largos, e avançan no cilindro lenhoso por una

distância de mais de un nilínetro, con o nesrno aspecto da letra
V, cujo vértice,agudo, se volta para o córtex (Estampa 30, Figu
ras 1 e 2). En seguinento a esse vór'tíce individualizarn-se dois
feixes que divergen em ângulo de cerca de 30o a 35o e seguem por
una distância mórlia de 1,6 nn, pata desapareceren, en seguida,no
corpo lenhoso.

O segundo evento ¿Ìnatômico a se observar é a feição
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dos r:aios prinários, cujas células são globosas, em forrna. de bar
ril. En geral são unisseriados em origern, rnas são cornuns os
de duas ou três séries celulares, antes de alcançarem posição
rnais avançada ou seja, cerca de 500 u¡n no corpo secundário do le
nho.

c0Rp0 sEcuNDÃRi0D0 LENHO: Os traqueÍdeos secundáriosem
fíleiras radiais tên, na secção transversal, a configuração prg
ferencial quadrangular. os an6is de crescinento são nÍtidos.Não
são densos en número por área considerada. O espaçanento médio
entre eles quase sernpre ultrapassa l,S mn e atinge Z nn. As pon
tuações radiais dos traqueÍdeos diferern, sobrenaneira, do arran
jo nesoxyl6ide ou do arranjo cordait6ide. No espécine ern ques
tão tanto no lenho iniciar do anel, cono no renho final há só
ries de urna a duas fireiras de pontuações. No lenho final(MUSSA,
1978c) tenden. à arternância e contiguidade e à forma hexagonal.
Há, entre.tanto, a cornbinação de aspectos podocarp6ides e proto
ginkgõides nos traqueídeos iníciais, isto 6, ao longo do mesno
elenento aparecem canpos de pontuações opostas, ou campos de pon
tuações não contíguas, ou, no mesno traqueídeo, una série de pon
tuações seguida de canpos de pontuações duplas arternas ou du
plas opostas. No lenho iniciar as pontuações, de preferência,são
espaçadas I pode-se dizer que hâ atê um certo ritnisno no espaça
nento das nesmas conr gtupos en rosácea. Nesses as pontuações
são alternantes. Há rosáceas de cinco pontuações, de quatro e
de três. Há diádes e tríades opostas, en rinha horizontal(MUssA,
1978c). 0s canpos de cruzamento são de tipo âgathióíttes;mostran
pontuações pequenas areoladas en núnero que varia de uma a três
pontuações, nais raranente aparocen quatro ou cinco pontuações.
0s raios são unisseriados, com oito-dez estratos celulares de
altura, nas a predorninância (75?) situa-se en torno dos raios
con 1-5 estfatos celulares de altura.
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DIAGNOSE emend.

Medula naciça, heterocelular; matriz parenquirnãtica
fornada por célutas de paredes finas; forna geral das células, en
secção transversal, poligonal; forna geral , nas secções longitu
dinais, retangular; organízação en filas verticais um pouco irre
gulares; grupos placoidais de cé1ulas parenquinatosas, de palg
des um pouco nais espessas que o geral dispersos na nedula; es

clerênquina presente, ern vista transversal, cono células espar
sas, unitárias ou grupos de duas (três) I cada c6lula ten o for-
mato estelar, cujos vértices são alongados e agudos; ern vista
longitudinal compreenden idioblastos esclerenquimatosos fibrila
res; nu¡nerosos dentre eles contên subdivisões em cânaras crista
líferas, quadrangulares; esclereídeos fibrilares unitários ou em

feixes de dois a três; intronetimento de idioblastos esclerenqui.
matosos cristalíferos, en grupos plac6ides entre dois feixes fi
briliares ou associado a apenas un deles; não há conexão ou rela
cionanento do sistema esclerenquinatoso con o corpo prinário do

lenho; corpo lenhoso prinário con notáveI expansão radial i a

maior parte dos elenentos é de tipo espiralado; há poucas séries
escalariforrnes ou reticuladas; configuração transversal en anel;
lacunas de reabsorção en lugar ðos Loci do verdadeiro protoxile-
na; configuração longitudinal representada por extrenidades ac!
culares na nargen medular; cada extrenidade acicular aparece un_i.

da b seguinte por neio de elenentos espiralados curtos que deli-
mítan, em relação a cada par, uma lacuna de reabsorção;
adiante rlas lacunas duas a três séries de elernentos espira
lados e, possivelmente, reticul.ados; cornpïeenden o xilema cen-
trípeto; protoxilena meso e endárqueo, ísto é, mesárqueo transi
cional; corpo secundário do tenho conbina arranjos de po ntua

ções podocarpóides (lenho final) a protoginkgõides (lenho ini-
cial) nos traqueídeos; canpos de cruzanento con 1-3 (5) pontua

ções areoladas por canpo; raios 1-seriados, 759o com 1-5 estratos
celulares de altura; alturas máxinas 8-10 estratos celulares;
raios prirnários con céIuIas e¡n "barri1", globosas; traços se ini
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cian por raios largos do parênquina nedular, no lenho, corn tel
ninações en V cujo v6rtice é voltado para o córtex; a partir do
vértice, traços logo desnenbrados en dois ieixes bifurcantes;di
vergen ern ângulo de 20 a 35o; seguern i ndependentenente e desapa
Tecen cerca de 1,6 nm no corpo lenhoso.

BRASILESTILOXYT!ON SCLERIORNATUM SP. NOV.

(Estanpa 31, Figuras 1-4; Estanpa 32, Figuras 1-4; Esranpa
3S,Figuras l-6; Figura 31 , no texto

DESCRT ÇÃO
Ho1ótipo: GP/3T. 1438, Col-. Paleontologia, IGlUSp,

Procedência: Pedreira de calcário Itapetininga (propriedade do
sr. João Vitri), SP.

Horizonte: Bànco de calcário da base da Fornação (Iìigura 7)
Fornação Irati, SP.

ToPoGRAFIA MACRoSCÕPICA: Pcqueno fragrnento de rano,
forna cilÍndrica, de tipo girnnospérrnico, con. cerca de 8 cm

conprinento e 3 crn de diânetro. 0s an6is de cresci¡nento são
tidos a olho desarnado. Externanente não existem cicatrizes
ornanentação que deva ser colocada em destaque.

ToPoGRAFIA MICRoSCÕPICA: A Medula - Tem un contorno ci]:
cular, levenente sinuoso, devido à penetração das cunhas lenho
sas na orla ¡nedular. Os tecídos da região periférica acham-se
rupturados, e, por isso, nurna observação rápidarten-se a impres
são de que se tratam de lacunas. Na verdade são rupturas resul
tantes da distensão das paredes das c6lulas parenquirnatosas, re
lativas aos prineiros estratos periféricos. Tais paredes celula
res são finas,en contraste com as dos esclereÍdeos e fibroescle
reÍdeos que a partir daÍ se dispersan por todo o corpo nedular.

O contorno das cunhas do lenho, não aparece intacto ao 1on-
go da orla medular cono nas espécies Brdê1:Le I tiLo æy Lon pdra-
cicabense. Aí, ta¡nbé¡n, as referidas cunhas aparecen dissecadas em

feixes e tiras de extrenidades estil6ides, pontiagudas. Os pares

de

de

n1

ou
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de feixes aciculares em geral se unen en anel e deli¡nitan lacu
nas de reabsorção na orla medular. Essas tên fornato anguloso,
cujo vértice rnais agudo se prolonga radialmente na direção do
lenho (Estanpa 51, Figura 3). Desse nodo, tais lacunas, asso
ciadas ãquelas resultantes das rupturas, por tensão, dão à re
gião periférica a aparência lacunosa, polysolenóide, o que não
corresponde à realidade. A nedula é de natureza naciça, hetero
celular. As Figuras 1, 3 e 4 da Estanpa 31 ilustra¡n alguns can
pos transversais das rnesnas. Vê-se que o corpo central, paren
quinático, 6 interrompido, de espaço a espaço, por ninhos dis
persos de esclereÍdeos (Figura 2, Estarnpa 32). As c61u1as pa
renquirnáticas tên, cono forna nais geral a poligonal e, secunda
rianente, a forrna arredondada. São quase isodianétricas em seç
ção transversal; não há distribuição preferencial do tipos celu
lares por zonas. As células perif6ricas denota¡n ser apenas 1i
geiramente menores do que as centrais. Assim, as referidas di
mensões varian en torno de 40 um - 50 un de diârnetro quanto ãs
c6lulas naiores e 20 un - 25 un quanto ãs nenores. Ern todas as
orientações de secção os esclereídeos aparece¡n en ninhos placói
des, aproximadanente horlzontalizados, dispersos no corpo medg
1ar. En vista transversal a forna preferencial dos esclereí
deos unitários 6 a hexagonal, quase isodianétrica. Longitudinal
mente os esclereídeos unitários são quadrangulares a sub-quadran
gulares, un pouco nenores do que as células parenquináticas ao
redor (Estarnpa 33, Figura 4). Os ninhos de esclereÍdeos congre
gam núrnero variável de elenentos, isto é, desde 5 a 6 por grupo
ou ninho até cerca de 16; são nais raros os grupos de 16-20 es
clereídeos. Associados aos ninhos ou independentes deles apare
cen, ainda, idioblastos esclerenquinatosos, alongados, do tipo
de fibro-esclereídeos, pontuados, senelhantes aos fibro-traque_í.
deos devido äs pontuações, por6m, forrnados por una sucessão ver
tical de cõlulas tão curtas (Estarnpa 31, Figura 2) quanto as do
parênquirna. Nas secções transversai.s, quanto a sua presença no

tam-se células poligonais espessadas, dispersas no corpo rnedg

1ar ou associadas aos ninhos de esclereídeos (Estanpa 31, Figu-
ra 1), Aí, porérn, nuna observação de relance chegan a se con
fundir con traqueídeos esparsos na ne<lula, A observação rnais
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detida deixa perceber sua natureza nais pr6xima das cornponentesi
classificãveis corno fibro-esclereídeos. Aparecen unitários ou
grupos de dois (três). Compreenden fileiras longitudinais de
cóluLas tetangulares de paredes espessas e pontuadas (Estarnpa
31, Figura 2; Estanpa 32, Figuras I, 2) con pontuações areola
das, dininutas, sub - arredondadas a hexagonais, collt aberturas ge
ralmente en fenda Iinear,

A aparência longitudinal da nedula pode ser nuito ben
apreciada, en vista geral , na Figura Z da Estampa 32. Observa_
-se que as células païenquinâtosas se dispõern e¡n fileiras verti
cais quase regulares. Tal regularidade sofre a interceptação
dos ninhos de esclereídeos (braquiesclereídeos) e dos fibro-es-
clereídeos pontuados. Os ninhos são placoidais, e dir-se-ia
que até se dispõen de modo organizado no coÍpo nedular, isto 6,
en filas alternantes de ninhos placoidais (Ëstarnpa 32, Figura Z).
Pode acontecer que dois a três ninhos altetnos,mais prõxinos,se
unan por neio de braços radiantes de parênquina espessado (Figu
ra 31). Surgen, assin, ninhos placoidais dispostos ern diagonal
en relação ao eixo veÌtical do corpo rnedular. Ern geral os es
clereídeos que conpõen os ninhos mostran aberturas en fenda das
quais irradian canalículos ra¡nificados ou não. Alguns deles
tên paredes espessas e lúnem anpl-o e este preenchido por subs
tância escura (Estanpa 33, Figura 4) sernelhante b secreção resi.
nosa. Tais esclereídeos devian associar, no caso, a função de
secreção. A dirnensão nédia dos ¡nesnos é da otdem de 30 um a
35 um ao passo que a di¡nensão dos respectivos lúnens gira e¡n

torno de 1"5 un - 20 ur.

C0RP0 PRIMÃRIo Do LENHO: o aspecto 6 anelar, resultan
te da convergência das tiras de xilena na orla da nedula, con a
formação de lacunas especiais, na margen do corpo lenhoso. TaI
quadro anatônico recons.titui quadros idênticos, descritos en
p1ântulas de fornas recentes por CHAUVEAU (1911), referentes a
lacunas de reabsorção. No caso presente, as Lacurias são, certa
mente, idênticas en origen (Estampa 31, Figuras 3, 4). As seg
ções de orientaçõo transversal deixa¡n evidentes dois tipos de
lacunas de reabsorção. 0 prineiro deve a sua fornação ao fecha
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rnento da lacuna por meio de célu1as de parênquina, forrnando un
anel a partir das extrenidades aciculares de cada par de feixes
0 segundo, resulta do próprio encontro das extre¡nidades acicula
res formadas por traqueídeos centrÍpetos, aparecendo expandi¿as ,

rnais profundanente, na rnedula, limitando a lacuna en questão. A

associação de configurações desse tipo dificulta a classificação
do corpo prinário do lenho conforme os padrões convencionais. O

protoxilema, corno tal, não nais está presente. En seu lugar en

contra-se a lacuna de reabsorção. Se estivesse plesente seria
mesárqueo. Assin, não faz sentido expressar esse tipo de estru
turação como endárqueo. Ainda nais porque aí persistem alguns
elenentos, prinitivos, centrípetos ' A nelhor caracterízação,por
tanto, é a de tipo transicional,anelar, corn lacunas de reabsor

ção ou tipo meso e endárqueo. Onde o fechanento da l%cuna se dá

por meio de células de parênquima o canno assirn apreciado nos

tra o protoxilena endárqueo, Onde, porém, as a1ças são fornadas
por neio dos pr6prios traqueídeos primários, ou onde se fornan pe

quenos grupos de traqueídeos, destacados do corpo lenhoso, 6 pos

sível caracterizat o protoxilena como mesárqueo. A arnplitude do

corpo prirnário do lenho situa-se en torno de 10-12 canadas celu
lares, nos canpos endárqueos, con algunas unidades a nais, geral
nente separadas do cilindro lenhoso, por células de parênquima,

nos campos nesárqueos,

CORP0 SECUNDÃRIO DO LENtlo: 0s anéis de crescirnento são

nítidos (Estampa 31, Figura 1) com narcada diferença de forma e

de dimensão entre o lenho final e o inicial dos an6is. Na re

gião nediana do cilindro lenhoso secundário a amplitude do lenho

inicial gira en torno de 80-120 traqueídeos, ern vista tTansver
sal, e, no lenho final, en torno de 5-7. Nesta secção os referi
dos traqueídeos têm forna quaclrangular à retangular no Ienho ini.
cial;mostram-se achatados e estt'eita(los no lenho final . As

pontuações radiais aparecern em uma a duas s6ries ' Três séries
s6 são vistas na região nediana dos traqueídeos largos do lenho

inicial . O arranjo das pontuações aproxima-se do tipo podocag

póicte. Pode ocorrer urna série de pontuações circulares, contí
guas i sern se achatare¡n ou então urna série de pontuações circula
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res afástadas, en filas regulares e fora de alinhanento ao ron
go do nesno. traqueídeo. En duas (três) sãries as pontuações sål
alternas ou opostas em campos diversos do mesno traqueÍdeo; igual
rnente, são circulares i contíguas, sem se achataren ou afastadas
(Estarnpa 33, Figuras 1, j e 5). Os canpos de cruzanento fogen
ao tipo podocarp6ide. Aí se encontran duas a seis pontua
ções de areolas estreitas e aberturas renticulares inclinadas
(Estarnp 33, Figura 2). Dinensões das pontuações de canpo de
cruzamento em torno de g ¡rrn e 5 un quanto aos diâ¡netros maior
e nenor, Con respeito aos raios vasculares existen os de altu
ra máxina, con at6 seis estratos celulares. Cerca de 90% dos
raios, por6n, tê¡n de un a três estratos celulares de altura (Es
tanpa 33, Figura ó).

posIçÃ0 SISTEMÃTICA: A cornposição do corpo primário
do 1enho, anelar, transicional, e a associação do sistena escle
renquimatoso å inedula (ninhos de esclereídeos e fibro-esclereíI
deos) define claranente as características do norfogênero B,a,s¿
LestiLoægLon MUSSA 1978. Ao contrário do norfogênero Kaoko
æylon KdÅusE L rgs6 não existe nenhuna conexãq entre o siste¡na
esclerenquinatoso nedular e o corpo prinário do lenho. Quanto
ä caracterização em nova espécie, o próprio ¡nodo de cornposição
dos esclereÍdeos nedurares diferencia¡n essa forma das denais es
p6cies do norfogênero. por isso, passa a ser designada Brasí
Leet.iLoæyLon e cLez.4oz,na.tum sp. nov.

D IAGNOSE

Fragmento de lenho de tipo gínnospérnico, nedul-ado;
nedula de contorno circular levemente sinuoso; rnaciça, hetero
celuLar, con 0,5 crn de'diânetro; c6lulas parenquináticas de pg
redes finas; poligonais en secção transversal ou, de preferência,
hexagonais; secundarianente algunas células são arredondadas;en
vista longitudinal são retangulares a quadrangulares; sistena
esclerenquirnatoso ¡nedular presente; não relacionado ao corpo pri
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mãrio do lenho; fibro-esclereídeos ern organi zação colunar,pon-
tuados, en filas unitárias ou grupos de duas (três) filas
dispersas na medula; composições colunares de fibro-esclereíde
os associados a ninhos placoidais de braquiesclereídeos; nas
secções longitudinais os referidos ninhos tên a disposi-ção apro
xinada en fileiras verticaiS en que os ninhos são alternantesj co
nexão de ninhos placoiclais vizinhos ocasiona a forrnação de pla
cas diagonais de esclereídeos medulares; os braquiesclereídeos
tên forma quadrangular a sub-quadrangular con anpla abertura em

fenda nunida de ramificações; corpo secundário do lenho represen
tado por séries radiais de traqueÍdeos de forna quadrangular .a

retangular em secção transversal; pontuações radiais en uma a
duas sér j-es en arranjo próxino do podocarpóide; quando en uma sé
rie são arredondadas, contíguas ou afastadas; em duas séries, a1
ternas, contíguas, arredondadas ou afastadas, opostas e contí
guas ao longo clo nesno traqueídeo; campos de cruzarnento corn duas
a seis pontuações de aréo1as estreitas, de aberturas lenticula
res, inclinadas; raios unisseriados; 90? conum a três estratos
celulares de altura; altura máxina, seis estratos celulares;anéis
de crescimento nítidos e regulares.
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BRASILESTILoXyLoN ASSïSTEENSE sp . nov.

Figuras 1-4; Estarnpa 35, Figuras 1-5; Esta¡npa 36,.
Figuras 1-6; Figura 32, no texto).
GP/3T, 1383, Co1. Paleontologia, IG/USP.

AF/GP.8. Pedreira de Calcário Vitti, Rodovia Tietê-
Piracicaba (SP-127) na altura do kn 36, SP.

BaSe da Fornação Irati (banco calcário, Figura 7),Sp.

ToPoGRAFIA MACRoSCÕPICA: A anostra é de bela aparên
cia, rnas o estado de preservação é precário. Apresenta-se des
corticada. Do'lado externo expõe caneluras ou sulcos longitudi
nais paralelos. Estes provavelrnente se originaran no período
pré-fossili zação, con a perda do c6rtex devido aos deslocanentos
e transporte. A par dos sulcos longitudinais estão ptesentes
duas rachaduras transversais que dividem a amostra en três par
tes aproxinadanente iguais (Estarnpa 34, Figuras 2 e 4). Só una
delas ficou separada da peça principal, ficando unidas as outras
nurna peça única. Externanente observan-se cicatrizes de õrgãos
laterais e¡n núnero de três. São circulares e fornarn relevo na
superfície da anostra. A distribuição das três cicatrizes deno
ta arranjo en espiral. 0 fragnento lenhoso diz respeito à parte
de u¡n rarno, con 28 cn de conprimento por 7 cn de diânetro. Te¡n

forna cilíndrica e cor arnarela esbranquiçada; a fossilização deu-
-se por neio da calcedônea; trata-se de pernineralização do

l enho .

TOPoGRAFIA MICROSCõPICA: A Medula - Cilíndrica de cog
torno levenente sinuoso. Nas sècções transversais e longitudi-
nais ainda se encontran campos em estado de preservação razoável.
Em parte a cor esbranouiçada ê da calcedônea, responsãve1
pela pe rnin eralização; esta dificutta a nelhor percepção dos ca
racteres nicrosc6picos, A sinuosidade do contorno medular decor
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re da penettação de cunhas cono que subdivididas en núltiplas ti
ras penetrantes na rnedula, radialnente. A natureza desta é hete
rocelular. Cornpõe-se de céIuIas parenquimáticas entlemeiadas por
fibro-esclereídeos e¡n s6¡ies unitárias. Esses ú1tinos, em vista
transversal , aparecen cono células de forna hexagonal, unitãrias,
rnenores do que as célu1as parenquimáticas e de paredes espessa
das (Estarnpa 34, Figura 3; Estanpa 35, Figura l; Estampa J6, Fi
gura 1). Nas secções longitudinais são vistos cono cordões unis
seriados de esclereídeos e estes de forma hexagonal ¡nais defini
da do que na secção transvetsal, O lú¡nem de cada esclereídeo
(Figura 32) é tanbém hexagonal ou circular. A peculiaridade
narcante dos cordões é que fornan espirais longas, de rnais de
50 pm de extensão, com a forna de grandes "esses" abertos, esten
didos verticalmente, inclinados ou horizontalizados no corpo rre
dular (Estampa 34, Figura 3; Estampa 36, Figuras 3 e 4), As se
tas sobre as fotórnicrografias respectivas indicam o runo dos re
feridos cordões em neio da matriz parenquinática. Alguns deles
se colocan bern pr6ximo da nargen ¡nedular, nas não revelan qual
quer conexão ou relacionanento direto con o corpo pritnário do le
nho. Em secção transversal , cono nas secções longitudinais, en
quanto os diâmetros naior e nenor, das células parenquirnáti-
cas, situan-se em torno de 40 urn a 80 urn os diânetros dos escLe
reídeos variam en torno de 20 un a 30 u¡n. As células da natriz
parenquinática, por sua vez, são poligonais, de preferência. Tên
paredes finas e meatos dirninutos entre elas. Mostran a tendên

'\cia ã disposição en fileiras verticais as quais se apresenta¡n
tanto mais desorganizadas quantos sejan os cordões sinuosos de
esclereídeos cruzando os respectivos canpos ¡nedulares (Estanpa
34, Figura 3; Estampa 35, Figura 3). Certanente que a presença
desses cordões esclerenquimat,ososo causa um esforço sobre as pg
redes finas das c6Lulas parenquirnáticas. Assirn, as vizinhas a

eles aconpanham o percurso, subordinadas äs rnesnas e visÍ
veis sinuosidadcs. 0 rnesmo sucede nas nargens da nedula onde,ern
vista transversal, as célu1as parenquináticas expõen arranjo e

forna peculiares, ao redor das extremidades radiais de
xil.ema (Estampa 36, Figuras I e 2). Nessa região as celulas de
pÊrênquina têm a forma poligonal mais longa do que larga, cujo
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vértiae nais agudo se dispõe em torno da extrenidade acicular
do lenho, corno se irradiassen a partir daí. Tal organização
produz, na secção transversal , o aspecto estelar característico,
resultante do parênquina en torno das extrenidades acicurares do
xi l ema,

C0Rp0 PRIÀ{ÃRIo D0 LENHO: São várias as figuras inseri
das no texto e nas Estampas (Estanpa 34, Figura 1; Estanap jS,
Figuras 1e 5; Estanpa 36, Figuras I e Z) deste trabalho païa
ilustrar o nodo cono se configura o corpo prinário do lenho. A
amplitude deste situa-se en torno de 14 seqüências de traqueí"
deos, radialnente, a partir da nedula. Em sua naior parte coÍt
preenden elenentos espiralados, de espessanentos contíguos. pr6
ximos do lenho secundãrio dão l-ugar aos traqueÍdeos areorados, ã,
junto ã ¡nedu1a, terminan, ern alguns campos, con elenentos espira
lados idônticos. Em outros carnpos percebe-se que a partir dos
últinos espirarados aparece¡n de una a duas seqüências verticais
de elementos curtos e estreitos. Alguns deles deixan perceber a
presença de espessanentos escalarifornes. Tais seqüências do
elementos escalarifornes (Estanpa SS, Figura,3; Estanpa 36, Figu
ra 4, no alto ã esquerda) dizen respeito, certamente, aos grupos
af¿¡stados do cilind¡o lenhoso e distribuÍdos nais profundanente
na orla medular, conforne se vê nas secções transversais (Estanpa
34, Filura 1; Estanpa 36, Figura 1). Conseqüentenente, 6 possí
ve1 reconhecer, en nuitos canpos, o protoxilena endãrqueo; en ou
tros, o mesárqueo. Hã tanbén incidência da configuração anelar,
todavia, ern menor escala que nas denais espécies de BraeiLestúLo
øgLon, Nesse últirno caso a lacuna de reabsorção originada não
permanece acelular; en seu lugar os dois braços aciculares do le
nho engloban una a duas células glob6ides de parênquima. Median
te o que foi descrito, pois, a roelhor rnaneira de caracterizar o
corpo prirnário do lenho 6 de apontá-lo cono centrÍfugo e centrÍ
peto, ao nesmo tenpo; e, o protoxilerna, en situação transicional
entre nesárqueo e endárqueo.

C0RP0 SECUND.4RIo DO LENHO: Os an6is estão presentes mas

são pouco nÍtidos. Os quatro prirneiros anéis são os que ¡nais se
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destacarn, nesno assim torna-se difíci1 proceder contagen de cana
das celulares pala avaliação da anplitude m6dia dos ¡nes¡nos, Sa

be-se apenas que o lenho final do quarto anel compreende cetca
de 4-5 canadas celulares, porém, a avaliação do número no lenho
inicial, é difíci1 de se obter, En vista transversal, a f orrna
preferencial dos traqueídeos é a poligonal, passando ä sub-arre-
dondada no lenho inicial. As secções longì-tudinais não demons

tran bom estado de preservação. Todavia, diversos canìpos nos
tram pontuações em una só fileira ou, em duas, mas, en ambos os

casos, são espaçadas e de f orrna arredondada. A alternância é re
lativa. No nesno traqueídeo as pontuações, quando bisseriadas,
podem se dispor alternantes ou opostas ao longo do nesno traqueí
deo, São pontuações guarnecidas e o tipo de arranjo se aproxina
do podocarp6ide (Estarnpa 35, Figuras 2 e 4), 0s canpos de cruza
mento deixan entrever muito pouco de sua conposição (Estarnpa 36,
Figuras 5 e 6). Encontram-se apenas canpos residuais os quais,
no lenho inicial, chegan a conter de uma a quatro pontuações areo

ladas pequenas, e, no lenho final, en geral,una, ou até duas pon

tuações areoladas por canpo. 0s raios são unisseriados. 0 esta
do de preservação não perrnite avaliar muito ben a altura náxina
dos mesnos. Tudo indica, porén, que se triìtan de raios 'corn pou
cos estratos celulares de altura,

F LE, 32, Brasl Le I t¿ Lo îlJ Lon aa e¿ e teen oe

tico da progranaçâo do sistema
sp, nov.: desenho e squená

esclerenquinatoso medu Ia r
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PoSIçÃO SISTEMÃTICA: O conjunto de caracteres dernons
trado através das ilustrações <leixa be¡n claro que se trata de
nais uma espécie do norfogênelo Baas¿LestiLoæyLon, Vê-se, pe1-o

nodo transicional de estruturação do corpo prirnário do lenho,
bern corno pela presença de cordões de esclereídeos dispersos na
neduJ"a, tão característicos do norfogênero em questão, que se
trata de uma espécie diferenciada d¿rs denais já descritas, cujo
norne sistenático escolhido 6 BrasiLestíLoøgLon assisteense sp"
nov.

DIAGNOSE

Fragmento de lenho de tipo gimnospérnico. Medula ng
ciça, heterocel-ular, formada por rnatriz parenquinática e escle
rênquirnal este representado por cordões de esclereídeos em s6

ries unitárias, fornando longas espirais, ou linhas sinuosas ;lis
persas por todo o corpo nedular; célu1as de parênquima de forna
poligonal,con meatos dininutos entTe elas; tendência ä organiza
ção en fitas radiais, desorden devicla ä presença das espirais de

esclerênquina, este se¡n conexão evidente con o corpo prirnãrio
do lenho. Corpo lenhoso prinário centrífugo e centrÍpeto; e1e

nentos centrípetos conpreendendo grupos de traqueídeos separa
dos do cilíndro lenhoso. e nergulhados na periferia nedular ou

alças de xilema centrÍpeto de configuração anelar; protoxilena
transicional ¡neso e endárqueo. Corpo secundário do lenho con
preende traqueídeos com pontuações radiais en una ou duas s6ries
de pontuações circulares, ora contÍguas, ora afastadas no mesno

traqueídeo; quando bisseriadas as pontuações são alternas corn

alguns canpos de oposição ao longo do mesno traqueídeo; canpos

de cruzanento con 1-2 pontuações areoladas por canpo no lenho fl
nal do anel e I-4 pontuações por cantpo no lenho inicial. Raios
unisseriados de poucos estratos celulares de altura; caracteres
do lenho secundário, podocarp6ides.
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TAXOPITYS KR}TUSEL 1928

Espécie tipoi raæopitgs african d KRAUSEL 1928

DESCRI ÇÃO

IAX?PITY S J0LY I sP.nov.

(Estampa 37, Figuras 1-4; Estampa 38, Figuras l-4i Estan-

Pa 39, Figuras 1-6ì
llolotipo: GPl3T. l39t . Cor. Pareontologia, IGlUSP.

Procedência: AF/GP.80. Pedreira de calcário lr{oura-II, (23 fren
te de exploração), Rodovía Tietê-Piracicaba, I'luni

cípio de Piracicaba, SP,

Níve1 de calcário intercalado en folhelhos 
'

acina do "banco" basal '
Hori z onte :

TOPOGRAFIA MACROSCõPICA: Fragnento de lenho de tipo
girnnospérnico, nedulado. A rnedula é circular, de contorno sinuo

so, nítida en superfície polida. o comprimento da anlostra é de

6,5 cm e o diânetro 2 cn. A nedula ten' aproximadanente, 7 nn

de diânetro. 0 espécine tem cor castanha escura' quase negra'se

melhante à cor do folhelho con nódulos de sílex, conuns na FoI

mação lrati de São Paulo. Trata-se de un fragrnento de caule,con

distribuição de crescimento s in6tri ca.

TOPOGRAFIA MICROSCÕPICA: No corpo secundário do lenho,

assin cono no primário e na nedula o espécine sobressai pela

originalidade da co¡nbinação dos caracteres anatônicos '

A l\'ledula cêntrica, naciça e heterocelular ' A forna 6

circular de nargern sinuosa. Aproxina-se da feição estelaI' devi

do'a configuração das cunhas de xilema, plano-convexas,quase equi

dimensionais. As 1âminas que secciona¡n a medula transversalnen

te expõem-na com a cor escura' quase negra, o que dá idéia de

ter havido um estágio pr6-perrninerallzação ' de condições de car

bonificação. De fato, a cor escura é generalizada ern toda a
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amostra. Contudo, o realce naior da nedula se deve ã componen
tes celulares diversas, de paredes fortemente espessadas e as
sociadas ä natriz parenquirnática (Estamp a 37, Figura Z), Col
preenden esclereídeos. As células parenquirnáticas nedulares ocu

parn carnpos co¡no que estrangulados por nódulos ou grandes ninhos
de esclereídeos. os ninhos se distribuen por todo o corpo rnedu

lar, irregularnente, com a for¡na e a dinensão as nais variadas
em secção transversal. Corresponden a verdadeiros aglonerados
de esclereÍdeos de cot escuta e de pequeno lúnen. AIén desses
ocorrem na medula outros elernentos de forna poligonal, en geral
hexagonais, cujas paredes são espessast rnas, o 1únem,é arnplo.
Aparecen en pequenos grupos ao redor dos Loci de protoxilena,ou
cono elementos separados do cilindro lenhoso. Aparecen, tanbén,
cono unidades dispersas em diversos canpos do corpo rnedular, ou,
nas proximidades dos ninhos esclerenquinatosos. As secções lon
gitudinais esc.larecen nuito ben sobre a natureza desses elernen
tos que, adiante dos Locí de protoxilena, dizen respeito ao xi
lerna prinário centrípeto; dispersos, correspondem a traqueídeos,
presentes no corpo ¡nedular. Nas secções longitudinais os ttg
queídeos sobressaen corn distribuição en duas categorias: 1) os

relativarnente longos, de extrenidades fusiformes que ostentan
espessanentos espiralados ouescalarifornes; aparecen unitá
rios ou ern grupos junto aos Locí de protoxilena; 2) os elernen
tos de extremidades fusiforrnes, quase isodianétricos, apresentan
do espessanentos escalariforrnes a reticulados. A posição pre
ferencial dos traqueídeos longos se dá junto 'a periferia do ci
lindro lenhoso (Estampa 38, Figura 3). 0s elementos curtos e

reticulados encontran-se desde aí e por todo o corpo nedular,en
séries longitudinais sirnples, duplas, raro) triplas.. Tais ele
nentos reticulados, quase isodiarnétricos , (RAUSEL et a1. interpretou-
-os, em raæopit,ys aL,tes-pinto¿ KRì{,USEt q DoLIANITI ,1958 ¡ cono
verdadeiros traqueídeos centrípetos, alén dos prineiros descri-
tos. HOLDEN (1917) identificou-os nuna faixa perinedular, om

DadoæyLon indieun, e interpretou-os como xilena de transfusão.
De una forrna ou de outra, ísto é, sejam eles verdadeiros tra
queídeos, ou eLementos de transfusão, a presente anáIise propõe.
considerá-1os cono elementos centrípetos, cuja função, ern anbos

I

I'
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os casos, seÏia a nesna, ou seja, a de vascularização da nedula
alé¡n dos li¡nites te6ricos do corpo primário.

0s ninhos de esclereídeos são representados por den
sos aglonerados dessas unidades e aparecen corn forte destaque
em todas as orientações de secção da medul-a (Estanpa 37, Figura
2; Estanpa 38, Figura 4; Estampa 39, Figura 1). En vista trans
versal percebe-se tendência ä disposição radial dos ¡nesmos e em

vista radial nostråm-se dispersos cono ninhos plac6ides vertica
lizados. 0s ninhos, individualnente, cornpreendem un núcleo den
so con cerca de 20-26 esclereÍdeos,isodiarnétricos, poligonais,
coln lúnem central dirninutos c canalÍcu1os ranificados
radiais. En muitos deles nota-se¡ corn bastante clareza,as linhas
de crescirnento. A dinensão nédia do esclereÍdeo situa-se eÍr
torno de 20 un a 45 un. En torno do núc1eo denso colocan-se os
esclereídeos de f orrna e diÍìensões idênticas, porém,. con lúraen
nais anplo, associados às próprias c6lulas de paredes espessadas
do parênquina medular (Estanpa 37, Figura 4). Em vista longitu
dinal percebe-se melhor a associação dos esclereídeos isodia¡n6-
tricos, densos, con lúmen pequeno e canalículos de ranificações
aos esclereídeos de lúnern anplo e de paredes espessas. Nota-se
que o interior desses últinos aparece preenchido por material
escuro que poderia indicar a associação da atividade secretora
do escl.ereÍdeo (Estampa 38, Figura 4). Diferentenente das de-
nais espécies gondvânicas de Taæopitgs, na presente amostra og

esclereÍdeos de um ninho não aparecen en fileiras. Ao contrã
rio, en todas as secções aparecem aglomerados. 56 as c6lulas
de parênquina, nas vizinhanças, ê que tenden à organização em

filas verti cais .

A matriz parencluimática cornpreende c6luIas de tananho
e forma variáveis ern vista transversal. Mesrno assin, nota-se
a predominância de células sub-poligonais a poligonais e de c6

lulas sub-circulares de paredes seni-espessadas até as de pare
des finas, en nenor escala. Nas secções longitu<linais o aspec
to pouco nuda, sõ que há a naior tendôncia aos forrnatos quadran
gular e retangular, coexistentes cor¡l c61u1as s ub - arre dondadas
(Estampa 38, Figuras 3 e 4; Estanpa 39, Figura 1). Na superfÍ
cie transversal , devido ao tananho dos ninhos tem-se a inpres
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são de Que o cojunto deles quase engloba o restante da rnatriz
parenquinática. 56 as secções Iongitudinais nostrarn o contrá
rio. As di¡nensões nédias das células parenquináticas, arredon
dadas, estão en torno de 40 un a S0 um. As retangulares (viå
ta longitudinal) neden de 50 ¡rm a 70 un de conprimento e 20 u,¡
- 29 un de diânetro. Quanto aos traqueídeos rnedulares as
di¡nensões varian en torno de S0 un de diânetro por 50 ¡-rrn de con
prinento.

CoRPO PRIM,4RIO DO LENHO: Ocupa as nargens das cunhas
plano-convexas do 1enho, no contorno nedular. 0s canpos reen
trantes entre as cunhas vizinhas são rnarcados pela presença de
raios primários, unisseriados, de c61u1as bojudas ou ern barril
("barre1-shape" - IAI{A). Esses raios denotan estleito relacio
nanento com os tr:aços de folhas ou de ranos, perceptíveis, en
grande núnero, no inteiro contorno nedular. Quanto aos ttaços
ó possível observar, en diversos campos, a forrnação de urn si1
ples traço nonoxí1ico. Este após percurso aproxinado de 1 nn
torna-se bifurcante en dois traços independentes os quais diver
gen entre si en ângulo agudo. A configuração lernbra as Meeoûq
Loideae (KRAUSEI, 1928), todavia, nesse espécine há tanb6n o
aparecinento de traços triplos ou simples (Estanpa S7, Figura
2).

À prineira vista o corpo primário do lenho parece en
dárqueo, rnas logo se notan grupos de traqueídeos separados do
cilindro lenhoso, por rneio de cétulas de parênquirna. Da mesma
maneira percebem-se exÞansões e¡n bandas radiais e at6 transver
sai.s de traqueídeos prinitivos, apÌofundados na natriz nedular.
Em geral, tais expansões de traqueídeos prinários tên começo de
cada l.ado das célu1as radiais primárias, de fornato bojudo (Es-
tanpa 37, Figura 3). Em diversos canpos continuan em arco,qua-
se plano, como parcelas de una bainha semi*absorvida de traqueí
deos avançados no corpo medular (Estanpa 38, Figura 1) . A com

posição'dessa naneira,evidenciada,realça, para o corpo priná
rio do lenho, o caráter conbinado (Estanpa 57, Figuras 1e Z;
Estanpa 38, Figura 1) centrífugo e centrípeto. Conu¡nente o

protoxilerna se localiza no linite natural da cunha seguiilo de
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elementos do netaxilema, Há, tambe<m, nctaxilema pÌesente nas
bainhas vascularcs avançadas níl orla mcclu.l ar.

A Figura :l dâ Estantna 3tì cxpõe um c¿.rnpo longitucìinal
cìo mctaxi.Lerna. centrípcto. .À di.rcita, ern b¡ixo, vêe¡r-sc eremen
tos anclados do protoxilema. I)aí, ern di reção ao centro da
ncclula hã i'1:ols.laq';ìo de sequônci¡s de cl cncntros scrni-espes-
sad<ls os cspiralados. l.ot.i clll ¡.¡dos cr, l¡¡is rirrjìmcnte. ¿lrerll¡.rd.os.
0s reticulaclos são, crìì parte, scnìcrh¡.tcs ìs céluras parenqu.inra
tosas aí i.ntromcti.d¿rs, deviclo à orl¡a'ì zaç:ã. cnr séries unitárias,
ou duplas , de curtír cxtensão rongi.tudìnaÌ. Â f ¡:rrLi r daí scgrien-
-sc traqueídcos com ccrca de 1 mm de t:onrpr.i rrrento, de extrem j.de
clcs fusifo'rnes nr,ni dos cle cspessanìorÌtos; es¡'ri rar¡rdr.:s c e:;calari
formes. Organ:i zam-se em sérics un j_tírj as, cluplas (triplas) , ra
ro em sõrics de maior núrnero de traqucícleos. Ncssas s6ri.es, a..l
gumas fileiras são ïepresentadas por trac¡ucídcos co' pont'aç¿ies
arcolarlas e est;r:ì qãn ar. l c,.lond,'ldr¡s, cm filas sinrplcs. AIris i.sso
há novancntc a jrr'onr issão rlo sóries long:i tutlinai.s de células pa
rcnquimáticas, scguinclo-se siirj.cs clc clerncntos i sodiarn6tricos c()ll
pontuaçõcs rct iculadas. En <ìire ção ao ccntr.o da ncclula contint¡a
rão a apa.cccr sórics cspa.sas cìc traqucídeos lo'gos, cscalari
f ormos c clc trarlucrítlcos rluaso i r; o rl.i. arné t r i cos , l:cti.c.l ados . Me
diantr: tal qu¿dro anatóntir..o a class r f icação nrais plausíve1. é a
dc KRÂUSIjl, ( l 928 " l9(t2) ao r(,)cotìlìeccìr aÍ o xi J.erna prì mári.o cen
trípeto e o c¿rrátcr. nesárcluero do prot.oxi lcma,

C0Rl)0 SljCUNlÃttiO liO l.,l.iNllO: Há ané.i s dcr crescimento, d.c:

narcados, scm mu.ito destaquc, coÌì cspaÇaIì(ìnto amplo cnt_re eles.
Iìrn gera1, há scqtlências de 3-4 (7) elcntcnros , no lcnho f .ina1 , e ,

80-120 (150) no lenho inicial, A car.actcríst i ca principal são
o:ì espcssancntos espi ralaclos níti.dos e¡r todas as secções lotrgi.tu
di nais (1,Ìstanpa 39, lriguras 2 , 5, 6) . A secr;iìo r ad j. a.l Ìnostra
traqucídeos con pontuações areoladas ern uma ou duas l: ileiras.São
prcdoninantes os traqueídcos com unìa fi.ìcira sinples, de pontua
ções contÍguas, arrcdonda<ìas e um pouco achatadas, conr abertura
circr¡1ar no lcnho final. 0s trarlueÍtleos com fileiras duplas nos
tra.m pontuâçõos al ternas , sub-circular()s a sub-hc,.xagona j s , dev'i_
do ta contiguj.d¿r<lo, e sho rna.i s .l-rcqtlcntcìs lìo lcnho inic:i aI. Bnt
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"lnbos .or casos (traqueídeos corn uma s6 fileira ou com duas fi
leiras de pontuações) verifica-se a associação con espessanen
tos espiralados, representados por espirais sinples ou, com ne
nor freqtlência, por espirais dupras, quase horizontais. os carn
pos de cruzarnento conunente contên una ou, no náxino, quatro
pontuações areoladas pequenas, con aberturas lenticurares e in
clinadas. A secção tangencial expõe espessanentos idênticos (Es
tanpa 39, Figura Z) aos da secção radial. 0s raios são unisse
riados, de altura pouco significativa, isto é, não ultrapassaln
de oito estratos celulares. 50e. tên dois a quatro estratos ce
lulares de altura; 35n, tên de cinco a seis estïatos celulares de
altura; 15n, tên de sete a oito estratos celulares de altura. Al
gurnas células conponentes dos raios são resinosas. Nas proxini
dades dos ttaços costuman aparecer raios com bisseriação só
localmente, a16m de alguns raios articulados.

PoSIçÃ0 SISTEMÃTICA: São nuito claras as diferenças
inter-específicas entTe Iaæopítys afz,ícana, Taropítye indiea e
a presente anostra. Em relação as duas espécies desde logo se
diferencia a medula em vista da presença do sistena esclerenqui
natoso ¡nedular. Em cornparação con Taæopitys aLuee-píntol exis
'ten sc)ìtc Lhanças. Diferenças essenciais, por6n, se encontran na
configuração dos canpos de cruzanento, con nenor número de pon
tuações e ainda na conposição e arranjo dos ninhos de esclereí,
deos nedulares. En Iaæopitys aLues-pintoi vêen-se nos canpos de
cruzanento de una a quatro pontuações ou até seis, em filas aI
ternas, Por sua vez, os ninhos de esclereídeos são nais arre
dondados do que alongados em vista longitudinal . Assin tanb6m
não se dispõem verticalizados co¡no na forna que se descreve,apa
recendo,de nodo mais concentrado, junto ä rnargem da nedula, en
bora apareçarn, tanbén, na parte central, por outro lado, na
for¡na em pauta aparece bisseriação Iocalízada nos raios ben
cono raios articulados, Sendo assin, o esp6cirne que ora se des
creve, cono nova unidade taxionônica, será designado Iaæopítye
j oLyi sp,nov,
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DIAGNOSE

Fragnentos cle lenho, nedulados, de tipo girnnospérmico.

Medula maciça, heterocelular, conpacta, com as seguintes cornpo

nentes celulares: natriz parenquimática, ninhos e aglornerados

placoidais de esclereídeos e traqueídeos esparsos; células de

parênquirna(de perneiq entre séries simples ou duplas (triplas)
de elenentos vasculares) de paredes serni-espessadas a finas,sub-
-arredondadas a sub-retangulares; ninhos de esclereÍdeos plg
coidais verticalizados ao longo da extensão longitudinal da ne

dula; a forrna dos ninhos varia desde a circular e elítica até ä

irregular, alongada ; os esclereídeos isodianétricos, poligonais,
não se organizam en filas, nas livrenente nos ninhos; conponen

tes csclcrcnqu:i natosos densos fornam núcleos contornados por es

clereídeos de 1úmen anplo, resiníferos; traqueÍdeos dispersosna
¡nedula representados por séries unitárias ou de duas a três fi.
1as de elenentos curtos I quase isodianétricos, reticulados e

por elenentos longos e estreitos con espessanentos escalarifor-
nes ou espiralados; tais elenentos são disrrersos no corpo nedu

Iar, rnas, preferencialnente, concentrados junto å periferia do

corpo lenhoso i corpo prinário do lenho centrífugo e centrípeto;
protoxilena rnesárqueo; encontram-se elementos centrÍpetos, en

alças ou em grupos, distanciados do cilindro lenhoso, separados

por célu1as de parênquina; raios prirnários unisseriados con cé

lulas bojudas, globosas ou ern barril; de cada lado, em geral ,

células centrÍpetas de xile¡na, conpreenden elementos espiralados
escalariformes e areolados (raros); traços sinples com início
nâ orla nedular e bifurcantes e¡n pleno corpo secundário do lenho;

corpo secundãrio caracterizado por espessamentos espiralados vi
síveis ern todas as orientações de secção longitudinal; espirais
quase horizontais, sirnples, râro duplas; pontuações radiais areo

ladas en una ou duas fileiras, artedondadas a sub-hexagonais, con

tÍguas sen rnuito se achatarem; em <luas f ileir¿rs, alternas, sub-

poligonais, contíguas I aberturas das pontuações circulares; cal
pos de cruzanento con una ou duas pontuações areoladas ' peque

nas, de aberturas lenticulares e inclinadas , mais raro até qug

tro pontuações por campo; raios unisseriados con un a oito es

tratos celulares de altura, bisseriação Iocalizadai iden, raios
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articulados I nas proximidades dos campos onde ocorren os traços
de' 6rgãos laterais.

KRAEASE LPIT.IS nov. gen .

Espécie-tipo: KnaeuseLpitya scaLpturata sp ; ¡tov.

DESCRT ÇÃ0

KRAEUSET,PIIy S SCALPTURATA sp .nov .

(Estampa 40, Figuras t-4; Esrarnpa 41, Figuras l-6; Estan
pa 42, Figuras 1-5)

tlol6tipo: GP/3T. 1422. CoL. Paleontologia, IG/USP.

Procedência: AF/GP. 34. Pedreira de calcário Assistência, krn 24,

Rodovia Rio Claro-Piracicaba (SP-127), SP.

Horizonte: Nível de sí1ex e¡n sedinentos calcários corn interca
1ações de folhelhos, acina do "banco". Fornação
Irati . SP.

ToPoGRAFIA MACRoSCóPICA: Fragnento de lenho, nedulado,
de tipo ginnosp6rrnico; cor castanha, quase negra, con impregna-
ções de sílex e¡n quase toda a superfÍcie. A secção transversal
polida, atacada por ácidos (Estampa 41, Figura 3) faz sobressair
os anéis de crescimento, numerosos, estreitamente espaçados e
ondulantes, através do inteiro contotno de cilindro vascular. A
anostra denota ter sofrido ceTto gtau de enrugamento, por perda
de água ainda no período de pr6-fossilização. Desse ¡nodo, sen
estar nuito conpactada expõe enrugamentos concêntricos. Não se
pode perceber o contorno da nedula a olho desarnado, senão, ape
nas, a sua posição cêntrica no tronco.

TOPOGRAFIA MICROSCÕPIcA: A Medula. O seu diânetro
naior nede cerca de 1,8 mn e o diânetro nenor não chega a 1 nrn.
E, pois, urna medula pequena, de aspecto estelar, ou pentagonal ,

distorcida (Estarnpa 40, Figura 1), 0s vértices do pentágono não
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são pontiagudos, nas representados por curvas atenuadas de onde
parten traços, observa{os en todos os níveis seccionados da
arnostra. A nargen ¡nedular está realçada pela presença de cunhas
do corpo lenhoso, plano-convexas, glossóides e equidirnensionais.
0 corpo medular é parenquimático, rnaciço, As células tên forna
sub-circular a sub-poligonal e até variada. As de forma sub-
poligonal às vezes justapõen parede contra parede, enquanto que

as arredondadas fornan neatos. As células não tên arranjo pre
ferencial distinto, ern função da forna e do tarnanho, rnas, apare
cen mistu¡adas ern todos os canpos, con å tendência à concentra-
ção de célul.as nenores na periferia (Estarnpa 40, Figuras I, 3,
4). Entre essas célu1as algunas são de tipo secretor ¡ conforrne
.indicararn os "pee1s", obtidos das superfícies transversal e ra
dia1, As células, de maneira geral , são isodianétricas, nas
secções transversais; naior tendôncia en relação ä forna qua

dranguì.ar e retangular em vista longitudinal.

C0RP0 PRII{ÃRI0 Do LENHo: Contorna a periferia nedular
corn a configuração de cunhas equidirnensionais, espatul6ides, se

paradas entre si por raios primários, Estes se compõen de cé1u
1as bojudas passando a retangulares. Nas nargens frontais das

cunhas localizam-se os Loci de protoxilema endárqueo. O metaxi
lena só se desenvolve centrifugamente, assin como o restante do

corpo lenhoso. os campos da secção radial- mostran a seqtlência
de ele¡nentos desde os frouxo-espiral-ados, aos estreito-espirala
dos, escalariformes e reticulados, A anplitude radiaL dos ele-
nentos prinários en secção transversal varia de 8 a 12 s6ries.

c0RP0 sEcuNDÃRIo D0 LENHo: Toda a originalidade do

plano anatôrnico <lcssa forna reside na conposição do xilena se

cundário. À prinre ira vista 6 possível confundí-1a con alguns
espécimes do nor llogênero AntarticoryLon, por causa do enrugamen

to das estruturas e incipiência narcante da rnedula' Al-én des

sc detalhc, 6 ainda possíve1 confundí-1a com Antavt¿coæyLon de

vido ä presença tlc traços proeninentes senelhantes aos daquele
gênero. A partir da orla nedular os referidos traços como que

rasgan o corpo lenhoso ru¡no ao córtex, arrastando consígo uma
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faixa larga de cólu1as nedulares, penetrantes no cilindro lenho
so secundário (Estanpa 40, Figura 1). Nota-se que os traços
aparecen dois a dois, ern pontos aproxinadanente sim6tricos na
orla ¡nedular (Estampa 40, Figura 1). Alguns cottan o lenho qua
se que até ä periferia do fragnento, cono traÇo contÍnuo e lar
go, representado por feixés nurnerosos de ele¡nentos vasculares e

parênquirna abundante (Estarnpa 42, Figura 4). En diversos ca!
pos da superfície transversal , estão presentes, igualnente, fai
xas radiais de c61u1as parenquinátícas correspondentes, talvez,
äs lacunas do traço e ao tecido de cicatrização.

A apreciação dos traços nas secções tangenciais dá a

indicação da existência de dois tipos. O prirneiro, conforne
ilustrado na Figura 5 da Estarnpa 42, é menos freqüente. Corres
ponde a traços de percurso retilíneo e transversal , en relação
ao eixo longítudinal da anostra. Esses, desde as proxinidades
da nargen nedular conpõen o corpo completo de radículas adven
tícias. 0 segundo tipo 6 possível apreciar na Figura 2 da Estarn
pa 42 e na Figura 6 da Estanpa 41. Tonando-se como referência
o eixo vertical da arnostra observa-se urna seqüência de traços,
unitários ou pares, dispostos lado a lado ao longo do nenciona-
do eixo. São nurnerosos e a sua evolução no corpo lenhoso é di
fe¡ente daquela encontradâ nos traços de radículas, Possivelnen
te correspondern aos feixes largos vistos na secção transversal
ou estes seria¡n relativos a ra¡nos. A distribuição dos traços
pares, ou, ãs vezes, unitários, clistribuÍdos ao longo do eixo
longitudinal, 6. susceptíve1 de conparação con o.s parâmetros fi
lotáxicos das coníferas recentes. MARGUERIER (1978) apontou ar
ranjos próxinos desse en lignispécines con espessanentos espira
lados do Karoo do Madagascar. A ilustração da sgperfÍcie tangen
cial de una anostra, apresentada pela autora, 6 idêntica ä des

ta que ora se descreve. MARGUERIER (1978) cornenta que tal ar
ranjo denuncia relacionanento con as Conifenophyta, mas, não

exclui a possibilidade de aproxinação con as Cordai,tophgta. No

tocante b anostra ora discutida o relacionanento con as conífe
ras é o nais provãveI, devido à presença dos caracteres nedula
res e do corpo secundário do lenho,
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Por exernplo, os traqueídeos têm espessanentos espira
1ados, bern nítidos, em toda a superfície longitudinal. Nas pare
des radiais são mais delicados com espirais sinples; as esp¡.
llals duplas e ranificadas são menos freqtlentes. Nos traqueí-
deos do lenho inicial as volutas são quase horizontais, e, nas
do lenho final têm inclinação suave. Nas paredes radiais as es

pírais se associam a pontuações, em fileira simples ou duplas,
alternas, Ern geral (Estampa 41, Figuras 4, 5) são pontuações se

paradas ou esparsas, de forma circular. Quando en fileiras du

plas - no lenho inicial- do anel - as pontuações são contiguas,al
ternantes, havenclo d"rpor restritos, de oposição, no mesmo tïg
queídeo. A maneira de disposição das espirais, nos traqueídeos
pontuados, lembra, en alguns canpos, a configuração calitróide,
nìas o evento não é regra (Estanpa 41, Figuras 4,5). Os canpos

de cruza¡nento são caracterizados pela presença de una sõ pontua

ção areolada, grande, quase circular, de abertura e1ítica, leve
mente inclinada. 0 tipo de pontuação de carnpo 6 dacrydióide,
tambén conun entre Taæaceae recentes. Essas ú1timas, en geral ,

co¡nbinam configurações de dois tipos, ãs vezes na nes¡na espécie.
A presente anostra cont6n sonente pontuações dacrydióides. A sec

ção tangencial (lìstanpa 42, Fígvras 1, 3) nostra traqueÍdeos con

espessanentos senelhantes aos da secção radial, porén, nais proe
minentes. Os raios são unisseriados con um a doze estratos celu
lares de altura, Algumas células dos raios parecen ter sido re
siníferas, devido ao preenchinento escuro en nurnerosas delas.

POSIÇÃO SISTEMÃTICA: O espécime en questão posiciona-
-se ben próximo dos rnorfogêneros Taûopztye rn-ä.usr L Lg28 e Pdva.

taæopítye MANIERO 1951. Todavia, distancia-se do prineiro, devi
do à diferença de conposição do corpo prinário. Do segundo,dis-
tancia-se quanto a vários aspectos: por exenplo, no que tange aos

traços (vista tangencial) quase sempre formados en duplas, en re
1ação ¿to eixo vertical, aparentes de nível a níve1; assin, ta¡n

bém, são difercntes os campos de ctuzanento e o plano anatônico
da nedula. Portanto, descreve-se a anostra en unidade taxionô
níca independente. O fato de a conposição do xilema prinãrio
de Parataæopitys, ser bastante contÍclvertida (MAHESHI\rARI , 1972;
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LEPEKHINA, L972) e considerada corno do mesno tipo de Taæopitye

distancia aquele rnorfogênero da unidade eln pauta. Além disso,as
diferenças essenciais entle os morfogêneros dizen respeito, ãs

configurações dos ca¡npos de cruzanento, aos planos anatônicos ne

dulares diversos, os planos filotáxicos diferentes ' Conseqllente

nente, a forma em discussão recebe um novo none,isto ê,KvaeuseL
pítys, en honenagen aquele que mais sobressai dentre os que se
'dedicaran ao estudo dos lignispécimes gondvânicos at6 o presen-
te, Dr. RICHARD KRA,USEI.

DIAGNOSE

Fragmento de caule de tipo gimnospérrnico. MeduIa pg

renquinática r4aciça, heterocelular, dirninuta; contorno rnedular

sub-circulaï con 1óbulos nos locais de saída dos traços; cél-ulas

parenquirnáticas sub-poligonais a sub-circulares e¡n vista tTans

versal, retangulaÌes, irregulares a arredondadas' con tendência

a formaren filas verticais nas secções longitudinais; células se

cretoras dispersas na ¡nedula e concentradas nos ãpices das cwrhas

plano-convexas, do 1enho, na periferia nedular; I ong i tudina l¡nen

te as células secretoras f o r'rnarn filas verticais das quais resul
tan dutos con septos persistentes. Corpo prirnário centrÍfugo,
protoxilena endãrqueo; cunhas lenhosas espâtulóides, separadas

por raios prinários de c61u1as grandes e bojudas. Corpo secundá

rio centrífugo; anéis de crescinento presentes; espessamentos es

piralados nas paredes radiais e tangenciais dos traqueídeos; es

pensanentos espíralados radiais combínados con pontuações

unisseriadas e bisseriadas; ern uma fileira, as pontuações são

contíguas ou separadas e arredondadas; en fileiras duplas, alter
nantes, contíguas, sub-hexagonais; espessanentos espiralados e

pontuaçõeS areoladaS conbinadas reconstituen canpos con aspectos

callytr6ides I setn que os nesnos sejan regra; espessanentos deLi

cados nas seCções radiaiS e consistentes nas secções tangenciais;
en anbos os tipos de secções poden ocorrer, en canpos restritos,
espirais duplas ou ranificadas; en anbas as secções o ângu1o de
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curvatura ó pre doninantemente baixo e aparecem espiras quase ho

Ìizontais; campos de cruzanento con uma pontuação areolada, gran
de, dacrydiõide, raro duas pontuações (s6 no lenho inicial);raios
unisseriados com un a doze estïatos celulares de altura; traços
nuneTosos perceptívei.s nas secções tangenciais; alguns, nenos
consistentes, logo naturan no ci..l.indro vascular conpleto de ra
dículas adventícias; outros traços, naiores, aDarecen co¡n aspec
to nodular enÌ grupos cle dois, ou sinples, dispostos em l inha
vertical cono se cxistisse un pressuposto eixo deterninanclo a or
ganização; csta é sernelhante a do plano filotáxico das conÍferas
en geïa1.

AUS?R0SCLER0IlEDULL0XyL0N nov. gen.

Espécie-tino: AustroscLeromeduLLoxyLon geraldinii sp.nov.

DESCRI ÇÃO

AU ST ROSC LE ROÌILE DU LLOXY LON GERALDINTT Sp, nov.

(Estampa 43, Figuras 1-5; Êstanpa 44' Figuras 1-6)

Ho1ótipos; 1âtninas GP/3T.1317 - Col.Prof'Geraldini,Porangaba,SP

procedência: Afl0ramentos dos sedimentos calcários da base da

Irormação Irati' arredores da cidade de Porangaba'SP'

Ílorizonte: IJanco calcário, acina da "Iaje azul" (Mernbro Taqua

ra1) ' Fornacão Irati, SP'

TOPOGIìAFIA MACR0SCóPICA: Fragrnentos de lenho de tipo
ginnospérnico. 0 holõtipo ten cerca de 23 cn de cornprirnento por
7,5 cm de diânetro. A cor é a arnarcla esbranquiçada. En geral,
esfacelan facilme¡rte, com a simpl.es pressão dos dedos de nodo

que, para secc j.oná-1o foi preciso nìantô-l.o en irnersão, por un

dia, en adesivo "Araldite" dissolvido ern xrIoI MERCK. Ivlediante a

aþsorção do adesivo e posterior secagem, os espécirnes nostraran-
-se capazes de suportar o coïte para as preparações petrográfi
cas e de "peel.". Devido à cor esbranquiçada do naterial os

"pcels" não chcgaram ao bo¡n resultado espcrado, nesno apõs a co

loração h base da safranina.
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A secção transversal polida nostïa que os tecidos so-
frerarn certo grau de retração. A ondulação dos anéis rnais exter
nos é característica, muito ernbora a nedula não denuncie o even
to. Assim, pernanece circular (Estanpa 43, Figura S) en diferen
tes nÍveis de secção.

ToPoGRAFIA MICRoSCÕPICA: 0 principal destaque diz res
peito, inegavelrnente, ao sistena es c l erenquimatos o nedular.

A Medula - Dininuta e localizada no centro do ramo ne
de, nos esp6cines rnaiores, cerca de 3,5 nn por 4,0 nrn, e, nos ne
nores, en torno de 1nn. Trata-se de nedula "sui generis", hete
rocelular, diafragnada. Não encontra ternos precisos de compar,a

ção com as fornas girnnosoérnicas recentes. No tocênte as fõ:.
seis pode ser parcialnente conparada con algunas esp6cies da For
nação Irati (Bacia do Paraná) bem cono con o ¡nórfogênero ScLeyo
me'duLloøgLor¿' . DUBINGER q IvÍARGUERIER, da província paleoflorísti.
ca euro-anericana, de idade carbonÍfera superior. Os norfogêne
ros conparáveis nostrarn caracteres profundamente âtenuados, como
que num sinples esboço, en relação aos da forna que ora se des
creve. 0 contorno externo da nedula deveria ser, originalnente,
circular e estelar. No presente nostra-se e s t e l at - e 1Í t i c a . Ex

põe, em vista transversal, aglonerados circulares e placoidais
de tecido esclerenquimatoso de cor escura (Estanpa 43, Figuras
1, 4; Estanpa 44, Figura 5) dísposto junto da periferia da medu

Ia. Tais aglonerados de esclerênquima são tão proeminentes que,
nos espécirnes nenores, chegan a corresponder a l/3 do inteiro con
torno do cÍriulo concernente ao corpo nedular. En conseqtlência,
a matríz parenquinática aparece desintegrada quase por conpleto.
Assim, das céLulas de parênquima s6 restam, propriarnente, alguns
canpos esfacelados nostTando elenentos celulares de paredes finas
e de forma irregular. Tais canpos preservados localizam-se, em

geral , nas zonas livres entre os aglonerados do esclerênquima,
só perceptíveis junto ao limite con o corpo vasculaï prirnário e

nas secções longitudinais. En vista radial o esclerênquina ten
o aspecto de placas ou de bastões curvos na neriferia da nedula
estruturam verdadeiras pontes ou diafragrnas esclerenquinatosos
transmedulares, fornados nediante a associação de nu¡nerosos eS
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clereídeos unitários, Tais pontes têm início eln urna das margens
do cilindro rnedular e crescern em direção à outra nargen, en sen

tido transversal ao do eixo vertical do espécine. Entende-se que

o desenvolvimento das pontes de esclereÍdeos se acentua tanto
nais quanto nais avançada a maturação da pla¡ta; constata-se o

conparecimento dessas en fragrnentos de todos os lraus de desen

volvimento e até na medula clc uru rano ai.ncla incluso no estelo prin
cipal de una das amostras (Estampa 44, Figura 1). 0s esclereí-
deos que cornpõen as pontes são pequenos e isodia¡nétricos, em sec

ção transversal, e quadrangulares ou retangulåres nas diversas
secções longi.tudinais (Estanpa 43, Figura 5; Estampa 44, Figu
ras 2 e 6). Ern geral, o 1úmem dos ¡nesnos aconpanha, de tnodo gros

seiro, o fornato do prõprio esclereÍdeo, e a partir dele se ir
radian canalículos de pontuações, sirnples e lanificados. 0s es

clereídeos quadrangulares nedern em to.rno de 35 un a 40 un; os re
tangulares nede¡n 50 pm de conprimento por 25 pm de J.argura, en

média. A avaliação do núnero de esclereídeos que conpõe una

ponte esclerenquirnatosa (Estampa 43, Figura 5) 6 nraticanente di
fÍci1, tão nunerosos eles são, Os intervalos rnedulares entTe

as pontes esclerenquinatosâs são acelular:es e correspondern a ver
dadeiras câmaras de armazenagern de ãgua, possivelnente. A medu

la, assin, aparece diafragnada em vista longitudinal. 0 fato
sugere a adoção de recurso xeronórfi-co por parte da planta, e

diante condições inósnitas de vida.

CORPO PRIMÃRIo DO LENI'IO: CentrÍfugo e o protoxilema en

dirqueo. De acordo coÍr o clue é possível concl.uir, em lace do es

tado de preservação das amostras, a sucessão de elenentos prirn4

rios se dá a partir dos espiralados. Não se sabe se com a des

truição do parênquitna medular, quase poï conpleto, tanbén se des

truiram os elementos anelados. Q corpo prirnário do lenho aconpa

nha o contorno das cunhas plano-convexas, de larga base' volta
das para a medul.a . Nos campos inter- cunhas ã.s ve zes há f ta

ções residuais de parênquina, penetrantes em cone agudo, no cor
po lenhoso prinário. Às vezes o parônquirna não mais existe el

por toda a naïgen do corpo prinário notan-se rasgões em cone agu

do os quais podem denotar a emissão dc tTaços sinples ou múlti
p1os.
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A localização de un n6 na parte externa da anostra fez
com que se processassern secções e¡n s6rie, para averiguações se
bre a anatomia noda1. A aiguns ¡nilÍ¡netros abaixo do nó (1S nn)
encontrou-se un níve1 da secção transversal , no estel0 principal
(Estampa 43, Figura 1) con urn pequenino estelo néo_formado, cor
respondente a un ralno antes de energir no córtex. o pequenino'
este10, e¡n vista transversal ! aparece seccionado conforrne a orien
tação radial (Estanpa 44, Figura l). Foi possível observar qu;
nesno nesse estelo jovem a nedula ten caráter diafragnado, por
meio de pontes avantajadas de esclerênquína. Assin, pottanto,tal
característica do esclerênquima faz parte de una prograrnação, rna
nifesta desde o prirneiro esboço do cilindro vascular, daÍ o seu
valor taxionôrnico. A Figura s da Estampa 44 coloca_ en destaque
outro n6, presente en una das secções tangenciais obtidas. Vê_se
que o nesno foi seccionado segundo o p j.ano transversal e a rnedu
la e a replica, dininuta,do quadro anatônico do estelo principal.

CORPO SECUND.ÁRIO DO LENHO: Nada há de relevante a assi
naLar, isto é, nada há que fuja ao padrão secundário encontrado
nos xilemas gondvânicos conhecidos. As naredes radiais dos tra
queídeos expõen de uma a duas fireiras de pontuações areoladas ,

ou, localnente, três filoiras. São contíguas sen se achataren
ou levenente afastadas. são alternantes, mas ocorren caÍ¡pes res
tritos de pontuações opostas. no rnesmo traqueídeo. Às vezes apa
recem (lenho final), tanb6rn, traquefdeos con duas fileiras sepg
radas de pontuações. Os campos do cruzanento não estão bem prg
servados. MeSno assi¡n a Figura 3 da Estanna 44, indica que aí
existiam pontuações de tipo areolado. Estas agrupan-se, en g9
ral, ern núnero de duas a quatro. Não é possível avaliar se há
conbinação de ¡naior núnero de pontuações por canpo. 0s raios
são senpre unisseriados e não ultrapassan de cinco estratos celu
lares de altura. Os an6is de crescinento Ílostran-se ondulados,
principalnente con respeito aos nais internos. En parte, a ondu
1ação pode ser devida 'a passagen dos traços foliares e de rarnos
en direção ao córtex. O lenho final ten, de anplit.ude, quatro a
oito canadas celulares e o tenho inicial , e¡n n6dia, apresenta de
50 a 80 carnadas celulares.
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PoSIÇÃO SISTEMÃTICA: Os caracteres presentes no corpo
da nedula são suficientes para realçar a originalidade dessa
forna en conparação con as demais conhecidas. Cornparando-se com

os norfogêneros gondvânicos, 6 no perrniano da Bacia do paraná
que se concentra o naior núrnero de espécies catacterízadas pel-a
presença do esclerênquina nedular con as feições as mais
variadas. Vê-se que alguns parârnetros de distribuição do escle
rênquina poden ser conuns a diferentes norfogêneros. portanto,
há a necessidade de a sistemática, nesse caso, se apoiar en ou
tras caracterÍsticas do lenho que não, apenas, o padrão de dis
buição do esclerênquima. Há formas de corpo prinário centrÍpe
to, con diversos padrões de distribuição de esclerênquina, sene
thantes aos das for¡nas de corpo prirnário centrífugo, com ou sem
canais secretores. 0 nesmo se dá no tocante ãs lacunas.

No Permiano da Bacia do Paraná foran identificados,
até o presente, seis padrões de lacunarização ben definidos, as
socíados ou não ao esclerênquina. A Figura 21 esquenatiza os
padrões de composição do plano lenhoso dessas formas con a re
presentação dos principais caracteres do lenho, incluindo o es
clerênquima. Vê-se que os espécirnes questionados são originais,
en relação a cada un deles. Por isso, são descritos en unidade
taxionônica à parte ao mes¡no tenpo que se estabelece o confron
to entre naterial gondvânico e o norfogênero ScLeyome duL 7.o æy Lon
DUBINGER q MARGUERIER 1978, da Bacia DÀUTUN, França. O ptano
anatônico medular sugeïe afinidades en relação ãs coníferas, fos.
seis e recontes. FLORIN (1940) indicara em relação a VoLtzia
e llaLchöapnemnon conportarnento senelhante do sistena escleren
quinatoso, fato que levou DUBINGER q MARGUERIER (1975) a relacio
narem o norfogênero SeLeyoned.ul Lo æg Lon às coníferas. Em ,"fu-
ção äs nedulas <los lenhos de coníferas recentes, quer no está
gio de plântula, quer no estágio adulto, há vários gêneros cujo
comportamento do sistena esclerenquimatoso medular 6 semelhan
te ao que ora se aprecia. Por exenplo, os gêneros recentes
Peeudotsuga, Keteelenía e Ab¿es rnesrno no estágio adulto encer
ran configuraçõcs prõxinas desta que se descreveu I apenas coll
aspectos atenuados quanto ã naior concentração dos esclereÍdeos
por ninhos, placas ou pontes escletenquinatosas.



DIAGNOSB

Fragnentos Lenhosos de tipo ginnosférmico; nedula din!
nuta, diafragnada; placas ou pontes de osclerênquina subdividem a
nedul.a en cânaras sucessivas no sentido Longitudinal; pontes de
esclerênquinra fornadas por esclereíd.eos isodianétricos em secção
transversal. e quadrangul.ares a retangulares, nas secções .longitg
dinais; lünen dos esclereídeos aconpanha o formato dos ¡nesmos com
canalículos do pontuações presentes, sinpLes ou ranificados; cânrg
las aceluLares entre as pontes de escLereÍdeos; células parenqui
¡náticas rompldas por tensão diferencial a partir das pLacas de eg
cl.ereídeos; zonas parenquinrãticas residuais junto à periferÍa ng
duLar e na região linite con o corpo prinrário do Lonho; protoxil.e
na endárqueo, cunhas Lgnhosas, pLano-convexas, separ.adas em cel
tos campos pela íntro¡nissão de c6lul.as rnedulares e¡n raios 1argos;
tais raios fornan cone agudo e rasgan o lenho e¡n sontldo radial
è¡n correspondêi.rcia coni a saÍda de traços, duplos, os quais se reg
nen como traço único en pleno corpo Lenhoso; estelo néo-formado
de um ramo presente em neio ao estelo Lenhoso principal; neduLa
do estel.o do ramo díafragrnada cono a do eixo principal. Corpo se
cundãrio representado por traqueÍdeos .co¡n pontuaçõ'os radiaís areo
l.adas en rutta, duas, ou , localmente, três fileiras de pontuações
não muito contÍguas, alternasf com alguns ca¡npos de oposição¡
forna das pontuações sub-hexagonal; campos de cruzanento con duas
a quatro pontuações areoladas, pequenasr pox canpo¡ raios unisse
riados com um a cinco estratos celulares de aLtura.
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PAULI ST)XY Loltr gen. nov,

Espécie-tipol. PaulistoæyLon infLatum sp, nov.

DESCRI ÇÂ,0

PAULIS?OXYLON INFLAIUM sp. nov.

(Estanpa 45,Figuras I-6;Estanpa 46,Figuras 1-4; Figura 34,no texto)

Hol6tipo: GP/3T. 1408. Co1. Paleontologia, IClUSP.

Procedência: AF/GP.34. Pedreira cle calcário de Assistência (24

frente de exploração). Rodovia Tietê-Piracicaba,
na altura do km 24, Ì.lunicípio de Rio Claro, SP.

Horizonte: Referências de trabalhadores da pedreira infornan
que a arnostTa procede dos sedimentos acima do ban

co, ricos e¡n nódu1os de sí1ex.

ToPoGRÂFtA MACRoSCÕPICA: Trata-se de un fragmento de
caule de cor castanha escura, quase negra, de forna ci1índrica
subdividida en gonos (Estanpa 45, Figura 1), isto é, a parte ex
terna da anostra apresenta gomos concêntricos, cada qual separa
do do vizinho por surcos rongitudinais ben rnarcados ao longo de
todo o conprimento da ånostra. Sendo assim, a secção transver
sal da nesnâ ten o aspecto de rosácea de aproximadamente g gornos
(Estanpa 45, Figura 2). Nurn desses sulcos longitudinais, entre
os gonos do cau1e, existe u¡na cicatriz elítica e alongada. Esta
corresponde a cicattiz de u¡n ramo.

. 0 conprinento da anostra é <le f4 cm e o diâmetro si
tuâ-se entre 6 cm - 6,5 cm. A ¡nedula é grande, cêntrica, de for



na circuLar,aproxirnada. Ten cetca de l,g cn de diânetro, Sobres
saen na superfície ttansversal., polida, traços de grande ,upu"
cussão anatômica os quais parten de nargen nedular e atravessan
toda a fração preservada do cirindro lenhoso, païa terrninare¡n run
ponto tal, da superfície da anostra, que coincide con u¡n dos sul
cos longitudinais. Portanto, nos sulcos aí existentes é que ,u
dava, de nível a nível, a inserção cte 6rgãos laterais (ranos e
folhas) ' A Figura 2 da Estarnpa 45 corresponde å superfície pori
da da amostra, atacada por ácido fluorídrico. Aí aparecen com
destaque a nedula e quatto traços nítidos, além de outros traços
de nenor repercussão anatônica a olho desarnado.

T0PoGRAFIA MICRoSCÕPICA; É original enrre as
gondvânicas conhecidas,

. A Medula. Apesar de ter a forrna circular quase pel
feita a margem é leve¡nente sinuosa, devido as cunhas de xilema,
de larga base, voltadas para o centro da nesrna. A própria Figu
ra 2 e as Figuras 3, 5 e 6 da Estanpa 45 indican que se trata de
nedula lacunar, sen canais. Existe aí una trana de células nedu
lares como ¡nalhas de uma rede, cujas lacuna! tên a forna 

" di
nensões variáveis. o conjunto de cé1u1as aí presentes nostra que
a natureza da ¡nedula era heterocelular. É ben possÍvel que du
rante os estágios de caul-e jovem esta se apresentasse naciça,mas,
a natureza das células que aí existen deve ter influenciado na
Tuptura e lise celular, para dar origen às lacunas. Assin deve
ter existido alguna injunção causadora do recurso de fornação das
lacunas nedularesrrelacionada con a fisiologia da planta (recur
sos xeronõrficos). No aspecto geral a nedula le¡nbra a do gênero
PoLgsoLenoægLon, por'em, as diversas secções transversais ou lon
gitudinais não deran nenhuma indicação da presença de canais se
cretores. Esse fato afasta a possibilidade de se incluir a prg
sente anostra no referido rnorfogênero. A trama celular aí presen
te ten natureza conplexa. É for¡nada por cél.ulas de parênquina e
por cél-ulas esclerenquirnatosas do tipo de braquiesclereídeos. Es
tes últimos aparecem cono que costurando as faixas celulares que
restaran dâ matriz de parênquina. As conponentes do parênquina
tên paredes finas, fato que pernite subentender que a tensão de

for¡nas
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contato dos esclereídeos, esparsos ou grupados entre as célu1as
do parênquirna tenha facilitado a fornação de lacunas. Na seg

ção transversal, cono nas longitudinais, os esclereÍdeos têrn

forma poligonal e suas ilinensões situan-se entre un náxino de

9,2 vn/ L36,5 um e 155un/133 um e un mínino de 57 vn/ 46 ¡rn (Estam

pa 46, Figura 4). Apresentan lúmen cêntrico e canalículos 'ra

diais ranificados. As cé1u1as do parênquima nedular tên dinen
sões idênticas às dos esclereídeos ou são ben maiores, isto é ¿

podcrn ser at6 trôs vezes naiores que os esclereídeos de naior
dinensão. As c6lulas formadoras das nalhas têm paredes espes

sas e são pontuadas, As pontuações, cortadas ern secção trans
versal, aparecem como elos sucessivos de una corrente. No inte
rior das ¡nalhas as células parenquimatosas têm paredes finas.Na
verdade, o interioî das malhas devia corresponder a campos nuci
laginosos, cujas paredes celulares preexistentes forarn paulati,
nanente desintegradas. Portanto, a medula continha células nu

cilaginosas e células de parênquirna de paredes mais espessadas

as quais constituen, agora, as bandas parenquináticas inter-1a
cunas. Há casos en que sonente as células parenquirnatosas con

tornan as lacunas, en faixa unitária, chegando a sinular' nuna

observação de relance, a secção de un canal secretor (Estarnpa

45, Figura 3). En alguns camlos da periferia medular encontran-

-se conposições diversas do parênquima, em fileiras estratificq
das, de c6lulas de paredes finas, fileiras essas s6 renanescen

tes en canpos restritos (Estampa 46, Figura 3) . Devido à forte
destruição celular, evidenciada en todas as secções, não se sa-

be, ao certo, se tais fileiras estratificadas fornavarn bainha

definida na orla nedular. Assin, na nesna nedula existe uma fei

ção anatômica de grande destaque e de alto valor sistenático
que é a orientação das Lacunas ern sentido horizontal ou quase

hor j.zontal, en relação ao eixo vertical do espécirne. Não se

trata da configuração disc6ide, mas, trata-se da configuração

septada, en que a lacunarização progressiva parece ter se subor

dinado a certos parânetros pré-determinados . Desse nodo, âs

lacunas aparecem horizontali zadas, orientação essa, só nodifi-
cada, LigeiTarnente, devido ä resistência otr barreiras dos es

clereÍdeos, unitários ou en grupos, dispersos no corpo rnedular'
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Ten*se,.portanto, nessa forna, a sujeição a u¡n comando de ordern

genética , razão pela qual é separada en unidade taxionôrnica no

va,

CORPO PRIMÃRIO DO LENHO: O corpo lenhoso prinário tern

arnplitude aproxina<la de 8-10 camadas celulares. Dois aspectos
principais se ressaltan na secção transversal: as dinensões das

prineiras cél-ulas radiais a partir da nedula e .a tendência å.con

figuração em anel dos el.ementos prinários (Estanpa 46, Figuras
1 e 2). As c61u1as dos raios primários são retangulares, boju
das, ãs vezes globosas, e, desde logo, se diferenciarn das célu-
1as radiais secundárias. Do rnesnlo rnodo, os traqueídeos prinrá

rios tê¡n diâ¡netro tão grande que é fácil confundí-los corn os

traqueídeos secundários logo a seguir. Os núneros seiven para
rnostrar as diferenças de di¡nensão entre as célu1as'dos raios pri
nários e as do sccundário, No corpo primário variam de un míni
mo de 82 urn a un máxino de.129 um, de conpri.mento, para un níni
mo de 22 um a ut náxirno de 37 un de largura. No 1enho secundá

rio variarn entre 92,5 un a 108 um de cornprimento e 14,8 um a

19 p¡n de largura.

Quanto aos traqueídeos do corpo prirnário, mais ulna

vez se conenta sobre a dificuldade en se estandatdizat a classi
ficação do protoxilema, do mesno nodo que se faz em relação às

plantas recentes. A presente anostTa ten o corpo primário prg
ponderantenente centrífugo e o protoxi.lema endárqueo, rnas cornbi

na quadros tendentes à rnesarcluicidade, ou nelhor, que recordan

a ultrapassada iondição nesárcluea (Estanpa 46, Figura 2)' Assin,
os elementos do corpo prinário conpõen, en alguns canpos ' a con

figuração anelar en torno de uma a duas c6lu1as parenquimáticas
globosas ou, ãs vezes, en torno de urna lacuna ' Não há, propria
mente, inversão ou forrnação profunda de traqueÍdeos pontuados '
Ao contrário, em rnuitos campos, estes tên início logo a partil
da periferia rnedular, com a ausência clos rnais prinitivos espira
lados o escalarifornes. Ern outros canpos, a seqtlência é nornal,
desde os anelados aos reticulados, passando aos areolados '

CORPO SECUNDÃRIO DO LENIIO No contato con a reglao pe
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rinedular estão presentes ! em alguns campos , traqueídeos secun
dários, areolados, co¡n una única fileira de pontuações. Estas
são circulares de abertura tanb6m circular e não são contÍguas.
As paredes terninais dos traqueídeos nessa região tên extre¡nirtg
des agudas. Nas secções longitudinais distanciadas da perife
ria medular os traqueídeos secundários tên de urna a três filei-
ras de pontuações areoladas, de abertura inclinada, lenticular,
ou arredondada. Preponderan as fileiras de pontuações separadas.
Quando en duas ou nais fileiras alternarn-se e, no rnesno traqueí
deo, podern aparecer canpos de oposição. Não há, propriamente ,
pontuações contíguas. En alguns traqueídeos for¡nan-se grupos
de pontuações en duplas, e¡n tríades ou t6trades lenbrando ora o
tipo podocarp6ide de arranjo, ora o ripo sub-ginkgóide. 0s
an6is de crescimento (Estanpa 45, Figura 2) estao presentes e

sofrem, nitidanente, a influência norfol69ica dos gonos ! assu
nindo idêntica configuração. En vista transversal os traqueÍ
deos são quadrangulares a retangulares, separados e¡n feixes de
4 a 12 seqtlências, por neio de raios secundários honogêneos. 0
comprimento e a largura das célu1as radiais, nessa secção, osci.
larn em torno de 88 um a 110 un de conprinento, por 23 pm a JSpn
de largura, nos raios prirnários, e, de 92 um a 108 pn de compri
nento, por 15 pn a 19 pn de largura nos raios secundários. Os

canpos de cruzanento não aparecem con claïeza, en todas as sec-
ções, por isso não se obteve fotomicrografias adequadas. No en
tanto, foi possível constatar a existência de 2 a 3, raro até
seis pontuações areoladas por campo.

Traços: constituen elenento anatônico de destaque, a

partir da prineira observação. Portanto, a amostra, cono tal)
propõe futura conplenentação sobre dados filotáxicos. Na Estan
pa 45, as Figuras I,2 e 5 expõem quadros dos nesnos. Na FigU
ra 1, vê-se a cicatriz lenticular, verticalizada, confor¡ne a

pr6pria orientação do sulco entre dois gomos distintos, na su
perfície do espécirne. Na Figura 2, vê-se a corre sponclênc i a etl
vista transversal en que os traços sulcam o corpo inteiro do le
nho, a partir da orla medular e terninan justarnente nos sulcos
situados entre os gonos, As cicatrizes, conforme a Figura 1,se
acumulan alternadamente, en certos níveis, con razoáve1 proximi
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dade entre elas. E possíve1 inaginar que haveria no espécime a

formação de tufos de ramos alternantes, acumulados por níveis. A
Figura 5 nostra o quadro anatô¡nico transversal da saída de una
das ranificações con grande destaque ao longo da secção transver
sa1, causando volutas nas seqtlências radiais dos traqueídeos.São
traços que se forrnan con múltiplos feixes de traqueídeos a paï
tir da orla nedular.

POSIÇÃ0 SISTEMÃTICA: As características norfol6gicas
dos traços são de tipo conife16ide. A orna¡nentação externa, por
rneio de gomos, é "sui generis", no tocante aos espécines gondvâ
nicos, cordait6ides ou conife16ides. A septação medular, em com
paração con as plantas permianas, enquadra-se no tipo Attísia
(cordaitõide) com a única diferença de que as lacunas, por in-
terferência dos esclereídeos, não se completan com forna discoi-
dal perfeita.. Forman-se, porém, nuna mesna linha horizontal ,

núltiplas lacunas disc6ides nenores.Em certo grau a medula do
espécirne s.e aproxirna da do morfogênero SoLenobz,aeiLioægLon
exceto que não cont6m canais. Quanto à anato¡nia do corpo priná-
rio e secundário é senelhante aos de nunerosas fornas gondvâni_
cas. Conseqtlentenente, a caracterização morfol69ica externa,por
meio de golrros, a cicatriz lenticular, verticalizada, no su1co,
entre os gonos, os traços que parten da margem nedular persisten
tes, até ä sua ernergência entre os gonos e a natureza septada da
medula, con septos horizontais, são caracteres peculiares sonen
te a essa forna os quais não permiten integrã-la em quaisquer dos

morfogêneros gondvânicos conhecidos. ljssa é a razã.o por que
deve denominá-la con uÌn nome novo paulíatoryLon nov, gen. Os
nisp6cimes permianos do Estado de São paulo, desde longa
catacterízaram as ocorrências fossilÍferas do Irati, daÍ a
colha do none.

se

1ig'
data
es-
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DIAGNOSE

Fragmento de caule gimnospermóide, ntedulado, morfologia
cxterna feita por meio de gomos separados por sulcos longitudi

nais ao longo da completa extensão c1o espécime; cicatrizes
ternantes acurnuladas em certos níveis do caule como Se aí
tissem tufos de órgãos laterais, medula grande de 1,3 cm

diâmetro, cêntrica, de cuja perìferia partem traços foliaTes em

feixes múltiptos, persistentes ao longo do inteiro percurso ra

dial at'e emergir na periferia do caule, nos sulcos entre os go

mos; medula heterocelular, lacunosa, multi-disc6ide, com lacu

nas hori zontalizaclas originadas pela deconposição de campos de

cé1u1as mucilaginosas ; septos inter-1¡¿cunas, parenquimáticos, col
tendo esclereídeos unitários ou en gïupos c1e 2 a 3; esclereí
cleos poligonais a sub-arredondaclos, quase isociiamétricos na sec

ção transversal, ben como nas longitudinais; 1úmen dos esclereí
deos,circulares,com canalículos radiais ramificados; c6lulas
parenquimáticas medulares) retangulares em vista longitudinal, e

tendentes a Se organizarem por estratos, na região periférica
medular; na região central, bandas parenquimáticas com células
de forma e tananho variáveis, sem ordenação discernÍve1, de pa

redes seni-espessadas que persistem nos Septos inter-1acunas,
juntamente com os esclereídeos; corpo primário centrífugo, PIo

toxilema endárqueo; campos em que os traqueídeos areolados se

cundários aparecem desde o limite com a medula, com pontuações

circulares, em uma fila, espaçadas; canpos com aspecto anelar

a1

exis
de
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Iimitantes de pequena lacuna ou elementos do lenho en torno de
una ou duas céIu1as globosas de parênquima; coïpo secundário com

pontuações radiais dos traqueídeos, areoladas, en u¡na a três fi
leiras ou séries de pontuações separadas, circulares, alternas
ãs vezes eln grupos (díades, tríades ou tétrades) , no nesrno trg
queídeo; campos alternos e canpos de oposição; campos de cr:uza
nento con 1-4 (ó) pequenas pontuações areoladas; raios unisse
riados; raios primários de c61u1as bojudas; raíos secundários
honogêneos corn 1-12 estratos celulares de altura; anéis de cres
cimento acompanham a morfologia de gonos visÍve1., externanente ,

no cau1e.

PARANASEPI'0X:(L0N nov . gen,

Espécie-tipo: Parand.s ep t.o ry Lon tabul.atum s]r.lìov.

DESCRT ÇÃ0

P ARAN ASEPI)XI L)N TABUI'ATUM sp,nov.

(Estampa 47, Figuras 1-5; Estanpa 48, Figuras 1-5;
Fi. gura 35, no texto)

Hol6tipo i GP/3T. 1397. Co1, Paleontologia, IG,/USP,

Procedência: AF/GP, B . Pedreira Parker, Rodovia Tietê-Piracicaba
(SP-127), na altura do kn 36, MunicÍpio de Piraci-
caba, SP.

Hori zonte: Formação Irati, SP.

TOPOGRAFIA MACROSCÕPICA: Espécirne corn 7 crn de compri"

mento e 5 cn de cliâmetro nuna extreni dade e 4 cn na outra. 0

fóssi1, cono un todo, parece corresponder à fração quebrada de

um rano, justanente ao nível de un nó, poi.s alén de abaulada na

região nediana contén uma cicatriz de rano fornando relevo na

superfície (Ëstampa 47, Figura 3). Os anéis de crescimento so-
bressaen f acilrnente na superfície, transversal, polida, Ai se

vê a nedula cêntrica, pequena, circular, com angulosidades loca
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lizadas que a fazem se aproxirnar da forrna hexagonal con Lados

vos .

TOPOGRAFIA MICROSCÕPICA: A anatonia revela um conjunto
de caracteres originais, localizado na medula, contudo, o corpo
prinário, bem como o secundário, contêrn caracterÍsticas conuns

a numerosas espécies de rnorfogêneros gondvânicos.

A Medula - As diversas secções transversais não no:
tran estado de preservação nedular ideal (Estanpa 47, Figura 1).
A aparência geral dessa secção faz supot que se tTate de mais una

medula de tipo polysolenóide. Sonerlte junto ä periferia ¡nedular

é que se vêen cé1ulas do parênquima ainda preservado (Estanpa 47,

Figura 5). Na parte central restaï¿Ìn frações esfaceladas
das malhas polysolen6ides e uma área sem tecidos, agora preenchi.

da pela calcedônea inforne. os can¿is secretores inexiste¡n e!

apesar de ser um tipo de nedula con células escassas ! por unida

de de área, aparecem aglonerados placóides de elernentos escuros

e de paredes espessas, conpreendendo o sistena esclerenquinatoso
e justificando a natureza heteroceltrlar da estruturação da rnedu

1a. As secçõos longitudinais foram nais ben sucedidas.Por meio

delas vê-so que é lacunosa, não polysolenõide (Estanpa 47, FiCg

ra 4). En vista longitudinal vê-se que as lacunas e o sistena
esclerenquinatoso, associados, dão origern a um quadro anatônico

totalnente novo: as lacunas obedecem a urn padrão de organização

definido através do qual todas têm a foïna aproxinada, e1ítica,
e disposição vertical, ou seja, disposição paralela ao eixo lon
gitudinal da arnostra. Ta1 sisterna <Ie lacunas se originou a pa!
tir de un substrato de células parettquinatosas, diferenciadas,
quanto à forna e dinensões. As frações preservadas deixan pel
ceber que há núcleos de c6lulas parenquinatosas, aglorneradas,

sem arranj o a1gum, unidades essas que incluen c6lulas de forna

variáve1 e de dinensões variãveis. Por entre os referidos aglo

merados passan cordões verticais de células parenquirnatosas, pe

quenas, geralmente retangulares e dc paredes espessas. A disso

lução das paredes das c61u1as, de forma e de di¡nensão variáveis,
incluídas entte as séries veïticais, de células retangulares, es

pessadas , faz gerar lacunas verticalizadas (Estanpa 48' (Figura 5)

cuT
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corn tendência a se organizarern em estratos. Tudo indica que se
trata de campos rnucilagínosos, onde as paredes se dissolvem. As
malhas que os linitarn correspondem äs filas de células r.etangula
res, menores, e, de paredes espesFas. A estratificação das lacu
nas resulta da presença de verdadeiras balizas horizontais, corno

que firnando as extrernidades das lacunas e separando-as e¡n anda
res. Tais balizas correspondern aos ninhos placoidais, horizon
talizados, de esclereídeos (Estampa 47, Figura 4). Desse nodo,
se dois ou mais ninhos placõides se dispõen en linha aproxinada
mente horizôntal as lacunas aparecen estratificadas " Se os ni
nhos se afastan da horizontal o fato interfere na estratificação.
As lacunas tên a forna elÍtica, cujo eíxo naior situa-se entre
300 un a 700 un e a largura, entre 80 u¡n a 110 un. Portanto, a

rede de malhas e lacunas assin geradas refletem uma rnenória gené
tica relacionada, por urn 1ado, con os planos de divisão celular
e con a norfologia das conponentes do parênquima da nedula. E

por outro 1ado, con os pr6prios esclereídeos, organizados nun
sistena original e prograinado. En cada ninho, separadanente ,
vêem-se esclerereÍdeos en número de 36 a 48 (52), de forna poli
gona1, achatada, ordenados en filas verticais e sub-opostos. Há

ninhos menores con o aspecto nodular e ninhos maiores plac6ides
(Estampa 47, Figura 4; Estanpa 48, Figura 3). Nas secções longi
tudínais os ninhos tabulares ou placéides chegarn ao comprinento
e ä latg,.lra ¡náxina de 1,8 nm por 0,8 mn, e ao comprinento e *a

largura mínina de 500 u¡n a 350 un. Individual¡nente cada escle
reÍdeo nede, quanto aos diânetros naior e rnenor de urn náxino
de 23 um por 18 um a un nínino de 12 un por 8 un. São rnunidos
de lúnens e1Íticos dos quais irradian canalículos radiais con ra
mificações. Ãs vezes, nas malhas inter-lacunas se encontTaln
núcleos persistentes de c6lulas parenquinãticas de forna e dimen
sões variáveis, nas, em geral,a tecítura das rnalhas corresponde
ãs filas de células retangulares de paredes un pouco espessadas"
A espessura dessas paredes ãs vezes ultrapass¿ì de 1,5 pn a 2,5ym.

CORPo PIìIMÃRIO DO LENHO: No presenre caso, o xilema
dito prirnário é, na verdade, o xilena de superposição. O corpo
prirnário, pois, en vista tïansversal tem a amplitude de cerca de
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10 a 11 camadas celulares, con a seguinte e aproxinada distri
buição: 1-2 séries de ele¡nentos anelados; 3 sóries de elementos

frouxo-espiralados; 3 séries de elementos estreito-espiralados;
1 série de elenentos escalariformes; 1 série de elernentos leti.
culados (Estanpa 48, Figuras 3 e 4). O protoxilena se coloca

nas extrenidades recortadas das cunhas plano-convexas, de larga
base, na orl.a medutar (Estarnpa 47, Figuras I e 5)'. Nos espg

ços entre duas cunhas irrompen traços sinples. Nada há a se

anotar en relação aos raios prirnários

coRPO SECUNDA.RIo DO LENHo: Em secção transversal veen-

-se soqtlências radiais de traqueídeos quadrangulares a sub-arre
dondados. Os feixes de traqueídeos se conpõen de 2-4 (8-10) s6-

ries separadas por raios honogêneos. Tangencialnente verifican-
-se raios estritamente unisseriados (Estanpa 47, Figura 2) con

alturas que varian de un a seis estratos celulares. Nu¡na ârea
,-

de I mn¿ a malor poïcentagen de incidência recai sobre os raios
de dois a três estratos celulares de altura (75f). A secção ra

dial não denonstra bon estado de preservação. Alguns carnpos'po

rén, pernitem apreciar o arranjo das pontuações e¡n uma a duas

fileiras alternas, em vista geral' A observação de detalhe co

loca en relevo variações (Estalilpa 48, Figuras L e 7) ' Nos ca

sos de duas fileiras não há alternância e¡n sentido estrito' Ao

longo do nes¡no traqueídeo quase sempre se sucede¡n campos de a1

ternância, e, canpos de oPosição.
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En uma ou duas fileiras, nen snpre as pontuações são cont.Íguas.
Muitas vezes apaïecem afastadas, ou fornando pequenos grupos en
rosácea. Quando afastadas as pontuações tên forma quase circu
1ar e quando pr6xinas não chegan a ser perfeitanente hexagonais,
Assin, o arranjo tende ao tipo podocarpõide (sub-podocarp6iae¡ .

0s canpos de cruzanento apresentam, no lenho inicial, pontuações
areoladas pequenas em nú¡nero de 4-6 (8) pontuações por canpo (Ës

tarnpa 48, Figura 4) e, no lenho final , geralnente, 3-4 pontua

ções. 0s anéis de crescirnento são nítidos e regulares em todo
o contorno do cilindro lenhoso. Em vista transversal, un dos
anéis da região nediana, entre a nedula e a periferi-a da amostra
(zte anel) ten a anplitude de cerca de 500 pn (distância radial
medida, incluindo-se os lenhos inicial e final do nes¡no anel).

DIAGNOSE

Fragnento lenhoso de tipo ginnosp6rrnico, medulado; rne

dula cêntrica, circulaî, com angulosidades, aproxinando-se da

forma hexagonal , lacunosa, heterocelular, sem canais; lacunas
verticais, de forna e1ítica, tendentes à estratificação ou à for
mação de andares; estratos balizados por ninhos placoidais, hori.
zontalizados, de esclereÍdeos; lacunas verticais originadas a

partir de aglonerados de célu1as cujas paredes desintegran-se por

deposição de nucilagen; f orrna e dinensão dessas cé1u1as va
riáveis, o conjunto sendo intercalado por séries verticais de cé

1ulas nenores, retangul-ares, de paredes espessadas; a dissolução
das paredes das c6lulas (nucítagen) origina lacunas separadas
por cordões verticais de c6lu1as mais espessadas; esclereídeos
individuais dos ninhos plac6ides dispõen-se em filas verticais
en arranjo oposto a sub-oposto nos ninhos; esclereídeos unitã
rios de lúmen elÍtico con canalículos de pontuações ramificados.
Corpo lenhoso, no lirnite corn a nedula, forna cunhas plano-conve
xas fendidas em pontas; corpo prinário do lenho, centrífugo,
protoxilena endárqueo; corpo secundário con an6is de crescirnento
nítidos; pontuações radiais dos traclueídeos ern ulna ou duas filei
ras, de forna arredondada a sub-hexagonal; alternas ou opostas
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ao longo do rnesno traqueÍdeo e contíguas ou separadas ¡ quando

em nais de una fileira podern formar pequenos grupos ern rosácea;
arranj o de tipo próxino ao podocarpóide; campos de cruzanento
com 3-4 pequenas pontuações areolad¿ts, no lenho final do anel,e,
4-6 (8) pontuações no lenho inicial; raios unisseriados co¡n 1

a 6 estratos celuLares de altura; os raios de 2-3 estratos são

os rnai s freqtlentes .

PARAN ASEPI0Xv L0N AGRESTINUM sp.nov.

(Estampa 49, Figuras 1-5; Estanpa 50, Figuras L-4;Fig.33)

Espêcie-tipo: Pd.vq,nq.s epþoæy Lon tabuLatum sp.nov.
DESCRIçÃ0

P ARAN ASEPTOXY LON AGRES?J¡lU¡r' Sp . nov.

Hol6tipo: GP/3T. 1239, Co1. Paleontologia' IGlUSP"

Procedência: AF/GP,8. Pedreira Amaral lr{achado. Rodovia Tietê-
Piracicaba (SP-127) na altura do narco kn 57'

Piracicaba, SP.

Sedimentos calcários da Formação Irati, SP.

TOP0GRAFiA MACROSCoPICA: Anostra con cerca de 13,s cn

de conprinento e 5 cn de largura' A f or¡na atual é a de un cilin
dro achatado e a inpressão que se tem é de que o esp6cirne so

freu cornpactação, Contudo, õ curioso, porque nenhum indício de

conpressão, conpactação ou franzinento é encontrado na conposi-

ção do caule, mantendo-se a forma circular da medula e a curva

tura harnônica dos an6is. Estes, cono a medula, deixam-se pel
ceber, claramente, a olho desarnado ' Na parte externa da amos

trê encontra-se una cicatTíz de ran<l , circular e côncava, de

cerca de 1,7 cn de diânetro. No centro desta há a ¡narca da ne-

dula da ranificação contornada por anéis de crescimento (Estan

pa 49, Figura 5)'

TOPOGIU,FIA MICROSCóPICA: Trata-se de um espécime pecu

liar en relação a todos os denais dcscritos e um dos exenplos

Hori z onte :
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nais felizes ao se demonstrar qtre o carãter lacunoso ou o naci
ço, da ¡nedula, pode estar presente no nesno esp6cime ern vários
graus de transição.

A Medula. Observada em secção transversal, polida
narece corresponder ao tipo polysolen6ide, com a rnaioria das 1a

cunas orientadas radialnente ou tendendo a essa orientação. Ern

vista disso a forna 6 a estelar com nuneïosos vértices, cada
qual correspondendo ä penetração profunda de uma lacuna radial
no cilindro lenhoso (Estanpa 49, FÍgura 1) . Trata-se de nedy
la transicional entre o tipo lacunoso e o maciço. Na Estampa

49 a Figura 5 mostra dois níveis de secções transversais, O pri
neiro nível, acina da cicatriz, está ilustrado na Figura 1 da

Estanpa 49. O segundo nível está exposto na Figura 2 da Estam

pa 50. Nota-se que a secção próxirna da cicatriz do rano é lacu
nosa e polysolen6ide. A secção abaixo é, praticarnente, maciç4.
As secções longitudinais complernentam os mesmos quadros. Por

exenplo, a Figura 1 da Estanpa 50 corresponde à secção radial
do níve1 prõxino à cicatriz, onde, em vista transversal, a rnedu

la é lacunosa, A Figura 4 da nesna Estanpa diz respeito ao ní-
ve1 e¡n que a secção se nostra naciça. Conparando-se as duas

ilustrações vê-se que, contrariamente ao que se poderia inferir,
da observação da secção transversal, não se tratan de lacunas
polysolenóides. Aí. existen diversas lacunas lenticulares meno

res, verticalízadas (Estampa 50, Figura 1, en baixo), logo ao

inÍcio de sua fornação. Várias lacunas nenores, ern geral, evo

luen para extensas lacunas longitudinai.s paralelas ao eixo ver
tical do espécime (mesrna Figura, no alto). A Figura 4 da Estan
pa 50 captou un níve1 do corpo nedular, naciço, onde só se en

contïan escassas lacunas, ao início de sua formação. A Figura
3 da Estarnpa 50 ilustra o desenvolvimento de uma delas. Assin,
6 possíve1 verificar que o nodo de formação de lacunas, nesse

cspécine, é senelhante ao do esp6cirnc ânteriormente descrito no

gênero Pd.?d.nas êp toæy Lon , Sonente difere porque há, naquele, a

tendência à fornação de lacunas por andares ou estratíficadas ¡

devido ao balizanento dos ninhos, horízontalizados, de esclereí
deos. No presente espécine, ao contrário, não há nínhos hori
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zontais, n¡as o sistema esclerenquimatoso organiza-se ern colunas
ou s6ries verticais. Dessa naneira, há tanbén um balizarnento l-a
teral das lacunas,sujeitas, pelo sistema esclerenquinatoso, ä ex
pansão vertical . Em vista transversal o esclerênqui¡na se define
bem cono urn conjunto de células diferenciadas (Estarnpa 49, Figu
ra 3 e 4). As nenores, espessadas, poligonais, em geral fornan
bolsas relacionadas con as extrenidades das cunhas de xilema (Es

tampa 49, Figura 4) ou conpõen pequenos grupos geralmente situa
dos próxino da região periférica medular. En torno dos grupos

e bolsas de esclereídeos aparecen elementos espessados, rnaiores,
de forma poligonal (pentagonal a hexagonal) de lúnem poligonal â

circular preenchido por material escuro que indica a atividade
secretora associada a alguns desses elpnentos. As dinensões dos

mesnos, en vista transversaL, situan-se em torno de 40 un a 45un.

Nos níveis de secção em que a ¡nedula é naciça ou transicional pa

ra lacunosa, a organização do sistena esclerenquinatoso é idênti
ca (Figuras 1 e 4 da Estarnpa 50). Tuclo indica que a orgânízaçã.o

do sistenta idioblástico esclerenquinatoso obedece à esquematiza

ção genética, Nos níveis em que a nedula é lacunosa há idioblas
tos poligonais, naiores, que em geral se colocarn de entrerneio nas

nalhas polysoleóides da nedula. Ao mesno tenpo os esclereídeos
em pequenos grupos tanbérn se dispersan pelo centro da mesna e as

sirn resultan os quadros longitudinais das Figuras l, 3 e 4 da Es

tanpa 50. Portanto, os idioblastos maiores ' poligonais, que tan
bén for¡nan como que una coroa em torno das bolsas ou ninhos de

esclereícleos são, na verdade, fibro-esclereídeos unitários ou em

feixes os quais contên, entre as suas conponentesn os esclereí
deos isodianétricos do tipo braquiesclereídeos. Boa parte dos

fibro-esclereídeos contên un naterial esculo senelhante ä resina
o que pernite inferir sobre a associação de sua função ä resi.no

sa. Da nesma forna que os feíxes, referidos, incorporam braquies
clerídeos, podern, tanbérn ,conter célu1as parenquimatosas . Conseqtlen

tenente, a decomposição, paulatina, dessas, dá en resultado o

aparecinento de lacunas longitudinais nenores ' Muitas vezes' po

rén, vêen-se lacunas originadas e¡n neio à prõpria ¡natriz paren-

quimática caractetizada corn a neslna orientação (Estarnpa 50' Figu

ra 1. em baixoJ. Os fibro-esclereídeos , en vista longitudinal,



-349-

têrn a aparência de fibras septadas e os braquiesclereídeos têrn
pequena abertura circular e canalícu1os radiais con ranificações
A ¡natriz parenquirnática ¡nedular, ern secção transversal, nostra-
-se fornada por c61u1as poligonais que, nos níveis de rnedula la
cunosa, se restringen a cordões parenquináticos, associados ao
esclerônquina os quais, por sua vez, reduzen a ¡nedula à configu
ração de simples nalhas de rede. Assin, nesses níveis, é mar
cante o irronpimento de traços relacionados às extensas lacunas,
alongadas radialnente, con una penetração de até nais de 1 rnm

no cilindro lenhoso secundário. Nos níveis en que a rnedula 6

rnaciça as células parenquirnáticas tên paredes ¡nenos espessas e

são maiores na região central. São levemente nais espessadas
na região perif6rica. O irronpinento dos traços parece se ïe
fletir, profundamente, no corpo rnedular, pois em certos nÍveis
aprecia-se, na região central, urna configuração de aspecto este
1ar (pentaeste.lar ou hexaestelar) como se aí se refletisse o

quadro da enissão de traços en um nível anterior, restaurado,ago
ra, por novas c61u1as de parênquina (Estanpa 50, l;igura 2). Ta1
quadro anatônico, de fato, resulta das marcas deixadas pelo ir
ronpinento dos traços, en outro nÍveI, scguido, talvez, do novo
preenchimento pol' cõlulas narenquináticas. Mediante o quadro
vê-se, mais un exenplo da intensa participaÇão do corpo medular
na formação dos traços. Daí sobressai a necessidade de se voJ
tar sobre essas e outras atnostras gondvâni.cas para proceder es
tudos filotáxicos, no cau1e. En vista longitudinal o conjunto
das cé1u1as parenquimáticas da medul¿r caracteriza-se pela jus-
taposição das paledes celulares cleixando meatos insignificantes.
Nessa secção a forma nais geral 6 a cluadrangular con variações
até b forrna sub-po1i.gona1, ocorrendo fileiras pouco regulaïes .

Hã carnpos em que se forna uma esp6cie de mosaico de c61ulas pg
renquináticas, como tatnbénr, por curtâs distâncias, aparecen cé
lulas em pi thas.

CORPO PRIMÃRIO DO LENHO: Nos níveis em que a nedula
é maciça o contorno nedular é cluase cilíndrico. Nesse caso, as

cunhas lenhosas que a contornam são planas, levemente convexas.
Contudo, nos níveis ern que a nedula é lacunosa o contorno das
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çunhas 6 ben denarcado' separando-se urnas das outras con Ê entra
da das Lacun&g re1-ativas aos traços. Tratan-sê de cunhas plano'
-cotvox4s do larga base, aLgurnas das quais nultipartidas çn då

vet9as pontag r por nelo de lacunas radiais nenores. 0 corpo pri
nário, propriarnentE,lçompreende cetca de 8'14 sérieq do traque!
dooso a parttr da orla nedular. Loci de protoxilema encontrarn-

-se nag rnargens das cunhas e extrenidades des bandas repartidas
das ¡nesmas (Estarnpa 49, Figuras 3 e 4) . o corpo prinãrio é cen

trífugo e o protoxilema endãrqueo. 0s prineiros elernentçs reco

nbecÍveis B partir da ¡nedUla são frouxanente espir4lailos segui¡-
do-se os estrefta¡nente esplralados, os esçalarifqrmes at6 a5 tTa

queídeos pontuedos do lenho secundãrio. Junto aos ¿oo¿ de protq

xiloma, de cada lado, sempre se encontran lacunas radiais da mg

{u1a penetrantos no lqnho. A Estanpa 49, Figura I e Flgura 5

rlostra a saÍda da fr4ço na ofla ¡nedular. Este parece çofre$pon

der a traço duplo, cujos ranos se reunem nun traço únlco logo a

geguiT. ErU outros canpos o início do traço parece ser Sirnples.0

núlero de traços é alto nos níveis en que a rnedula 6 lacunosa;

São eles os respons{vsiÞ p€lo asPecto estelar da ¡nesna ' aspecto

e3Ê€ tr4nslçional Pa?a o circular nos níveis seguintes r

CORPO SECUND.Ã.RI0 DO TENHO: Constitui-s6 qp¡ne un tlpo
sprnutn e¡n conparação co¡n Qs denql¡ eçpécirnes gondvânlcos ' En vig
ta transYQrsal a secção dos trag4qildeos é quadrangular' 0s an6io

de crescl¡rìonto são be¡n contrastaðos devido a diferença do dlâ¡ng

tra doF traqueídeos do lenho inicial e do lenho final " 0 lenho

final se constitui, en n6dia, de cinco a oito séries de traquef"

deoS e o lenho inicial de 30-50, nos an6is mais intornoF r e de

80 a 120, nos anéis nais externos. As pontuaçõss radiais dos

traqueÍilqgg Ap4recerr en Una a duas fileiras Qu, na pgrte ¡nçdlqn4

dos traquefdeos do lenho inici4l , en três filoiras. En u¡na få
leira são 4FTedondadas, dE rnodo geral e llgeir.amente sepÊradnF"

Igualrnente, as pontuaçõos on naior núnero de fileira9, oFdÊnadas

Fen ¡nalor contiguldailo na neiaillfl dos canpos ' Ordineriamentç, 9ãq

alternas, mas há canpos 6tr¡ que se colocan opostag ao lango do

¡nosno tÌaquofdeo. As pontuações en três fileiras chegan a ser

Êlternas, contíguas, hexagonais ou sub-pof igonais ' os canpos de
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cruzamento têrn pequenas pontuações de aréolas estreitas e aber
tura circular a lenticular. ForTnam grupos estelares ou são,tan
bén alternas. 0 número de pontuações de canpo varia de duas a

cinco. Os raios são unisseriados con altura média e¡n torno de

três a cinco estratos celulares (75'g,), nas, há raios que atin
gem a casa de 8-10 estratos celulares (5%) e raios que f ica¡n en

tre 6-7 estratos celulares de altura (20e").

POSIÇÃO SISTEMÃTICA: As características gerais da pre
sente arnostra levarian a inclusão da mesma no morfogênro MeduL

topdtye KRÄUSEL 1928. As feições estruturais nais pr6xinas en

contran-se na nedula, principalnente devido "a ptesençu do escle
rênquirna colunar senelhante ao de MeduLlopítys. En identidade
con o referido norfogênero, tambén aparecen lacunas con a dife
rença de que en Medullopitys formam-se lacunas horizontais as

quais poden dar origen a rnedulas de tipo Avþisía, Na arnostra

em questão as lacunas são vetticais. Nessa anostra, cono em

Med.ulLopitye, a nedula encontra-se ern estágio transicional en

tre maciça e lacunosa. Há identidade, ainda, na cornposição do

corpo prinário do lenho e na conposição do corpo secundário.
Contudo, as pontuações de canpos de cruzanento são de tipos di
versos. Em MeduLlopitys são phylloclad6ides, enguanto que'na
presente arnostra, são araucari6ides. Esse aspecto, associado à

orientação longitudinal das lacunas nedulares irnpede que se in
clua a tnesna no referido rnorfogênero.

O fato de esta se caracterizar pela presença de escle
reídeos, na medula, poderia sugerir alguna ligação corn o norfo
gênero Kaokoæylon fn-[us¡l rgso. Mas, quando da criação do prõ

prio norfogênero o autor observou que una das diferenças essen

ciais entrg este e MeduLLopíbga se encontrava no esclerênc1ui-

na. Nesse ú1ti¡no gônero os esclereídeos fornan cordões ou colu
nas no corpo nedular. Em KaokoæyLon a organização do tecido
esclerenquinatoso se dá con a feição de ninhos em inediata cone

xão con Loci de protoxilena numa nedula naciça. Sendo assirn,a
presente anostra não se enquadra, satisfatorianente, no gênero

KaokoæyLon. Não se enquadra, do mesno modo' em Denudoæy Lon ,

pois este se caracteriza por medula parenquinática con células
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secretoras e dutos secretores. Similarnente, não tendo sido en

contrada nenhuna estrutura secretora que justificasse a inclusão
da nesma no gênelo PoT.ysoLenoæyLon consídera-se a unidade taxio
nô¡ni c a Paranas eptoryLon (neste trabalho) a mais próxirna. Ern

prirneiro lugar, pela formação de lacunas medulares verticais, co

no na espécie Paranas ep toæg Lon inflatum, sem que, no entanto,
se organizern poï estratos colTto naquela espécie; en segundo lugar,
devido 'a presença do sisterna esclerenquimatoso, balizando as Ia
cunas, nas que na forma en discussão é bem <liverso do existen
te na espécie Paranas ept oæy L on inflal:um. Nessa últina for¡na só

ocorrern esclereídeos; não ocoïren fibro-esclereÍdeos associados
dando en resultâdo a organização colunar do escleriìnquirna. Não

se considera, por ora, que a organização diferente do sistema es

clerenquinatoso scj a taz'ao suficielrte para senârar essa forma ern

unidade independent e, atê que novos espécimes venhan docunentar
opinião ern contrário. Assirn se descreve a nova esp6cie Pa!'tna

septonyLon agrrzs bínum sP .no\r '

DIAGNOSE

Fragmento lenhoso de ti.po gimnospérmico, nedulado, con

cicatriz de rano do lado externo do espécirne. Medula circular-
-estelar, lacunosa a transicional - maciça, dependendo do níve1

ern que passa a secção; medula heterocelular, grande, com mais de

I c¡n de diânetro; sistena de lacunas orientado radialnente en

vista transvefsaL e verticalmente, em vista longitudinal; lacu-
nas radiais principais relacionadas com a formação de traços, nq

merosos, penetrantes radialnente no lenho con rasto de apreciá
vel extensão, lacunas do corpo centïa1. nostram cendência ä :'aê1

tica orientação; nÍvel maciço da ncdula com marca estelar (penta

ou hexaestelar) do irrompinento dos traços; matriz parenquináti
ca Ìepresentacla por c61u1as poligonais, ern vista transversal ,qua
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drangulares a sub-poligonais em vista longitudinal; justapo-

sição das células em filas irregulares con aspecto de no'
saico, e, por curtas distâncias; paredes das cðlulas ' paren-

quinatosas, finas a semi-espessadas; sistena es c lerenquinat os o

presente, lepresentado, em vista transversal, por bolsas de ex

clereídeos (braquiesclereídeos) contornados por idioblastos es

c lerenquinato s os e por co¡nponentes dispersos; ern vista longitu
dinal, colunas de esclereídeos contornados por fibro-esclereídeos
verticalizados, unitários ou e¡n feixes; fibro-esclereídeos dis
persos por todo o corpo medular; esclereídeos isodiamétricos(bra
quiesclereídeos) com aberturas centrais e canalículos ramifica
dos de pontuação. Corpo prirnário centrÍfugo, protoxilena endál
queo. Corpo secundário com arranj o de pontuações sub-ginkgóirle
de a sub-podocarpóide, con pontuações en una a duas fileiras,ãs
vezes três; pontuações sub - arredondadas ,levenente separadas; can

pos de cruzanento con pontuações areoladas pequenas en ordena

ção estelar en núnero de duas a cinco. Raios unisseriados com

L a B (10) estÍatos celulares de altura.

POT,YSOLElVOXY¿OIU KRAUSEL q DOTIANITI 1958

Espécie-tipo: PoLgsolenonyLon uhiteí (MANIERo) rn¡iusnl q

DOLIANITI 1958

DESCRI ÇÃ0

PO T,Y SOLEN OXY T,ON MAN.TTT;R'f SP,NOV.

(Estarnpa 51, Figuras 1-3; Estampa 52-A, Figuras 1-5; Figura 36

no texto)

Holótipo: CP/3T. 1394. Co1' Paleontologia' IG/USP'

procedência: Pedreira de calcário de Assistência. Rodovia Pira
cicaba-Rio Claro, na altura do kn 24' MunicÍpio
de Rio C1aro, SP'

Horizonte: Banco calcário. o espécine contén inpregnações

de sílex na superfície' Fornação Irati, SP'
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TOPOGRAFI¡. MACR0SCÕPICÂ: Iìragmento de tronco de tipo
ginnospérmico, ci1índrico, con urna das extremidades de diâ¡netro
ligeiramente menor que o da outra extrenídade. Do lado externo
há duas cicatrizcs de rarnos, una dc cada lado do espécirne.Vô:se
a prineira en posição inferior da anostra e, a segunda, ern posi

ção superior, do lado oposto, São indicativas de ranificação en

espiral. A medula sobressai, centricanente, na superfície trans
versal polida. 'Iem cerca de 1,5 c¡n de diâmetro. 0s anéis de

crescinento são nítidos e regul.ares a olho desarnado.

TOPOGRAT].A I.4ICROSCÕPICA: ,Â. NãO SCT A NCdUlA, AS dC

rnais partes do tronco estão satisfatoriamente preservadas. Apg

sar de ser una anostra de relativo porte não há aí caracteres
incornuns, em comparação con as forrnas gondvânicas conhecidas

A lifedula - Desde a prirneira observação verifica-se sua

natureza lacurtosa, porén com a presença de canais secretores ' 0

tipo é polysolenói<lc. Componentes medularcs principais: matriz
parenquirnática, canais secretores e lacunas. Trata-se de medu

la de forma circular, corn angulosidades, devido às cunhas do ci.
lindro lenhoso na sua périferia. En vista geral, transversal ou

longitudinal, o corpo da medula é palnilhado por numerosas la
cunas. As maiores concentran-se junto à periferia nedular e as

nenores no centro da nesna. Ern vista transversal as periféri -

cas são e1íticas e se alongan, radialmente, no sentido do irron
pinento dos traços. Vão at6 junto da periferia do cilindro le
nhoso mas não chegam a sulcá-lo em seguinento ao traço' As Ia
cunas centrais não nostram oricntação definida, nas, preferen
cial, ou a tenclênci¿r ao runo radial' En vista geral (Estampa 51

Figura 2) observa-se que en meio ä intrícada malha nedular há

estruturas de forna mais arredondarìa do que elítica localizadas,
principalmente, na perif eria cl ¡.r lltrltlu.la (setas indicativas ' Es

tampa 51, Figura 2) justarnente nos câmpos de saída dos traços ,

Al-gumas dessas cstrutuïas estão também presentes de nodo disper
so, no coração cla medula. São cattais secretores do tipo encon

tïado em PoLy soLenoxyLon uhiteí (lvl,ANlIRO) f n¡iUSEl, q DOLIANITi

1958, As secções transversais for¿ln obti.das de cada uma das ex

tre¡nidades e da rcgì.ão mediana de un dos pedaços da anostra. 0s
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quadTos senpre forarn idênticos, isto é, a nedula lacunosa e a
maior ou nenor concenttação de parênquina inter-lacunas r atérn
dos canais secretoÌes con variação e¡n nú¡nero e posição, de sec
ção on secção. Os espaços inter-lacunas e canais são represen-
tados pelas malhas de células parenquináticas poligonais at6
s ub - arredondadas em vista transversal. pal¡nilhando-se entre
tais célu1as reconhecern-se carreiras de células retangulares,ben
nenores as quais contornan estruturas senelhantes a lacunas,rnas,
na verdade, são canais de secreção. As cé1u1as parenquináticas
rnaiores apresentan, en sua grande naioria, paredes de pouca es
pessura. Entretanto, as rnenores ostentan paredes serni-espessa-
das. A lise celular tem origen entre as células de paredes fi_
nas. Assim, aquelas que na periferia das lacunas não foran des
truídas parecen ter sofrido retração, de nodo que houve coales
cência das paredes pr6xirnas originando-se verdadeiros cordões,
estruturados por paredes celulares, retraídas, e limitantes de
lacunas. Nas secções longitudinais o quadro se torna nais cla
ro, pois que se diferenciam, facilmente, as séries de pequenas
células retangulares en torno dos canais ben cono os cordões de
paredes celulares, retraídas, e as células lenanescentes da ns
triz parenquinática. Estas são, em geral, quadrangulares, e se
dispõern por estTatos, en filas horizontais, de nodo conpacto,
sen deixaren rneatos. 0s canais secretores não tên grande exten
são vertical situando-se, o seu cornprinento, entre 2 nn a 6,7nn
(Estanpa 51, Figura 3). São contornados por duas ou três s6
ries de células retangul"ares, não contíguas. O apareci¡nento dos

nesrnosr tanto perlfe r i canente , como centralmente, em posições
nutantes, de acordo co¡n o nível, deixa ben claro seu relaciona
mento corn a filotaxia. Esta, e¡n trabalho futuro,será pormeno
rizada. Sobre a origen das lacunas ou cavidades dos tecidos,mui-
tas vezes também confundidas con canais, interpreta-se a sua
origem da nes¡na naneira que em relação aos norfogêneros PauLie
tot7Lon e Pa?q.na+eptoæyLon. Resultan de canpos de cé1ulas nu
cilaginosas, cujas paredes se degradararn.

CoRPO PRIMÃRI0 DO LENHO: Está presente nas rnargens
cunhas plano-convexas do cilindro lenhoso, en contato com a

das

ne
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du1a. As reentrâncias laterais das cunhas correspond.em äs emer
gências dos traços. Foi possível captar o percurso dos traços,
de nodo nais claro, en vista transversal. Seguem ern runo ra
dial, nas secções de ¡nesrna orientação, O corpo prirnário é cen
trÍfugo e o protoxilena endárqueo (Estarnpa 52-A, Figura l). Ini
cia-se por elenentos espiralados, logo passando aos escalarifor
nes e reticulados. A anplitude aproximada do corpo prirnário
é de cerca de treze séries longitudinais de traqueídeos.

CORPo SECUNDÃRIO DO LENHO: An6is de crescinento níti
dos, levernente sinuosos em conseqtlência da passagern de traços
sinples através do cilindro lenhoso secundário. A amplitude mé
dia dos anéis situa-se entre 600 u¡n a 2 ¡nn. 0s traqueídeos ex
põen pontuações ra<liais areoladas ern arranjo aproximado de tipo
podocarpôide, Isto significa que nen senpre as fileiras de
pontuações são regulares, já que en nuitos carnpos aparecern fora
de alinhanento ou e¡n filas, "o iorrgo do mesrno traqueídeo,ou tan
b6n aparecem opostas ou alternas. A forrna das pontuações é
circular (Estampa 52-4, Figuras 3 e 5). Os canpos de cruzanen
to estão ben preservados (Estampa SZ, Figura 4). Em cada canpo
estão presentes 1 a 4 pontuações arredondadas ou suavenente elí
ticas, con aréolas estreitas e aberturas anplas. Os raios são
unísseriados corn un a oito estratos celulares de altura (EstaÍr
pa 52-4, Figura 2).

PoSIÇÃ0 SISTEMÃTICA: Mediante a revisão feita neste
trabalho são espécies do rnorfogênero poLysoLenoægLon: p. uhiteí
(MANIERO) KRÄUSEL q DOTIANITI ,p.bageenae GUERRA, p.tesí.niferun
(GUERRA) n,comb.¡ e, ÞrovâVelnente p, kraeuseLZ¿ (SURANGE E

MAITHY) MAHESHWARI pois são as únicas que estão de acordo con
a diagnose original do rnorfogênero, segundo rnÄ,us¡1, E DoLIANITI
(1958). Com base nessa diagnose o plano anatônico polysolen6i
de tem cono caracterização fundanental a distribuição periféri
ca dos canaís, e, além deles, alguns canais dispersos no centro
da nedula. 0 aspecto lacunoso da rnedula tanbérn caractetiza o

morfogênero, nas, constitui-se en caráter essencial devido à
orientação demonstrada pelo sistema, diferente da orientação pe¡
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ceptívol en outros norfogêneros. Sendo assi¡n, vê-se quo a ênos
tra ora questionada enquadra-se sen ¡naio¡es restrições no plano
anatô¡nico de PoLg s alenoæg Lon. En nível de espécie diferencia-
-se de P. uhítei no que toca a diversos caracteÍes do corpo se
cundário. Na presente for¡na, por exenplo, as pontuações radiais
são unisseriadas e bisseriadas, não contíguas, arredondadas, ãs

vozes sen orden ou e¡n filas irregulares; fornan canpos de alter
nância e de oposição no ¡nesno traqueídeo. Em P. tth¿tei são atê
trisseriadas, contíguas. hexagonais e, nos canpos de cruzanento
¡nencionan-se pontuações nunerosas o que não 6 o caso da forrna en
díscussão. En relação a P. bageenee GUERRA ocorrem diferenças
no que tange aos dutos secretores rnedulares, naquela esp6cie, e

ao elevado núnero de pontuações por canpo de cruzarnento. Quanto
a P. veeiniferun (GUERRA) nov. co¡nb. (= BarakarougLon z.eeinifez,um
GUERRA 1976) te¡n-se pela frente a mudança para o rnorfogênero Po

Lyaolenoæyloz en vista do não conparecinento de un canal axial,
coÍr ranos conectores horizontais, em relação ao sisterna periféri
co de canais. En níveL de espécie são várias as difere¡ças em

comparação com a for¡na que se discute agora. Dentre as nesnas
basta nencionar os dutos secretores e o esclerênquina, assoçia
dos ao parênquina nedular naquela espécie. Con respelto a P,

knaeueelii ocorren diferenças no núnoro de fileiras de pontua

ções radiais dos traqueídeos, de una a quatro naquela espécie,
a16¡n dos raios altos e do naior nú¡nero de pontuações por canpo de

cruzamento. A espécie designada por GUERRA (1975) como P. bot'þo

Luzzií não condiz con a original diagnose ¿e rRÄusnl E DoLIA:
NITI (1958) por isso a autora acrescentou enrendas, já tendo sido
acrescentadas outras, sob outro prisna, por parte de MAHESHWARI

(L972). Os espécirnes exaninados, das Formações pernianas da Ba

cia do Paraná, tên de¡nonstrado que há independência de evolução
do siste¡na secretor enr norfogêneros distintos. A evolução do

sistona secretor em PoLgaoLenongLon é diferente da evolução en

Bqrakarpæglon daí a nova reclassificação dp espécie ao nesno ten
¡pa que o retorno ä diagnose original dos autores do rnor.Eogênero.

E¡n face disso, a espécie de GUERRA (1975) fícatâ melhor classifi
c4da no novo norfogênero AtLantdcoæyLon com a designação A.

bqrtoLuzzíi (GUËRRA) n. eomb, A forna, objeto da presente dis
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cussão passa a se designar P. nanåez,oi
em nível específico da nes¡na.

ern face da ori ginal idade

DI,AGNOSE

Fragnento de caule de tipo gimnospérnicoi nedula lacg
nosa, polysolenõide, con canais secretoïes periféricos e canais
centrais dispersos; forma circular, de contorno sinuoso a este
lar devido ao contato corn as cunhas plano-convexas do lenho; la
cunas periféricas naiores que as centrais, elipsóides e alonga
das en vista tlansversal, con forte tendência à disposição radial.
canais secretores periféricos de forna circular a elítica adian
te dos campos reentrantes da nedula no lenho; duas a trôs s6ries
de células retangulares, estreitas, no contorno dos nesrnos; cg
nais relacionados com a saída de traços sinples; canais centrais
dispersos, menores, arredondados em secção transversal; natriz
parenquirnática fornada por célu1as poligonais en vista transver
sal e retangulares, corn tendência a fornare¡n filas estratificadas
en vista longitudinal; corpo primário centrífugo; anplitude apro
xinada de treze s6ries de elenentos, desde os espiralados com es
pirais frouxas aos estreito-espiralados escalarifornes e reticu-
lados; protoxilema endárqueo; corpo secundário con anéis de cres
cimento nÍtidos, a anplitude varia <ie 600 un a 2 mn; pontuações
radiais con arranjo sub-podocarpóide; canpos de cruzarnento con
uma a quatro pontuações arredondadas a e1íticas de aréolas es
treitas e aberturas amplas; raios unisseriados, con un a oito es
tratos celulares de altura.
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ATLANII C?XY¿OÀ| nov. gen.

Espécie-tipo: AtLanticoæyLon margínatum n'sp.

DESCRI çÃo

AbLanticoryLon marginatum rr. sp'

(Estanpa 52, Figuras l-4; Esta¡npa 53, Figuras 1-6)
Hotótipo.:GP/3T.1396(parátipo:GP,/3T'1395)'co1'PaLeon

tologia ' IG/USP '

Procedência: AF/GP.80. Rodovia Tietê-Piracicaba ' krn 2'5 da es

trada para Bairrinho - Pedreira de calcário Mou

ra-I, MunicíPio de Piracicaba' SP'

Horizonte: Sedinentos calcários da Formação Irati' SP'(a su

perfície das anostras aparecen encrustadas de

. sí1ex) .

ToPoGRAFIA MACRoSCÕPICA: Fragnento de tronco de 20 c¡n

de conprinento e 18 crn de diânetro numa das extremidades, e, na

outra, 14 cn de diânetro (Estampa 52, Figura 2). Na parte supe

rior do espécine há una grande cicatlriz correspondente à saída
de un rarno. A forma da anostra é a cilíndrica afunilada, ou se

ja, perde en diânetro a partir de urna extremidade e ern direção a

outrâ. Parece ter correspondido a una fração de tronco quebra
da nas proxinidades do topo Em vista transversal há

anéis de crescinento nÍtidos e regulares. A medula âparece con

a forna e1ítica, en contraste con a circunferôncia quase perfei
ta da secção transversal . Não deve ter havido compactação do

espécine, coino era de se esperar, mas, a sirnples perda de âgua,
refletindo-se, ta1 evento, na retração dos tecidos nedulares,for
nados por célu1as de paredes mais finas. A secção transversal
da nedula nede cerca de 6 nm quanto ao diâ¡netro naior e 3 nn quan

to ao nenor. Trata-se, pois, tle metlula pequena, quanto ä dimen-
são.

TOPOGRAFIA MICROSCÕPICA: .Aí ocorre um condensado de ca

racteres "sui generis" cono será visto a partir da descrição.
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A Medula - En vista transversal destaca-se, desde Io-
go, pela natureza fortenente lacunosa. Aparenta corresponder ao
quadro anatônico das nedulas nolusolen6ides, mas, o canal al
presente tern origen diversa que os secretores co¡nuns. As compo
nentes rnedulares principais são: a matriz parenquinática, reduzi
da'a aparência de nuitas tiras ou bandas celulares, estreitas, 1i_

nitantes das lacunas do canal secretorl sistema secretorr Tepre
sentado por un amplo canal vertiçal, central;sistena esclerenclui
matoso. Na nedula ocorre un tipo de zonação e¡n que a região pe
riférica é intensanente tomada por lacunas e a região central ,

ocupada por un canal de anplo diârnetro e de grande repercussão no

contexto medular (Estanpa 52, Figura 1). Este corresponde a

a un terço do diânetro da ¡nedula. É contínuo ao 1ongo de
muitos inter-nós, conforne ¡nostra¡n as secções praticadas en dif.e
rentes níveis, E¡n vista transversal ten a forna e1íticat aconpa
nhando o pr6prio fornato r¡ledular. Teria sido circuLar, original
nente, assin cono a nedula, rnas a retração das componentes nedu
lares justifiêa a alteração da forna. Assim e¡n vista longitu<ii
na1 aparece nais largo ou nais estreito, dependendo do nível da

secção (Estampa 52, Figuras 1,3 e 4). No interior do canal en

contra-se un naterial- residual de cor castanha escura, concentxa
do, princípalnente, nas rnargens. Deve corresponder a vestígios
dds células de paredes mucilaginosas, dissolvidas, e relacionadas
con a origern do nesno. Em todas as orientações de secção é pos
sível perceber uma a diversas séries, coûrpostas por células re
tangulares e estreitas, formando cono que una bainha, constituÍ
da de faixas ou tiras, celulares, dispostas en torno do canal . In
dividualnente as cé1u1as têrn cerca de 40 un a 60 ¡rrn de cornprimen

to e 15 un a 20 um de largura. Ern nuitos campos tais faixas
pericanais corresponden a cerca de seis a oito camadas celulares.
Algurnas componentes celulares aí presentes são pieenchidas pelo
nesno conteüdo escuro existente no interior do canal. Fazen par
te, portanto, do conjunto de células de paredes nucilaginosas as

quais una vez dissolvidas, causaran a formação do anpló canal. A

partir da bainha pericanal há fileiras celulares organi zaðas, igtal
nente) en tiras, dispostas em sentido preferencial radial, cono se

umas se enendassem ãs outras atõ à orla da nedula, nos linites
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Daí resulta
urna estrutura e¡n nalhas linitantes de lacunas. conforne a ob
servação da secção transversal, se as lacunas periféricas ten
den ao arranjo radial , devido ä partida rros traços, nas vizinhan
ças do canal axia1, tal ordem de arranjo se altera para a posi
ção tangencial aconpanhando o contorno d.o mesno. As tiras païen
quináticas que entreneia¡n as lacunas são for¡nadas de I a 2 (S)
canadas celu1a¡es. As lacunas localizadas nas partes limitan
tes da ¡nedula com o lenho são ampras e elíticas, As extremida
des são pontiagudas. A orientação é radial. Marcan os locais
de origen dos traços e sinulan raios prinários largos. Mas, de
fato representan espaços acelulares, Mais para o interior da
nedula as lacunas tê¡n forna idêntica,por6n a orientação se dâ
em acompanhanento ä periferia do grande canal central. Tratar-
-se-ia, provavelmente, o conjunto de lacunas,de amplas cârnaras
aéreas, ou, qulçã, de reservatõrios de água, De qualquer forna
são reservat6rios fde gases ou de águas) con alguna finalidade
de nanutenção de condições adequadas à vida da planta. Entre as
fornas recentes é possível apreciar estruturas comparáveis em
plantas adaptadas a arnbientes de aeração escassa (pantânícos) ,

ou de escasso suprinento de ãguas, adequadas, às condições de vi
da. Ern muitas delas ocorrern campos nucilaginosos na rnedula,dos
quais resultan bolsas, cavidades e até canais nucilaginosos. In
terpreta-serpoisrtal conposição da medula,como sendo de idênti
ca origen. A partir da periferia nedular o conjunto de nalhas
celulares e lacunas ten un belo efeito estético. Distribuem-se
aí ninhos de esclereÍdeos aconpanhando o contorno do cilÍndro 1e

nhoso. 0 contorno da medula resulta das cunhas quase planas do
lenho de modo que as nargens são quase lisas. .As reentrâncias
dizen respeÍto ä penetração de lacunas radiais, cujas extremi
dades externas são en V- longo os quaÍs se relacionan corn o ir
rompimento de traços (Estampa 52, Figuras 1e 4). 0s ninhos de
esclereídeos narginan a nedula. O arranjo 6 perceptíve1 en to
das as orientaçõcs de secção. Está, por6m, mais c1aro, nas sec
ções longitudinais (Estampa 53, Figuras l, 3 e 4), Aí também
se nota que en uma ou outra Õcasião pode haver ninhos desloca
dos, nais profundamente, no corpo medular. Bm secção tïansver
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sal os ninhos conpreenden esclereídeos arredondados, com cerca
de 18 u¡n a 20 1rn de diâmetro e de células parenquinatosas de pa

redes espessadas de dinensões aproxinadanente idênticas. En¡ vis
ta longitudinal as dimensões dos esclereÍdeos e das cé1ulas do

parênquirna são idênticas äs da secção transversal, rnas, a fo¡rna
das conponentes tende nais para a retangular. 0s esclereídeos
unitários tendem 'a ordenação en filas verticais. 0 ninho,obser-
vado em vista longitudinal, tem a aparência placoidal con escle-
reídeos estratificados.

C0RP0 PRIMÃRI0 D0 LENHo: Abrange a margen proximal das

cunhas planas junto a periferia nedular. A característica não

é geral , porém nuito difundída a da conexão entre os ninhos
de esclereídeos e os elenentos das primeiras fases de vasculari
zação. Sendo assin, en vista transversal, os prineiro traqueí
deos de um feixe ou de rnais de un feixe seguen en contínua suces

são aos ninhos de esclereÍdeos. 0 fato atribui 'a rnargen do le
nho a feição de bol"sas suspensas pelo xile¡na contendo tecido es

clerenquimatoso. O protoxilerna é endárqueo e o corpo primário
centrífugo (Estanpa 53, Figura 2), o corpo primário, propriânen
te, se cornpõe de poucas fileiras de traqueídeos (4 a 5 ou 6 a 8)

íniciando-se a partir dos elenentos espiralados.

CORpO SECUNDÃRIO D0 LENHo: 0s traços de ra¡nos ou de fo
thas iniciam-se na orla medular, contudo marcan sobremaneira o

corpo secundãrio do lenho. Em seu corneço são monoxílicos, toda
via, a partir de níveis variáveis do percurso no lenho (400 un a

600 un) tornan-se diploxílicos e bifurcantes. 0s traços bifur
cantes, ap6s percurso por quatro a seis anéis desaparecen na ma

triz lenhosa deixando sinais de grande perturbação anatôrnica. A

Figura 4 da Estanpa 52 ilustra rnuito ben o fato, ressaltando as

lacunas que por ta1 notivo se originaram. Ainda en pleno corpo

lenhoso, um traço simples pode se unir a outro bifurcante, acar

retando idêntica perturbação no ciÌindro lenhoso e no rumo dos

an6is de crescimento. Estes são regulares, na nedida em que não

suceda â interferência dos traços. São nítidos. A arnplitude ê

variável desde a nargen interna do lenho. Na parte mediana do

cilindro lenhoso a arnplitude nédia situa-se eln torno de 80 a 1.20

séries de traqueídeos (secção transversal) no lenho inicial e
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quatTo a cinco séries no lenho final. Nessa nes¡na secção a fol
rna dos traqueÍdeos é quadrangular ä nultiangulosa. As pontua
ções radiais estão presentes en uma a duas (três) filei¡as. Não
são contíguas I rnas) espaçadas, ern arranjo variado, sub-oposto a
alterno e de forna circular, con abertura central, redonda a

elítica, dependendo da região do ane1. Há canpos ocasionais no
lenho inicial e na parte nediana do traqueÍdeo e¡n que se encon
tTarn até três fileiras de pontuações. Nesse caso, têm forma he
xagonal e são contíguas. Os campos de cruzanento (Estarnpa SS,
Figuras 5 e 6) tên pontuações rnenores, elÍticas, de aréol.as es
treitas (oculíporos). Predoninanr (4-5) quatro a cinco pontua-
ções por canpo, ¡nas existen aqueles com una ou duas pontuações.
0s raios lenhosos são unisseriados sem exceção (Estanpa SZ, Fi
gura 3) e atingen a altura máxina de oito (8) estratos celula
res. Muitas dentre as células radiais são resiníferas, fato que

pode rnuito ben ser decorrente de traunatisnos en vista da per
turbação dos traços en seu rumo para o cõrtex.

PoSIçÃ0 SISTEMÃTICA: Os espécines pernianos portadg
res de un canal axial ¡nedular, de conposição semelhante ao des
crito, são cornuns na província paleoflorística gondvânica. En
geral aparece associado a outros canais secretores ou pode corn

parecer sozinho. No capítulo e¡n que se expôs sobre o conporta
nento netodolõgico de estudo das nedulas nencionou-se os resul
tados de estudos en plântulas e plantas jovens de coníferas(VAN
TIEGHEM, 1872; HANES, L927). Con esses resultados vê-se que a

classificação dos lenhos fósseis pode se balizar nais segura
¡nente na apreciação do sistena secretor. Ten havido relativa
tendência, por parte dos paleoanatonistas, de encarar apenas des

critiva¡nente os canais secretores sen o aconpanhanento da sua
evolução, devidamente esboçado de inter-n6 a inter-nó. Assin,
tên sido integrados no nesno tanon espêcines portadores de sis
temas de canais bastante diversos evolutivanente, Talvez a ten
dência en foco resulte da opinião de que sendo traurnáticos, os

canais, teriam valor sistenãtico pequeno. Não obstante isso sa
be-se que a resposta traunática não deixa de se subordinar a

una ¡ne¡n6ria genética (FAHN, 1971). Eis a razão porque se dife
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renciar agora, dos morfogêneros BarakarotgLon e PoLyeoLenoæyLon

a forna em questão. Quanto ã concepção do norfogêneto PoLgsoLe-

noæyLon o retorno ã diagnose original de KRAUSET q DoLIANITT

(1958) é uma condição iÍtposta pela averiguação de que as for-
Inas I com canais dispersos não evoluen para a configuração de u¡n

canal central de at6 un terco do diâmetro da rnedula. Verifica-
-se que e¡n níveis nodais e inter-nodais os quadros: canais dis
persos ou canal axial são nantidos en espécines diferenciados.Na
descrição da espécie-tipo de PoLysoLenoøyZon , KRÏ,USEL q DoLIANITI
(1958) referem: "Am Rande stehen senkrecht, auf den Querschnitt
Kreisfðrnige oder elliptische, scheinbar dickwandige Röhren;
einige engere KanHle gleichen Baues finden sich auch in Innern
des Markes..."(= Na periferia dispõern-se canais perpendiculares
e circulares, en secção transversal, ou elíticos, aparentemente
de paredes espessâs. Alguns canais nenores, de estrutura setne

thante, achan-se, tanbén, no interior da rnedula..."). Igualnen
tt

te, KRAUSEL , MAI Tt-ly f¡ MAHESHWARI (1961) ao procederem a revisão
dos lenh<¡s gÍrnnospêrmicos coln nedula esboçaram en desenho dia
grarnãtico as mesnas caractelísticas do sistema de canais (cf .

KRAUSËL, MAITHY & MAHESHWARI , 1961: p. 105, Fig.-Text. 25) Qual
to a Bar.akaz'oægLon supõe-se que o canal vertical e central exis
tente na nedula desse ¡norfogênero não seja do mesno tipo secre
tor que os periféricos polysolenóides. Tanto e1e cono os ranos
horizontais, terian orige¡n rnucilaginosa, cono na forna que se

descreve. No entanto, nessa últina, o canal rnucilaginoso cen

tral não e¡nite ranos, é tipicarnente ciIÍndrico. Portanto, a for
na presentemente estudada pernanecerá ern unidade taxionô¡nica 'a

parte atð que nova documentação prove en contrário,

CONSIDERI\ÇÕES DE ORDEM PALEoECoLÕGICA: A naioria dos

espécírnes oriundos da Formação Irat:i concentra na medula cêTac*

teres que refletem recursos xerom6rficos. Os principais conprq
enden os sistemas de lacunas e a concentração do esclerênquina
na medula. Tudo indica que anbos os elenentos anatônicos aÍ apa

recern para capacitar as plantas a naior aeração ou a arnazenagen
de águas adequadas à vida (METCALF q CI{ALCK, 1953). Resta, por
tanto, nediante o estudo do anbiente de sedinentação, interpre
tar a tazão da presença dos referidos recursos. No caso da For
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nação Irati, tuclo indica que seja a proxinidade de águas salinas
e salôbras. A água adequada seria fornecida por periodisno pIu
vionétrico, daí a'razão da arrnazenagen. Terrno de conparação en
contra-se entre angiospermas recentes de hábitos aquáticos, pa!
tânicas ou, em contraposição, plantas viventes en locais áridos,
sujeitas a periodismo pluvial .

DIAGNOSE

FÍagmento de tronco de tipo ginnospérmico; nedula de
forna e1ítica por retração das paredes celulares; lacunosa, hete
rocelular; um anplo canal vertical, axia1, de origen provãve1 nu
cilaginosa abrange cerca de un terço da ¡nedula e 6 contÍnuo por
nuitos inter-nìís; periferia do canal contornada por dois a três
estratos de cé1ulas de forna retangular i matTiz parenquimát i car ,
medular, lacunpsa, conpreendendo lacunas radiais con v6rtices
agudos e orientadas radialnente nos campos de saída dos traços;
lacunas centrais dispersas cuja orientação aconpanha a curvatura
da periferia clo canal axial; matriz parenquirnática reduzida a t!
ras ou bandas de células de paredes retraídas, originando co¡no
que nalhas de uma rede, cujos espaços são as lacunas i ninhos de
esclereÍdeos nas terninações dos feixes lenhosos junto à orla ne
du1ar, frequentenemte con o aspecto de bolsas de esclerênquina
suspensas pelos feixes lenhosos; esclereÍdeos unitários ordena
dos en filas verticais de três a cinco elenentos en cada fita,
dando ao ninho a aparência estratificada em vista longitudinal;
associação de cé1ulas parenquinatosas de paredes espessas aos
ninholi tlaços em início junto ä orla medulaï, cono traços sin
ples, tornando-se diploxí1icos, bifurcantes, ap6s percurso ïa
dial de 400 um a 600 pm; desaparecinento do traço en pleno corpo
lenhoso con intenso transtorno anatôrnico e fornação de lactrnas;
corpo lenhoso primário centrífugo, protoxilerna endárqueo; corpo
secundário do lenho con anéis de crescinento nÍtidos; irregula
ridades nos anéis causadas pela passagen dos traços; traqueídeos
con pontuações radiais sub-podocarpóides en una, duas (três) fi
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leiras, não contíguas, sub-arredondadas, alternas, con alguns can
pos de oposição no mesrno traqueídeo I traqueídeos do Lenho ini
cíal, em sua parte mediana, corn três fileiras de pontuações al
ternas, contíguas e hexagonais; canpos de cruzamento con três a

cinco pontuações pequenas, e1íticas, de aréo1as ostreitas (oculÍ
poros) ; raios unisseriados, íncluindo c6lulas resiníferas; un a

oito estratos celulares de altura.

AT LAN T I COXy L')N SALPICA?UM sp . nov.

Esp6cie-tipot AtlanticoægLon matginatum nov. gen.et sp.nov.

DESCRI çÃO

(Estanpa 54, Figuras 1-4; Esta¡npa 55, Figuras 1-4; Estanpa 56,
Figuras 1-5)

Ho1ótipo:

Procedência:

Hori zonte :

GP/3T. 1403, Co1. Paleontologia, IG,/USP 
"

AF/GP.80. Pedreira de calcário Moura-II. Rodovia
Tietê-Piracicaba, na altura do krn 2,5 para Bair-
rinho, Município de Piracicaba, SP.

Calcários con sílex da Fornação Irati, SP.

TOPOGRAFIA MACRoSCÓPICA: A aÍìostra conpreende dois blo
cos. Estes, conectados fornarn un fragrnento de tronco de 40 cm

de extensão e 11 cn por 8 cn relativamente aos diânetros naior
e nenor, A fbtografia exposta na Figura 2 da Estanpa 54 mostra
os dois fragrnentos antes de seren cortados. A secção transver
sal de anbos 6 quase elÍtica. 0 fragmento rnaior lenbra a forma
de neia-lua tendo una base aplainada e o lado superior curvo, 0

tronco sofreu descorticação e a perda gradativa dos anéis lenho
sos nais externos. 0 fornato do caule faz con que se pense que

a planta, em vida, poderia estar apoiada sobre urna superfÍcie,pa
Ta que um dos lados - representando a base do tronco - se tornas
se achatado, quase plano e o outro - Tepresentando o lado supe

rior - conservasse a curvatura normal. A nedula 6 cêntrica nos

dois fragnentos, pequena, com cerca de 6 nn de diâ¡netro.Os anéis
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de crescirnento são nítidos, regulares, con anplitude ¡nédia
0,8 ¡nn a lnrn.

ToPoGRAFIA MICROSCõPICA: Se o espécine fosse classifi
cado surnarianente seria nais un a ser incluÍdo no norfogênero
PoLyeoLenoøyLon em virtude da amplitude atribuída ao nesmo p9
las enendas sucessivas à diugnos".

A Medula - Em príneiro plano sobressai a natureza Ia
cunosa e heterocelular, o canal secretor anplo, vertical e cen
tral abrange un terço do corpo rnedular. 0 contorno da nedula 6

circular com sinuosidades, estas ocasionadas pela saída de tra
ços sinples. Na periferia não há evidências de canais secreto
res. Há apenas lacunas e no centro o anplo canal vertical e

axial de origem prováve1 nucilagi-nosa. Este ú1tino tem cerca
de 4,5 nm de diânetro e a sua presença foi constatada ao longo
de todo o conprinento da amostra (Estanpa 54, Figura 4). En vis
ta longitudinal o referido canal apenas nostra a variação do

diânetro, nas persiste por ¡nuitos inter-n6s. No contorno do

rnesmo verifica-se a presença de urna faixa representada pela
integração de várias bandas ou séries de cé1ulas, alongadas e

estreitas, cujas paredes terninais são retas ou inclinadas (B:
tarnpa 56, Figura 3). 0 elenento anatônico nais ressaltante da

nedula do espécime 6, pois, o canal único, no centro da medula,
sem ramificações e sem extinção ao longo de ¡nuitos inter-nós co

no é típico en canais nucilaginosos. o tecido parenquimático
¡ne du 1a r praticarnente se reduz äs bandas parenquináticas a

partir da periferia até junto do arnplo canal. Vê-se, pois, um

conjunto de tiras ou bandas de células de paredes retraídas as

quais delinitan Lacunas. Estas aconpanhan a curvatura do canal,
na parte rnais central do corpo medular e tenden ì ordenação ra
dial, na parte periférica da medula. Tais quadros descritos cor

respondem 'a vista transversal (Estampa 54, Figura 1; Estampa 55,

Figura 1). Long i tudina lnente a or<lenação das lacunas se dá no

sentido verrical. O sisterna de lacunas 6 elemento anatômico

narcante na nedula do esp6cirne. As Figuras 1e 4 da Estanpa 54

dão una visão de conjunto das secções rnedulares. Vê-se que aí
existem lacunas otganízadas e não caóticas ou só parcialrnente

de
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orientadas como no morfogênero PoLysoLenoæyLon. As lacunas,como
o canal central, devem ter tido igual origem,ligada ä existên
cia de campos nucilaginosos em que as paredes celulares, rompi_
das, originam grandes cavidades, lacunas e canais. A formação
orientada das lacunas denota caráter gen6tico, assirn como a prõ
pria existência de campos nucilaginosos. Em vista transversal
a forma preferencial das lacunas 6 a elÍtica, assim como em vis
ta radial e tangencial Têm aspecto fusiforme alongado e se
dispõem de nodo paralelo e verticalmente nas secções longitrl
dinais (Estanpa 55, Figuras 3 e 4), sem se mostrarem estratifi.
cadas. Nos entreneios das malhas parenquimáticas I em fila ver-

tical simples ou, localmente, em filas múttip1as, estão ninhos
de esclereídeos dispostos na região mediana, entre a periferia
da nedula e a periferia do canal axial (Estampa 54, Figura 4;
Estanpa 55, Figuras 3 e 4). Em vista transversal os esclereí
doos unitários são sub-arredondados e quase isodiamétricos. Lon
gitudinalmente são quadrangulares (Estanpa 55, Figura 2; Estam
pa 5ó, Figura 1) . Em todas as orientações de secção se percebe
a abertura cujo diânetro é igual a um terço do diâmetro do es

clereídeo. Esta contén canalículos radiais ramificados ou não.
Em vista transversal os escLereídeos aparecem agrupados nos ni
nhos e em vista longitudinal a tendência é se disporem em filas
verticais com certa variação para o arranjo em torno de um cen

tro. Aos referidos ninhos associam-se células parenquimatosas
de paredes espessas com preenchimento escuro semelhante a mate

rial resinoso. Deveriam desempenhar função secretora, âssocia
das aos ninhos. 0s traços têm início a partir da orla medular.
São múltiplos e nos campos de formação dos mesmos as lacunas co

mo que se orientam no mesmo rumo radial do traço, €il seguimento
a ele.

C0RP0 PRIMÃ.RIO DO LENHO: A observação da Figura 3 da

Estampa 54 coloca em destaque a natureza endárquea do protoxile
ma e o caráter centrífugo do corpo primário do lenho. Este com

preende pouco mais de uma dezena de séries de traqueídeos ! sen-
do, os primeiros, caracterizados por espessarnentos frouxo-espi
ralados. Seguem, a partir daÍ, os estreito-espiralados, os es
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calariformes e os reticulados. O xilena prirnãrio compreende a

zona proxinal das cunhas lenhosas nas margens da nedula. São

cunhas de larga base que atribuem ao contorno medular a figura
circular levemente ondulada. As zonas reentrantes das cunhas
correspondem a invaginações do parênquima medular as quais mar
can a saída de traços núttiplos.

CORPO SECUNDÃRIO D0 LENHO: Caracteriza-se por anéis
de crescimento nítidos e regulares em todo o contorno da amostra.
A anplitude n6dia dos an6is 6 de I mm a 1,5 mm. 0 lenho t-n1

cial de um anel pode incorporar de 40 a 110 camadas celul"t",
e o lenho final, 5 a 6. Em vista transversal a forna mais ge

ral dos traqueídeos é a retangular. As paredes radiais apresen
tam pontuações areoladas em uma a duas fileiras ou, nais rara
nente, três fileiras. Quando em unìa fileira não são contíguas
e a forna 6 circular. En duas fileiras podem se colocar em ar-
ranjo contíguo-alterno, adquirindo forma hexagonal (Estampa 5ó,
Figura ?.). Há casos de ocorrência de pontuações em duas filei-
ras separadas por un intervalo, no centro da parede radial, de

cerca de 1,5 un a 1,8 un. No caso, a forma é circular. Hã tra
queídeos que se iniciam com duas fileiras de pontuações alter
nas e contíguas os quais, €il determinada altura apresentam três
fileiras de pontuações alternas e contíguas r p€rrâ retomarem, em

seguida, o arranjo en duas fileiras. 0s campos de cruzarnento
tên de uma a cinco pequenas pontuações de for¡na arredondada 'a

quase elÍtica, com ar6olas muito estreitas e ampla abertura cir
cular (Estampa 56, Figura 4). Os raios lenhosos são homogêneos

invariavelmente unisseriados (Estampa 56, Figura 5) com altura
nédia de 4-5 estratos celulares Dor âtea de I mmZ e altura náxi
ma de 10 estratos celulares.

DIAGNOSE

Fragnentos <le caules de tipo gimnospêrmico; nedula
central., circular, de bordo levemente sinuoso no contato con AS



-372-

cunhas planÒ-convexas, de larga base, do cilindro lenhoso; natu
reza heterocelul.ar, lacunosa; conponentes nedulares compreenden
a natriz parenquimática, o sístena esclerenquimatoso e o sistena
secretor; um canal de origern provãve1 rnucíIaginosa con cliânetro
de cerca de um terço do diânetro da nedula, sen rarnificações, de
percurso vertical, contÍnuo ao longo de nuitos inter-nós, ocupa
o centro da ¡nedula; bainha parenquirnãtica no contorno do anplo
canal, conpreendendo cerca de 5 a 9 carnadas celulates; canais
secretores periféricos, solenóides, não identificados na perife
ria nedular; ern vista transversal a matriz parenquinática está
reduzida a tiras ou bandas de células de parênquina de paredes
retraÍdas, tangenciais ou inclinadas ern relação à periferia c1o

canalI linitando lacunas e1íticas que acornpanhan a curvatura do
ìnesno; a orientação s6 se altera nos canpos de saÍda dos traços
onde tonan o nesno runo Ìâdial; longitudinal¡nente, Iacunas fusi
fornes, verticais, paralelas, não estratificadas; nos entreneios
das cétulas parenquì.ináticas ninhos de csclereÍdeos, associados a

cé1ulas secretoras, ordenados en filas verticais, na região ne
diana entre a períferia do anplo canal axial e a periferia da ne
dula; esclere.Ídeos unitários sub-arredondados, en vista tïans
versal, quadTangulares en vista longitudinal e ern filas verticais,
tendendo ao arranjo radial, co¡n aberturas de I/3 do diânetr<¡ do

esclereÍdeoi presentes canalícu1os de pontuações ãs vezes rarnifi
cados; corpo prirnário do lenho centrífugo, protoxilema endãrqueo;
traços rnúltiplos a paftir da orla nedular, colpo secundárj-o con
pontuações radiais dos ttaqueÍdeos ern T-2 (3) fileiras; em u¡na

fileira, não são contíguas, de forma circular; em duas fileiras
ora são contíguas e alternas, de forma hexagonal, ora en duas fi
leiras de pontuações de percursos separados ao longo da parede
radial do traqueídeo; três fileiras de pontuações, restritas â

região rnedi ana dos traqueídeos do lenho inicial do anel'
canpos de c¡uzanento coÍl 1-5 pontuações pequenas, sub-circulares,
de ampla abertura e aréolas muito estreitas; Ìaios honogêneos,
unisseriados, con I a 10 estratos celulares de altura.
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AILANTIC1XvLON FORAMINATUM sp.nov -

DESCRI çÃO

(Estarnpa 57, Figuras 1-6; Estanpa 58, Figuras 1-4; Figura 37,
no texto)

Hol6tipo: cP/3T, 1388 (parátipo: GP/3T. 1386). Cot. paleon
tologia, IclUSP.

Procedência: AF/GP.8. Pedreira de calcário Vitti-I. Rodovia
Tietê-Piracicaba (SP-127) na altura do km 36.

llori zonte: Forrnação Irati, SP.

T0PoGRAFIA MACR0SCóPICA: Fragnentos de lenho de tipo
gimnospérrnico (Estampa 57, Figura 1). O holõtipo tem cerca do

6,5 cn de conprinento pòr 2,8 crn de largura. Urna segunda anos

tra nede 3,5 c¡n de conprinento por 2 cn de largura. A superfÍ
cie polida, depois de atacada por ãcidos, mostra nuito bem a ne

duta de tipo nolysolenóide r co¡n 9 nm de diârnetro. Os fragmen
tos são cílíndricos; a nedula ocupa o centro georn6trico dos nes
¡nos. Os anéis de crescinento são nÍtidos, regulares e concên
tricos.

TOPOGRAFIA MICROSCÓPICA: Por diversos anos a topogra
fia nicrosc6pica que se irá descrever foi tida como peculiar ao

rnorfogônero Polyeolenoæglon. Os fragmentos en questão são sene
thantes en estrutura ao suposto holótipo daquele norfogênero.As
dúvidas sobre a numeração da arnostra, tida cono o verdadeiro ho

l6tipo de PoLyaoLenoæylon (e encontrada entre as anostras da co

leção da antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da

Universidade de São Paulo) foran suficienternente discutidas no

capÍtulo sobre a apreciação ê crítica dos rnorfogêneros. As des

crições dos autores fnÄUSSL q DOLIANITI (1958) se referern a un

plano anatônico ¡nedular ben diverso deste que se irá apreciar,
daí a transposição da forna en discussão, para a nova unidade
anatô¡nica AtLanticoæALon.

A Medula - parenquinática, circular, de aspecto este
1ar, en vista transversal, heterocelular, nas lacunosa e¡n alto
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grau. 56 se v6e¡n células nos canpos restritos às ãreas inter-
-lacunas perifõricas relacionadas, de nodo claro, co¡n a for
nação dos traços en geral pares. Estes têrn co¡neço junto às la
cunas elipsõides de vértices agudos, orientadas em sentido ra
dial, quando vistas na superfície transversal do ra¡no. Na ¡nar
gem interna do corpo Lenhoso, no linite co¡n a medula, hã, ainda
pequenas lacunas pares, ern forna de cone (Estarnpa 58, Figuras 1

e 4) penetrantes no corpo lenhoso prinãrio. PareceÍ¡ correspon
der aos raios prirnãrios, nas, na verdade, são originadas do Ir
rornpimento dos traços pares. Na dependência do nível en que a

anostra foi seccionada observan-se ca¡npos en que o parênquirna
medular está razoavelmente preservado e cârnpos en que o proccs
so de lacunarização chegou a condições su¡nárias. Portanto, e¡n

alguns níveis a medula é polysolenóide típica, ern outros níveis
ela se rnostra transicional entre rnaciça e lacunosa (Estanpa 57,
Figura 2t Estanpa 58, Figura 2). A secção transversal é caras
tetizada, ern todos os níveis, pela saída de traços foliares pa

reg. A nesrna secção realça, en prineiro plano, a1én das lacu
na$i o anplo canal circular, central 'de provável origen mucila-
ginosa e de percurso vertical, contínuo, ao longo de toda a ex
tensão das a¡nostras exaninadas (Estanpa 58, Figura 2). Não há
ramos horizontais do canaL e en torno do ¡nesno ainda sobreexis-
tem células parenquirnát i cas ¡nenores, lenbrando c6lulas de re
vestirnento dos canais (Estanpa 58, Figura 1). Ao redor desse
grande canal axial, cujo diâ¡netro aproxinado é de cerca de I/3
do diânetro medular, encontra¡n-se lacunas de for¡na variada 'a

elipsóicle " Se existen canais nenores na parte periférica da me

dula ou na reglão nediana, entre a periferia do grande canal e

a orla nedular, é difícil apontar. o nais provável é que sejarn
ausentes. Hã canpos da secção transversal (Estanpa 58, Figura
4) nos quais algunas células preservadas, nas ¡nalhas inter-lacu
¡¿9, dão a impressão da presença de canais secretores de forna
désdo a elipsóicle à irregular. o nesno acontece nas secções
longitudinaís (Estarnpa 57, Figura 2; Estanpa 58, Figura 3). Con

side¡a-se impróprio atribuir às referidas fornações o caráter
de canais de secreção sen resguardar dúvidas en face do avança
do processo de desintegração celular. No presente caso a f.ise
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celular atingi, a vários graus de evolução não deixando ver,cla
tanente r a presença das células de revestinento ou sequer ve!
tÍgios. No caso en pauta diz-se apenas que há, nitidamente, um
anp1.o canal vertical, axial, cilÍndrico e extenso por muitos nós
e inter-n6s, indiviso e não ramificado, cono se o centÌo rnetlu
lar fosse ocupado, no estágio j oven do caule, por un campo ceg
tral, cilíndrico, de célutas corn depõsitos mucilagi.nosos. Corn

a rnaturação as paredes se romperan restando o arnplo canal (ou
oco central). Este por6rn, não teria sido acontecinento casual,
mas, realnente, um recurso dc defesa (corno en palmae recentes)
para arnazenagem de água ou, nesno, aerarção, Nr¡s amostras en pau
ta, como nas dernais do nesmo gênero, constata-se a naior orien-
tação das estrutuÌas que nas medulas das esp6cies de poLyeoLeno
æyLon, Conseqtlentemente, as lacunas da periferia são naiores,
elÍtico*alongadas e penetrantes r.adialnente no lenho, no sen
tido do irrofrpimento dos traços. As extrenidades das referidas
lacunas, voltadas para o lenho, são agudas e sulcan o cilind¡o
lenhoso pela distância de 250 ¡rm a 500 pm. As lacunas centrais
de forna variada-en cettos níveis de secção mais que en outros-
tendem ao arranjo radial ou aparentam desordem (Estarnpa 5g, Fi
gura 1) . As c61u1as parenquináticas r nos canpos entre as lacu
nas, dispõen-se, em vista longitudinal, en aparente desorden. O

quadro de fundo 6 semelhante a um nosaico ce1ular, corn células
de tanaho e foîma variadas. Aí se distinguem células multiangu
Iosas, naiores (40 ¡m a 80 pn) , isoladas ou en grupos ca6ticos
e células dirninutas, en filas verticais (10 pn a l5 pn), apaïen
tando divisão "en pilha". As lacunas parecem ter começo nos
grandes neatos entre as células maiores, seguindo-se a destrui
ção das paredes celulares. Conseqtlcntemente ! o panorana roti
neiro, en vista longítudinal, é o do aparecimento de nunerosas
lacunas cercadas por s6ries de c6lulas parenquimáticas dininu
tas, cujas paredes são nais espessas que as das células maiotes
(Estampa 57, Fi.gura 2; Estanpa 58, Figura 2). É provável que
as lacunas nedulares tenharn tido origern semelhante ä do canal
central. Deveriam existiT campos celulares mucilaginosos os
quais originaran as lacunas con função de aeração ou armazena
gen de águas apropríadas ã vida,
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CORPO PRIMÃRIO Do LENHO: Nada há a destacar de origi
nal com respeito ao protoxilema endárqueo e ao corpo primãrio
centrífugo. As secções radiais não deixam perceber elementos
anelados. Somente os frouxo-espiralados (3 séries) seguidos dos

estreito-espiralados (4-6 séries) escalariformes (2-3 séries) e

reticulados-pontuados (1 série). Assim, o caráter que marca o

corpo primário do lenho 'e a saída dos traços simples, muitos dos

quais se tornam bifurcantes em pleno corpo secundário para desa

Darecerem ap6s curto percurso.

CORPO SECUNDÃRIO DO LENFIO: ANéiS

sentes con regularidade. Na parte mediana
de

do

crescinento pre
cilindro lenhoso

hã anéis de grande amplitude (1 nm ou nais). 0s mais proxinos
da medula têm en nédia 500 um a 700 un de anplitude, coln 4-6 eå

tratos celulares no lenho final do anel. Em secção transversal
os traqueídeos são quadrangulares a retangulares. As paredes

radiais tôn pontuações em I-2 fileiras ãs vezes estreitamente
contíguas e alternantes e ãs vezes sub-circulales e espaçadas.

Os campos de cruzamento têm 1-6 pequenas pontuações de aréolas

estreitas e forma e1ítica a sub-circular, êil fitas horizontais
ou dispersas. Raios homogêneos unisseriados ' com I a 5 estra
tos celulares de altura.

pOSIÇÃO SISTEM.{TICA: A reclassificação de espõcimes

tais cono esses, no morfogênero AtlanticoæyLon foi por dernais

discutida. Demonstrou-se a inviabilidade cla anexação das for
nas en questão no rnorfogênero PoLysoLenoæyLon, Em níve1 espe

cÍfico são muito claras as diferenças entre A. marginatum e A.

salpícatum, em vista das variações no modo de distribuição do

sistena esclerenquinatoso. A presente forma não ostenta elernen

tos osclerenquimatosos medulares, portanto, difere das anterio
res como nova espécie designada A . f orarninat urn sp . nov .
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DIAGNOSE

Fragmentos lenhosos de tipo girnnospérmicos; nedula cê1

trica, circular, com aspecto próximo do estelar devido ao irrom

pimento de lacunas relacionadas aos traços; corpo medular palmi

thado por lacunas de todos os tamanhos, de forma preferencial e

1Ítica, com um canal indiviso, ci1índrico, percorrendo verti
calmente o espécime, contínuo por muitos inter-nós e em posição

central na medula; diâmetro do canal corresponde a I/3 do diê

metro medular; origem prováve1, mucilaginosa, assim como a ori
gen das lacunas; na secção transversal em todos oS níveis So

bressai o contorno circular do canal e em torno a natriz paren

quimática lacunosa; grandes lacunas elíticas orientadas radial
mente na petiferia medular e relacionadas' quase Sempre'a duas

lacunas nenores, com aspecto de cones, junto ao corpo primário

do lenho; dizen respeito ä saída de traços pares; há tantas la

cunas radialmente alongadas quantos os traços pares por níve1

de secção transversal; lacunas entre a orla medular e a perife
ria do canal em arranjo caótico tendente ao radial; em vista
longitudinal a disposição das lacunas tende ä verticalidade; es

paços inter-lacunas compreendem campos de c6lulas parenquimáti

cas grandes, de forma variada, contornados por séries Verticais
de cllulas parenquimáticas diminutas; células parenquimáticas de

naior tamanho em vários graus de decomposição originando lacu

nas verticalizadas em vista longitudinal; protoxilema endãrqueo',
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corpo prinário centTífugo; traços pares a partir da orla medular
ern runo para o c6rtex como traços simples ou bifurcantes em p1e-
no corpo secundário do lenho; anéis de crescinento bem dernarca
dos e nÍtidos no corpo lenhoso secundário; pontuações radiais
dos traqueídeos en uina ou duas fileiras de pontuações contÍguas
ou espaçadas, arredondadas a sub-hexagonais; quando em duas fi
leiras são hexagonais, alternas e contíguas I con variações; can
pos de cruzanento corn 3 a 6 pontuações de ar6olas est.reitas,elí
ticas, a sub - arredondadas en fileiras horizontais; raios unis
seriados com un a cinco estratos celulares de altura.

DËscRr çÂ0

AILANTICOXyLON SCALL)NATUM sp. nov.

(Estarnpa 59,Figuras 1-4; Estampa 60, Figuras l-6)

Ho1ótipo:

Procedência:

Hori zonte :

GP/3T. 1390. Co1. Paleontologia, IG/USP.

AF/cP. 34. Pedreira de calcário de Assistência.
Rodovia Piracicaba-Rio Claro, na altura do krn

24, Município de Rio Claro, SP,

Fornação Irati, SP.

TOPOGRAFIA Ì"IACRoSCÓPICA: Ao ser entregue para estudo
a anostra ainda se encontTava incluída em calcário branco acin
zentado con nódulos de sÍlex. Na superfície vian-se irnpregna

ções localizadas do próprio sÍlex, de cor castanha escura. 0

fragnento en questão é cilíndrico descorticado. Vários anéis
concêntricos do corpo lenhoso foram perdidos e outros ainda rnos

tram seu parcial contorno (Estampa 60, Figura 1). Correspondia
certanente a um tronco cujo verdadeiro diânetro devia ser ben

maior do que o aparente atual, O diânetro da anostra é de cer
ca de 10 cn e o conprimento de cerca de 12 crn. A ¡nedula é gran

de (1,2 cn de diânetro) e cêntrica, con o aspecto de nácula es

branquiçada. À primeira vista assemelha-se ä medul'a de PoLyeo

LenoøyLon, rnas, a luz do rnicrosc6pio, as diferenças sobressaen.
Dentre e1as, a ausência do sistema secïetor perceptível a olho
desarmado, na superfície polida de espécimes de Po1'AsolenongLon,
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TOPOGRAFIA MICROSCóPICA: A preservação precária con
cernente ä nedula e ao corpo prirnário do lenho deterninou que as
observaçõos fossen efetuadas sobre 1â¡ninas nais espessas do que

usuaLnente se utiliza nos estudos paleoanatônicos. Sõ assin foi
possíve1 obtet canpos razoáveis para as llustrações fotonicrográ
ficas as quais aconpanhan a descrição da anostra,

A Medula - Caracteriza-se pela natureza lacunosa e he

terocelular na qual sobressaern: células parenquinatosas, céIu
las esclerenquinatosas e lacunas. Essas últinas têm orientação
radial não ¡nuito regular. Em direção ao centro medular dispõem-
-se de modo desorganizado, en totno de u¡na cavidade circular con

a configuração de un grande canal (Estanpa 59, Figuras 1e 4).
Nas secções longitudinais, por6n, tal estrutura não 6 contínua,
Dessa rnaneira a medula é acanal. As lacunas aí presentes tên a

forrna e o arranjo irregulares tanto na secção transversal quan-
to nas secções radial e tangencial e assenelhan-se a verdadei
ras cavidades causadas por dissolução das paredes celulares, de

vido a deposição de substâncias, como mucilagern. Assin tanb6n
existe o esforço de tensão sobre as paredes celulares parenqui
náticas, a partir de grupos de esclerênquima aÍ distribuÍdos.
Sondo assirn, as secções transversais (Estampa 59, Figrrras 1e 2)

conpreendem um quadro ca6tico de aglomerados de células paren
quimatosas, lacunas ou cavidades itregulâres e ninhos de escle
reídeos. A partir da orla ¡nedular, en contato cont as cunhas do

corpo lonhoso, e distribuídas no centro da ¡nedula, as c61u1as

parenquirnáti c as tên forrna e tarnanho variáveis. Mesrno assin per
cebe-se a rnaior concentração das rnenores. perifericarnente (30¡rn

- 35 un de diânetro) e das maiores (60 un a 80 un de diâmetro)
centralnente. As periféricas tê¡n paredes ligeirarnente rnais es

pessas que as centrais. As periféricas tenden ao fornato poli-
gonal , enquanto que as centrais ora se apresentarn sub-arredonda
das ora quadrangul ares (Es t anpa 59, Figura 4). Algunas c61u14s

nedulares, notadanente as que se encontram nas vizinhanças dos

ninhos de esclereídeos estão preenchidas por un conteúdo escuro.
Deveria¡n ser células secretoras associadas aos ninhos. Essos

conpreenden os elernentos de rnaior repercussão anatônica ng col
po nedular. Ern vista tlensversal tên contorno arredondado. Apa



- 381-

recen como agruparnentos sub-circulares de esclereídeos. São sim
ples ou relacionados aos vizinhos por ¡neio de rarnificações. En

vista longitudinal têrn aparência tabular, distribuídos transver
salnente em relação ao eixo vertical do tronco, ou tên leve in
clinação, ou suave curvatuîa em relação ao referido eixo, Os

dois últirnos quadros acontecen ao se uniren ninhos tabulares vi
zinhos con a fornação de braços ou ranificações de ninho a ninho
(Estarnpa 59, Figura 3). En vista transversal os esclereídeos,ob
servados cono unidades, tên a forma quase circular ou nultiangu-
1osa. São isodianétricos e o 1únem se acha preenchido por con
teúdo escuro. Deveriarn associar a função secretora a sua função
normal. Em vista longitudinal são poligonais a quadrangulares ,

pequenos (20 un por 17 un quanto aos diânetro naior e menor) con
l-únern lenticular. Organizarn-se en filas verticais de 4 a 6 (7)
esclereÍdeos, ocorrendo a oposição entre esclereídeos vizinhos r

en nurnerosos dentre os ninhos observados (Estampa 60, Figuras 2

e 4). En vista radial observa-se a tendência ä disposição al
ternante entre os ninhos placoidais por todo o corpo medular, As

sim, quando as ramificações ocorrem entre dois ninhos alternos
forrna-se cono que una ponte de esclereídeos em diagonal ou se a

rarnificação se estende a um ninho nais abaixo ten-se urna

forrnação placoidal em curva (Estampa 59, Figura 3). As lacunas,
portanto, se fornan entre os ninhos placoidais e sua forma está
subordinada ao espaço disponíve1 entre eles. Pelo aspecto estru
tural deverian, pois, Tepresentar o papel de câ¡naras de arnazena
gem de ãgua, balizadas pelo esclerênquima, ou câmaras aéreas.

CORPO PRIMÃRIo Do LENHO: Como 6 conun acontecer nos es

pécines do morfogênero AtLanticouyLon as cunhas do lenho se

apresentan co¡no que esgarçadas en muítas pontas aciculares pene-
trantes no corpo da nedula. -O caráter centrípeto não se revela
en nehun carnpo das lâninas. Há simplesnente a coLocação profun
da, no corpo da nedula, dos referidos elenentos lenhosos e, no

caso, espiralados. Notan-se ern alguns canpos a formação anelar,
nas, a preservação é precária para se ter un quadro nais cLaro
de¡nonstrativo de que o protoxilena é sinplesmente endárqueo e o

corpo primário do lenho centrífugo. Tudo parece indicar,porÉ.n,
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que a configuração anelar' 6 ocasional. São freqüentes os traços
que a partir da orla da ¡nedula runan ern direção radial , cono tra
ços sinples, atingindo o corpo secundário e desaparecendo.

CORPO SECUNDÃRIO DO LENHO: E¡n vista transversal coU
põen-se de filoiras radi¿is de traqueídeos de fotna poligonal ä
arredondada. 0s feixes conpreendern de 4-8 fileiras de traqueí
deos separados por raios de c61u1as reto-alongadas (S5 u¡n por
20 ilm quanto ao valor n6dio do conprimento e da largura). A sec
ção radial nostra traqueídeos de extre¡nidades fusiforrles con una
a duas fileiras de pontuações areoladas, De ocorrência rnenor
são os traqueídeos de três fileiras de pontuações. Os traqueí
deos do lenho final apresentan pontuações en una fileira, asso
ciando, ocasionalnente, duas pontuações opostas, sub-opostas ou
sub-alternas I continuando por u¡na fileira até que se forne¡n nova
dupla de pontuações (Estarnpa 60, Figura 6) . 0s traqueÍdeos do
lenho inicial contên, de regra, duas fileiras de pontuações al
ternas ou opostas; esse últino aspecto anarece sõ localnente sen

nuita contiguidade entre as pontuações por ísso conserva¡n a

for¡na circular. Às vezes aparecern traqueídeos corn pontuações en
grupos separados. Nesse caso é que ocorrem três fileiras. Há,
tambérn, traqueídeos com três fileiras de pontuações alternas e

contíguas, Os canpos de cruzanento tê¡n de 2-4 pontuações de

aréolas estreitas, sub-circulares e de abertura anpla circular
a lenticular. 0s raios são unisseriados cuja altura varia de

1a 8 estratos celulares. Os raios de 3-4 estratos celulares de

altura são os nais freqtlentes (57å), 0s an6is de crescinento são

ben denarcados. Na tegião nediana do cilindro lenhoso ! preserva
do, a arnplitude é de cerca de 9 mn.

POSIçÃO SISTEMÃTICA: O espécine em discussão se enqua
dra no plano anatô¡nico de AtLanticaæyLon, mas, interpõe-se urna

interrogação pois o estado precário de preservação do corpo pri
rnário do lenho irnpõe expectativa. Se for confir¡nada a posição
sistenática que ora é atribuída vê-se que difere claranente das
denais espécíes do mesno norfogênero en vista da progranação dos

ninhos de esclereÍdeos.
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DI ACNOSE

Frag¡nento de lenho de tipo ginnospérnico; nedula cir
cular de nârgens repartidas, grande (1,2 cn de diârnetro) , cêl
tïica coÍr o aspecto de mácula esbranquiçada a olho desarmado,la
cunosa; heterocelular, na qual sobressaen células escleronqui
matosas, parenquinatosas e lacunas; lacunas periféricas com ten
dência ao arranjo radial e centrais en arranjo caótico; en vis
ta geral., o arranjo, a for¡na e as dirnensões das lacunas são com

pleta¡nente irregulares que nais se asse¡nelhan a verdadeiras ca

vidades causadas por dissolução das paredes via deposição de nu

cil.agern e pelas diferenças de tensão entre as paredes espessa

das dos elenentos es c lerenquina tosos e as paredes mais finas das

células parenquinatos as ; natriz parenquinática formada por célu
las variáveis quanto ã forna e o tananho; percebe-se a rnaior
concentração de células ¡nenores perifericanente cujâs paredes

são ligeiranente nais espessas que as centrais i nas vizinhan

ças dos ninhos de esclereídeos, ocorrência de células de tipo
secretor; ninhos de esclereÍdeos, em vista transversal, disper-
sos na ¡nedula cono núc1eos arredondados de céluIas espessadas,

sinples ou ranificados; en vista longitudinal, ninhos tabulares
ou placoidais cuja rnaior extensão é transversal ao eixo verti
cal do esp6cirne, ou levenente inclinada ou con suave curvatura,
devido a rarnos que unen ninhos placoidais vizinhos; tendência ä
forrnação de filas de ninhos placoidais alternantes: donde resul
ta a configuração inclinada ou en curva quando estes se uneln

por neio de ra¡nosl esclereídeos unitários, transversais, de for
rna circular ä rnultiangulosa; longitudinais, são poligonais a

quadrangulares, ordenados en séries verticais de 4-6 (7) elemen

tos ern cerca de L2-16 (20) séries verticais de esclereÍdeos opog

tos; corpo primário do lenho centrífugol protoxilena endárqueo;

traços de 6rgãos laterais sinples ' corpo secundário do lenho con

anéis de crescimento nítidos e regulares; pontuações radiais dos

traquoídeos con 1-2 (3) fileiras de pontuações; en una fileira'
pontuações círculares, arredondadas, separadas, com o parecinen

to de duplas de pontuações opostas em diferentes alturas dos tra
queídeos; quando e¡n duas fileiras, são contíguas sen se achata
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ren ou sepaïâdas; três fileiras de pontuações nos traqueÍdeos
do lenho inicial, contíguas e alternas ou en rosáceas; campos

de cruzanento .corn 2-4 pontuações de ar6olas estreitas,e abertu
ra ampla, circular a lenticular; raios unisseriados, honogêneos,

1-8 estratos celulates de altura'

PETALoPIIYS nov. gen.

Esp6cie-tipo: Petalopitys aLaeotnata sp. nov .

DESCRIçÃO

PEIAL?PIYIS ALAEORNAIA nov. gen. et sp.nov.

(Bstarnpa 64, Figuras 1-4; Estanpa 65, Figuras 1-4; Estanpa 6ó,
Figuras t-5)

Hol6tipo: GP/3T. 1405, Col. Paleontologia' IG/USP.

Procedência: LP/JR. Pedreira de calcário do Irati nos artedores
da cidade de Laranjal Paulista, SP.

Horizonte: Fornação lrati, SP (obs.:o espécine foi encontrado 
I

a superfície do terreno - infor¡nação verþat dos co

letores).
ì

TOPOGRAFIA MACROSCÓPICA: Fragmentos lenhosos de tipo 
:

ginnosp6rrnico. o holótipo tern 14 cn de conprinento por 7 cn de l

diânetro. A ¡nedula ten cerca de 8nn de diâmetro. A amostra 6

cilíndrica com distribuição sirn6trica do crescinento. 0s anéis 
ì

de crescinento são nítidos a olho desar¡nado e nunerosos por 
1

l

área considerada (Estarnpa 64, Figura 1) .

ToPoGRAFIAMIcRoScóPIcA:1\arnostraernquestãofoien
contrada ä superfície do terleno' nas proxinidades dos aflora
tnentos da Fornação Irati, en Laranjal Paulista' Denota ter so

frido algurna sorte de retrabalhanento, p6s-fossilização, pois

a superfície ten indicações de polimento.
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A Medula - En vista transversal a aparência da nedula
é lacunosa cle tipo polysotenóide (Estanpa 64, Figuras l, 2 e 3).
As secções longitudinais indicarn variações ern torno dessa estru
turação. Transvers a lmente a mattiz parenquimática ¡nedular é re
presentada por un tecido frouxo, formado por cé1u1as de paredes
finas, co¡n neatos (Estanpa 64, Figura 3), A forrna e a di¡nensão
dessas c61u1as são variáveis. predominan as s ub - arre dondadas so
bre as poligonais e as de ¡naior dimensão sobre as nenores. As re
feridas dimensões varian de un rnÍnimo de 30 un a 40 pn a un rnáxi
no de 120 un a I50 um. Conpõen uma espécie de nal-ha fina en to
dos os espaços situados entre o cilindro lenhoso e a região peri
f6rica medular. Em vista longitudinal a organização das célu1as
do parênquirna não é nuito diversa. Há a tendência de se organi-
zarem en filas verticais (Estampa 65, Figuras 3 e 4). Sendo as
sim, classifica-se a medula corno rnaciça, transícional para lacu
nosa, e heter'ocelu1ar, Na zona periférica existem canais secre-
tores verticais concêntTicos,nas não são formados de rnodo sirn6
trico uns en relação aos outros. A par desses, no centro da ne
dula, ocupando a posição do eixo longitudinal há um anplo canal
de aspecto petal6ide. Sendo assin, as cé1ulas parenquináticas
ÍrostÌan paredes nais consistentes nas vizinhanças dos canais pe
riféricos onde hã estratos de células nenores, de paredes finas,
correspondentes ãs cétulas parenquimãticas do revestirnento dos
canais secretores. As Figuras I, 2 e 3 da Estanpa 64 expõern al.
guns campos concernentes aos canais perif6ricos. são ben forna
dos. Aí as c6lulas são isodianétricas e algumas estreito-alonga
das. Aconpanhan o contorno dos referidos canáis. Cada canal pe
rif6rico encerra un conteúdo escuro,no interior, indicativo, tal
vez, da renanescente secreção (Estampa ó4, Figuras 2 e 3). A apg
ronte irregularidade de distribuição desses canais, ao longo do
çontorno da medula se relaciona às expansões alares do grande ca
nal central , runo a períferia rnedular. Portanto, os canais peri
f6ricos I menoïes, são encontïados nos canpos não atingidos pelas
referidas expansões. Quanto a grande figura aliforne (tetrape-
tal6ide) do centro da nedula, en origern ttata-se de un canal
axial de origen prováve1 nucilaginosa. Este passou por evolução
en tananho e forrn¿r até chegar 'a configuração ilustrada nas Figg
ras 1e 3 da Estampa 64. Por níveis sucessivos, ao longo do ei-
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xo vertical as oxpansões alares ou petalõides mais se acentuan
ou parcíalnente se ¡nascararn, ã nedida que traços pares tên forrna

ção. Por exenplo, As Figuras 1e 3 da Estanpa 64 nostrarn que as

extremidades das expansões petalóides ruman na nesna direção dos

traços. Esses últinos são pares en origen e se unen en traço úni
co ap6s percurso de rnenos de 1nn já em pleno corpo lenhoso se

cundário. O nÍve1 da secção correspondente ä Figura 1, Estanpa
64 expõe o contorno inteiro do canal central coÌno a figura de uuna

borboleta, ou de flor de quatro pétalas, Na região rnediana há

,r*" "onrtrìcção 
que não chega, porém, a dividir o grande canal

e¡n dois. A secção radial da medula passando justarnente por esse
nível- está representada na Figura I da Estarnpa 65. Aí se VE

aproximativanente , una conjunção das paredes laterais do canal;
o quadro anatônico resultante é inconun. De cada lado da nar-
gern do canal há o aparecinento de uma faixa celular pouco usual
na conposição da medula ou na estruturação das paredes dos ca

nais secretores. Tal faixa conpreende cerca de oito ou mais es

tratos celulares de paredes espessas (esclereídeos) a ponto de

se confundiren com a feição de traqueídeos seccionados transver-
salnente en plena secção radial' A Figura 2 da Estanpa 65 rnos

tra o detalhe dessa faixa nas nargens do grande canal . É cono

se a zona de quase cisão en dois, do nesno, estivesse balizada
por célu1as reforçadas. Essas tên a forna quadran
gular e conpõen duas fornações placóides horizontais em relação
ao eixo vertical da medula. E cono se tal estruturação anatômi

ca refletisse ern pleno corpo da nedula os efeitos traurnáticos da

origen dos traços. A tendência denonstrada de subdivisão de um

canal em dois lenbra o que ocorre na nedula de Ginkgo biLoba en

que precisanente nos níveis nodais o canal axial, nucilaginoso,apa
recé subilividido en dois (VAN TIEGHEM, 1972; DANGEARD, 1872)'
Alén disso deve ser notada a evidente redução do número de canais
periféricos, por níveis, redução essa provavelrnente relacionada
b filotaxia. E de se esperar que a evolução do canal petal6ide
chegue a dois anplos canais centrais, cono em Ginkgo, mas nenhu

na secção do espécirne chegou a evidenciar tal suposição. Quanto
ao balizanento da área por neio de esclereídeos vê-se que não

estão aÍ presentes por acaso. Deven teï algum desenpenho, pel-o
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nenos necânico,quando da origen dos traços de órgãos laterais
Representarn platafornas que, en um dos lados alcançan 1,2 nn
de extensão e do outro 0,5 nrn. Dos dois lados as plataforrnas se
continuarn por c6lulas do parênquima nedular atravessadas, de es
paço a espaço,por idioblastos esclerenquinatosos fibrilares. En

nuitos canpos esses deixarn perceber natureza de fibro-escIe-
reÍdeos (Estampa 65, Figuras 3 e 4). E¡n vista transversal dis
tingue-se, na orla rnedular, una bainha contínua de parênquina - ,

unindo as extrenidades dos feixes lenhosos, nos lirnites da nedu
1a. A partir daÍ a matriz parenquimâtica ê palnilhada por escle
reídeos dispersos, que nessa secção tên a forna poligonal. Roti
-eiramente apaïecen tarnb6n preenchidos por un conteúdo escuro. 0

fato pernite inferír que associavan a função rnecânica à de secre

ção (Estarnpa 64, Figuras 2 e 3; Estanap 66, Figura 5). Em vista
radial a aparência dos esclereídeos é retangular em cordões lon
gitudinais cern espaçamento de 100 un a 300 um entre eles.

CORPo PRIM.4RIO Do LENHO: Centrífugo. Ocupa as nargens
das cunhas plano-convexas, de larga base, separadas por traços de

6rgãos laterais, pares, ãs vezes núItiplos, ou apenas por peque-
nas lacunas, en cone, formadas pelo irronpinento dos traços (Es-
tampa 64, Figuras 2 e 3). As margens das cunhas em vista trans
versal são franjadas, isto é, divididas en núltiplos feixes le
nhosos separados por raios prinários unisseriados. No contato
con a região perímedular sobressai a referida bainha de c6lu1as
parenquinatosas retangulares a qual estrutura urna espécie de cor
dão que tangencia as extrenidades dos feixes. Assirn, a margen
do cilindro lenhoso aparece palnilhada por una série de pequenas

lacunas ou espaços acelulares, diferentes, contudo, das lacunas
em cone, dos traços. O protoxilena é endárqueo (Estarnpa 66, Fi
gura 4). A arnplitude do coipo prirnãrio 6 de cerca de 12 estra
tos celulares e em alguns carnpos longitudinais aparecem inedia
tanonte após seqtlências de fibro-esclereÍdeos da medula.

C0RP0 SECUNDÃRIO D0 LENHo: EÌn vista geral, transversal ,

o eLenento anatônico de maior destaqtre corresponde aos anéis de

crescinento, con estreito espaçanento e rnuita regularidade. A
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Figura I da Estampa 64 oferece una apreciação geral da frequên
cia dos anéis, por unidade de área, e sua anplitude a partiî da
região nais pr6xirna da medula. Os lraqueídeos secundários tê¡n
forna quadrangular, na secção transversal e os raios se compo

eÍì de cé1ulas estreitas e retangulares, As secções radiais ex
põem pontuações em duas ou três fileiras, ãs vezes quatro, masl
soÍìente na parte ¡nediana dos traqueÍdeos do lenho inicial . Ern

duas, três ou quatTo fileiras o arr;rjo é senpre alterno com nuan

ces, isto 6, a alternância de pontu:rções hexagonais e contÍguas
cede lugar, ao longo do mesno traqueídeo, a carnpos de pontuações
afastadas, un tanto desarrumadas, or¡ opostas ou, ainda, em gru
pos com aspecto de rosáceas. Portalìto, o arranjo não 6, de for
rna alguna, araucariõide, Pode-se qualificá-1o de gondvanóide
(GRAMBAST, 1960) porque é realnente conun e predoninante entre
as fornas da província paleof loríst.ica gondvânica (Estanap 66,
Figuras I e 2). Todavia, a f i¡n de ¡nelhor confrontá-lo con os

padrões de organização nas fornas rocentes diz-se que 6 sub-
ginkgóide, isto 6, chega nais perto do arranj o encontrado na
forma recente do gênero Ginkgo. 0s canpos de cruzanento, igual
nente, contên configurações ginkgói<les I con pontuações pequenas,
de forma elítica e abertura lenticular. EncontÌam-se de 3 a 9

pontuações por canpo, quase sernpre en arranjo estelar (Estampa

ó6, Figuras I e 5) . Os raios são honogêneos, unisseriados , corn

I a I estratos celulares de altura. A naior incidência se en

contra nos raios de 3 a 4 estratos celulares de altuxa.

POSIÇÃ0 SISTEMÃTICA: 0 ap¿rrecinento de canais perifé
ricos secretores e do grande canal axial de origen nucilaginosa
lenbra os quadros anatôrnicos nedular"es dos rnorfogêneros Baraka
t'oxgLon e AtLanticoxyLon, O aspecto de maior relevo e origina
lídade diz, por6n, respeito,ao rnodo de estruturação do canal cen

tral, vertical, sen a presença de ramos horizontais, cono en

BarakaroægLon, e sen o fornato cilíndrico indíviso cono en

Atlanticoæy1on. A forma é petalóide ou lobulada, algunas vezes
tripetal6ide, outras . terrapetalóidc, A configuração é em gg

ral acentuada nos níveis de irronpintento dos traços. Relenbra-
-se que WALTON (1925) ao estudar alguns espécines gondvânicos t
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catalogados como Dado!:ALon sugeriu que alguns dentre e1es, ca
racterizados por medula de forrna lobulada, não deverian perma
necer incluídas naquele norfogênero, A lobu1ação da nedula,con
forrne WALTON, estava ligada a um padrão particular de filotaxia
ou seja de anatomia nodal, Sendo assi¡n, designou as formas as

sin caracterizadas com o novo nome 'I'2.¿gonomyeLon, revalidado
por IvÍAHESHWARI (19ó7). A amostra en pauta não ostenta a lobula
ção no contorno rnedular. Há un campo central nucilaginoso o

qual deu origem ao canal . Aprecia-se a lobulação desse canal ,

caracterÍstica por níveis, Assin como em T'r,igononyeLon WALTON

(1925) tudo leva a crer que a razão da configuração esteja liga
da a fornação de traços, vale dizer, ã filotaxia. En identida
de com o procedimento desse autor separa-se a presente forna,em
unidade taxionônica ã parte a qual se desi.gna Pet,aLopLt7s

A espécie-tipo leva a denoninação P. aLaeornaha sp.nov,
Aguarda-se no entanto, nová reavaliação sobre o norfogênero
BatakaroæyLon através da qual poclerá ser confirrnada ou não a

independência de PetaLopitye en comparação con aquele morfogê
nero , priori tár'i o .

DIAGNOSE

Fïagnento de caule de tipo ginnospérrnico; nedula cê!
trica., de forna circular, contornada por cunhas lenhosas plano-
-convexas de larga base; maciç4, transicional para lacunosa, he

terocelulari conponentes rnedulares representadas por sistena de

canais secretores periféricos, matriz parenquinática, esclerên
quina e un anplo canal, vertical, central de origen mucilagino-
sa; aparência da nedula/naciça, transicional para lacunosa; na

triz parenqui¡nática compreende células de paredes finas corn nea

toS;célu1as de paredes semiiespessadas nas proxinidades dos ca-

nais secretores ¡ longitudinamente as c61t¡1as parenquimãticas se

dlspõen em filas verticais não muito regulares; cé1ulas parenqui

náticas,meatos e lacunas atribuem as secções o aspecto de te-
cido frouxo; fibro:esclereídeos dispostos verticalmente ' apare-

cem dispersos na rnedula, nas secções longitudinais; sistena de

canais periféricos ben forrnado; grande canal- vertical axial de



-390-

configuração petalõide ( retTapetalóiae ¡; cada lóbulo se expan
de ern direção ä periferia da rnedula en acornpanhanento ao .Tumo

dos traços; região mediana do canal apresenta un estteitanento
do diârnetro por níveis cono se a evolução do evento fosse subdi
vidir o canal em dois; nesses nÍveis a presença en cada nargen
do canal de uma forrnação placóide,de esclereídeos,cuja presença
a16n da função necânica parece estaï ligada 'a origen de traços.
Corpo prirnário centrífugo, protoxilena endárqueo. Corpo secun
dário contén pontuações radiais nos traqueídeos ern duas, três
(quatro) fileiras de pontuações em arranjo contíguo e alterno,
passando ao arranj o de pontuações semi-afastadas, sem orden ou
opostas no nesmo traqueídeo, ou, ainda, for¡nando grupos ern rosã
ceas; canpos de cruzarnento con três a seis (nove) pontuações por
campor cujo arranjo tanbén forma rosáceas; raios unisseriados
honogêneos corn 1a I estratos celulares de altuïa, a maior inci
dência recai nos raios de três â quatro estratos celulares de
altura; traços a pârtir da orla medular, duplos ou múltiplos.

DESCRI ÇÃO

PETAL)PITYS SU RAN GE.T sp. nov.

(Est. 61,Figs. 1-5 ; Est. 62, Figs. l-6 ;Est. 63, Figs. t-5)

Ho1ótipo:

Procedência:

Hori zonte :

GP/3T. 1400 Co1. Paleontologia, IGIUSP.
Parátipos: GP/3T. 1398, cP/3T. 1399. Provavelnen
te se relâcionam ao taton: GP/1T, 1402 e GP/ST. 1404.

AF/GP. 8. Pedreíra de Calcário Vitti. Rodovia
Tietê-Piracicaba na altura do km 36. MunicÍpio de
Piracicaba, SP.

Banco de calcário dolomítico ern associação con
nõdulos abundantes de síl-ex.

TOPoGPúFIA MACRoSCÕPICA: Três peças separadas, cada
clual nedindo 6 crn, 6,5 crn e 7 cm de extensão,por 8,5 cn a 10 cn
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do dlânetro foram encontradas pelos trabalhadores da pedreira nos
arredores de Rio Claro, Sp, por ocasião de un trabalho de canpo.
Verificou-se que os três pedaços conpunham una peça única (Estan
pa 61, Figura 3) com cerca de 20 cn de conprinento. O encontro
dos três fragnentos sucessivos facilitou o estudo do espécine por
níveis diferenciados, con a visão de quadros anatônicos esclare
cedores. Assin cono en Banakaz.oæyLon e Al;LanticoæyLon hâ un ca
nal de origen prováve1 nucilaginosa, no centro da medula, percep
tÍve1 até nacroscopicanente, Nos três fragmentos esse anplo ca
nal direcionado segundo o eixo longitudinal das a¡nostras parece
ser contínuo. Ern um dos fragrnentos está exposto cono un orifÍ
cio petal6ide, vasado de extrenidade a extrenidade, com preenchil
mento secundãrio de sílica, sob a f orrna de drusas de quartzo ou
de crístais isolados, En vista da presença de conponente tão
marcante a nedula é expressivanente anpla, con cetca de Z,S cn
de diâmetro. E irrestritanente circular e o grande canal ocupa
o centro georn6trico da ¡nesrna.

ToPoGRAFIA MICRoSCÕPICA: Toda a originalidade taxionô-
mica do espécine está circunscrita å rnedula de aparência gink
góide e assín tanbérn o pr6prio xile¡na primário e secundário.

A Medula - Ern secção transversal é grande, canalosa,ci
líndrica e sobressai acina de todas as denais conponentes estru
turais do cau1e. Ã prirneira vista assenelha-se à nedula de poly
eoLenoøyLon devido ao caráter lacunoso, Ao nicroscópio vê-se
que se trata realnente de un tipo transicional entre naciça e la
cunosa, con variações em torno do tipo clássico polysolen6ide.As
Lacunas sobressaem especialmente en vista transversal. Nas seg
ções longitudinais percebe-se ern nurnerosos canpos a natriz païen
quinrãtica,quase contínua, e apenas interceptada por lacunas me

nos freqtlentes do que a ap"tência transnitida pela secção trans
versal. Nas secções radiais são longas e verticalizadas (Estan-
pa 63, Figura 4) alcançando um náximo de 2 nm de extensão. A na
triz parenquinática se conpõe de cé1ulas de paredes finas e lisas.
Na secção transversal essas tên a forna variada, poligonal , sub-
-poligonal, arredondada ou irregular. Algumas são pequenas cono
os esclereÍdeos que aí se introneten. A ¡naioria corresponde a.
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células grandes cujo nútuo contato se dá de modo frouxo restan
do ¡neatos. As dinensões das células parenquináticas, ern secção
transversal, variarn de um nínino de 35 un por 45 um (células me

nores) a un náxirno de 495 un por 433 ¡rm (células rnaiores). Nas

secções de orientação longitudinal (Estarnpa 63, Figura 4) hã se
ríação celular segundo filas irregulares e o diânetro naior da
cé.l.u1a estã senpre orientado verticalmente. A nartir da orla
medular até os linites do canal central vê-se que a natriz pa
renquinática estã entremeiada de esclereídeos unitários, ou em

pequenos grupos de dois a três. São dispersos e en vista trans
versal tên for¡na potigonal ou, de preferência, hexagonal . As

dinensões dos mesrnos situa¡n-se entre 35 |rm a 45 urn nessa sec-
ção, onde a naior concentração se dá junto ä periferia nedular
ou junto à periferia dos canais. Nas secções longitudinais o

esclerênquina se compõe de dois tipos de elenentos: os esclereí
deos hexagonais a poligonais, unitários, ou, de nodo rnais escas
so, os grupos de dois a três (Estampa 61, Figura 4) e os idio
blastos esclerenquinatosos longos, fibrilares (Estanpa 61, Figu
ra 4; Estanpa 63, Figura 4). E¡n anbos os tipos há o preenchi
rnento por un conteúdo escuro, provavelmente resinoso, denotan
do a associação da função secretora à necânica. A1én dos refe
ridos elenentos a nedula contén canais secretores periféricos
de forma oval ä oval irregular. Na secção focalizada na Esta¡n
pa 61, Figura 1são encontrados cerca de 12 canais naiores e en
torno de 14 canais menores. Os naiores contên conprinento e

largura que varian, en rn6dia, de 1,5 nrn a 2,6 nn por 990 pm a

2 nn. 0s menores tên en torno de 466 un a 680 un de cornprimen-
to por 277 vm a 550 um de largura. 0s canais distinguem-se das
lacunas por apresentaren estratos de cé1ulas parenquináticas es

peciais ao seu redor, c6lulas essas de forna retangular a sub-re
tangular. No centro da nedula sobressai o grande canal verti
ca1 de configuração tripetal6ide cuja origen foi diversa da dos

canais perifõricos (rnucilagern). De nível a nível vê-se que as

expansões petal6ides adquiren sua expressão rnáxina ou, em parte,
regriden. Em outras palavras, de nível a nível una ou outra das

expansões aunenta rnais que as outras nostrando o relacionarnento
traunático con o irrompinento de traços. Assin as expansões ten
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dern a regredir ã nedida que o traço avança no coÌpo lenhoso se
cundário. A Figura 1 da Estarnpa 61 deixa claro cono as referi
das expansões do canal se acentuam até se aproximarem da perifã
ria nedular onde tên partida traços sinples. Esses, anós percur
so de cerca de 500 urn no cilindro lenhoso desaparecen sen rnais
deixar sinais. A secção transversal assin como as de orientação
longitudinal nostran a presença de una bainha não contÍnua de cé
lulas parenquimáticas, diferenciadas no inteiro contorno do cor
po nedular, cujas paredes não foram dissolvidas via deposição de

nucilagem. En vista longitudinal são retangulares, estreitas e

longas , en filas irregulares.

CoRPO PRII'ÍÃRIO DO LENHO: O contorno do cilindro lenho
so, no limite co¡n a rnedula, se laz por meio de cunhas planas. En
detalhe as margens das cunhas têrn a aparência franjada, como em

tiras. Essas conpreenden feixes compostos por duas a oito sé
ries do traqueídeos (Estarnpa 63, Figuras L e 2). De algun nodo
lembra a configuração de BrasiLestiloxgLon, nas, no caso I as ex
trenidades dos feixes não conpõern anéis fornados por traqueídeos
primitivos. No presente caso as extrenidades dos feixes tanbén
são aciculares, nas estão unidas por neio de uma bainha de célu
las de parênquina. Ën secção transversal essa é bern perceptível
e conpreende una a duas carnadas de cé1u1as parenquirnat o s as retan
gulares, cujo lado nais extenso tangencia as extrenidades dos
feixes. Daí resulta a fotnação de cânaras acelulares de forna
triangular separando feixes vizinhos; portanto, tem-se nais un
exenplo de protoxilerna endárqueo e corpo prinãrio centrífugo.

C0RP0 SECUND,4RIo D0 LENHO: Existein an6is de crescinen
to nítidos e regulares t com passagem brusca do lenho final ao

inicial de um anel. No lenho final aparecem, quase senpre qug
tro a cinco estratos de elenentos retangulares, achatados (20 un
de largura; 5 un a 10 pn de altura). Seguen-se os elementos do

lenho inicial com cerca de 50 a 80 estratos (Estarnpa 62, Figura
2). Na região do lenho secundário 6 freqüente o aparecinento de

traqueÍdeos resiníferos os quais tenden a se deslocar pata fora
do aLinhanento radial natural (Estanpa 62, Figura 5). Tudo indi
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ca que tais perturbações dizm respeito ä passagen dos traços apõs
nergulharern en ângulo no corpo lenhoso. As secções radiais no:
tTan traqueídeos com uma a duas fileiras de pontuações contíguas
sen se achatarern e de forrna sub-arredondada. Con nenor freqüên
cia aparecem, no lenho inicial, traqueÍdeos corn três fileiras de
pontuações contíguas, alternas e de forna hexagonal (arranjo
agathióide). 11á campos em que as pontuações são opostas pol cur
to percurso no mesmo traqueídeo (Estampa 62, Figuras a e 6), oJ
fornam grupos en rosácea (arranjo protoginkgõide) . Os carnpos de
cruzanento encerÌam três, quatro (seis) pontuações de fo¡na eIí
tica, aréolas estreitas e aberturas lenticulares (oculíporos)
Os raios, nas secções longitudinais, expõen a introdução de célu
las resiníferas (Estanpa 62, Figura 3; Estarnpa 63, Figura 3).São
unisseriados nos níveis em que não há traunatismos pela passagem
dos traços. Nos níveis trau¡náticos há casos (escassos) de local
bisseriação ao longo do nesno raio, Esses contên 1a 12 (I4) es
tratos celulares de altura. A naior incidência recai sobre os

de 3 a 5 estratos de altura. Assim cono a bisseriação, os raios
articulados ta¡nbén ocorren só en níveis traunáticos,

D IAGNOSE

Fragnento de caule de tipo ginnospérnico; rnedula gran-
de, cilíndrica, canalosa, transicional entre lacunosa e naciça,
heterocelular; lacunas nedulares sobressaem em secção transver
sal; nenos freqtlentes e ocasionais ern alguns níveis das secções
longitudinais; e1íticas e verticais nessas últimas orientações
de secção; natriz parenquirnática representada poï cétulas de pq
redes finas e lisas, en seriação vertical, sen regularidade; cé
lu1as de tananho e forna variáveis, cujas paredes vizinhas for
rnarn neatos resultando a aparência de un tecido nedular "frouxo";
esclerênquina presente como unidades dispersas ou pequenos gru
pos de dois a três elenentos distribuídos ern rlois tipos: escle
reídeos hexagonais a poligonais e idioblastos fibrilares; anbos
os tipos associam a função de secreção à mecânica; canais secre
tores perif6ricos verticais com estratos de revestinento per
ceptÍveis; no ceDtro cìa rnedula um grande canal vertical, tripeta
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Lõide de origen prováve1 mucilaginos a,, cada expansão radial pe-
ta1óide se acentua ã nedida que irronpen traços sinples, chegan
do bem próxino da periferia nedular, junto ao canpo de origem do
traço; corpo prirnário do lenho centrÍfugo, protoxilema endárqueo;
corpo secundário do lenho con anéis de crescinento nítidos e re$ì
lares; passagen brusca do Ienho final ao inicial; traqueÍdeos ra
tliais com 1_-2 (3) fileiras de pontuações, desde o arranj o alter
no e contíguo ao arranjo espaçado de pontuações arredondadas; can
pos de oposição e de alternância das pontuações ao longo do nes
no traqueÍdeo ou campos de fornação de grupos em rosácea; campos
de cruzanento côn 3-4 (6) pontuações pequenas, de aréolas estrei
tas, de forna e1ítica e aberturas lenticulares (ocu1íporos) ;raios
unisseriados, bisseriação localizada nos níveis trau¡náticos bem
como å introdução de células resinosas e alguns raios articulados.
I a 12 (14) estratos celulares de altura; naior incidência sobre
os de 3 a 5 èstratos celulares de altura.

POLYSOLENOXY¿0.\¡ KRI,USEL 1956

Espécie-tipo: PoLysoLenoæyLon uissí fnnUSfl fgSO

( Es tarnpa

Holõtipo:

Procedência:

I{ori zont e :

DESCRT ÇÃ0

P1LyS1LENOXYL?N SEPT)S UM sp. nov,

67, Figuras 1-5; Estanpa 68, Figuras 1-4)

GP/3T 1300 Co1. Paleontologia, IGlUSP.
Fragnento pequenino cedido para a preparação de lâ
ninas pelo Sr. -Antônio José Freitas - norador loca1)
O hol6tipo corresponde as 1âminas corn a numeração
acima atribuÍda,
Pedreira de calcário dolonítico, na estrada de
Piracicaba para Itu, SP,

Calcário da Fornação Irati, SP.
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TopocRAFIA I{ACROSCóPICA: FÌagnento de tronco de tipo
ginnospérrnico, cilíndrico, de 14 cn de diânetro e g c¡n de exten
são. Ao ser laninado fragmentou-se en frações centin6tricas de
modo que só essas é que restaran do holótipo. 0s anéis de cres
cinento são nítidos e regulares a partir da orla nedular. A ne
dula 6 grande, circular, con cerca de 2,5 cn de diânetro.

T0POGRAFIA MICRoSCÕpICA: A anostra facil¡nente se esfa
cela segundo a orientação longitudinal dos feixes, Mesmo assin,
apõs cozinento em bálsano foi possÍvel a obtenção de lâ¡ninas
J.ongitudi.nais e t Tans ve rs a1 .

A Medula - Trata-se de ¡nedula polysolen6ide. A escas
sez de canais dispersos no centTo do corpo nedular não exclui
a apreciação da for¡na no gênero polgsoLenoæyLon. Em vista trans
versal há urna ligeira variação no adensarnento celulaï entre o.
centro e a periferia da nedula. Daí resulta a feição de zorrea
.nento. 0s elernentos anatônicos pÌesentes são: o parênquima, o

esclerênquina e os canais secretores, A partir da periferia ne
dular há sinais de enissão de traços sirnples. 0s canais secre
tores principais tên distribuição periférica. No centro da ne-
dula, rnal preservado, os canais são mais raros e nenores. 0s ca
nais secretores periféricos são verticais, concêntricos, gual
dando relativa simetria no contorno da medula. Há canais naio
res, ovais I e rnenores sub-circulares a ovalados. A dinensão
nédia dos naiores situa-se en tolno de 360 un quanto ao diânetro
maiot e 270 vn quanto ao menor (Estampa ó7, Figura 1), Estes
são contornados pot um ou dois estratos de cé1ulas parenquirná
tlcas especiais. A posição de cada canal perif6rico é narcada
por urna lobulação da medula reentrante no corpo lenhoso. A con
figuração sugere o relacionamento com a forrnação de traços. Ape
sar de o corpo centraL Inedular encontrar-se profundanente rup
turado é possível identificar canais nenores tlispersos (Estarnpa
67, Figura 4). A natriz parenquimática conpreende célu1as de
paredes finas e cé1u1as de paredes espessadas e pontuadas. A

zona parenquinática inter-canais é fornada por células de païe
des finas as quais por efeito da retração ficara¡n con as paredes
aproxinadas e aparentemente coalescidas. Assin fornaran-se ver
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dadeiros cordões ao redor dos canais e a perifer.ia da nedula to
nou a configuração de malhas as quais delirnitan alguns canpos
de céIu1as j.ntactas. Nesses campos a forrna preferencial das cé
lu1as, en vista longitudinal, é a retangular. Secundarianente,
ocorren células sub-circulares a poligonais. En secção radial
as dinensões nédias das nesnas situan-se entre 100 un quanto 'a

largura e 150 um a 350 un quanto ä altura (Estampa 67, Figura 4)
Após a seqtlência de canais periféricos, em direção ao centïo da
nedula ocorre una seqtlência celular rnais ou menos densa (Estarn-
pa 67, Figura 1) onde algunas células de paredes semi-espessadas
conservan pontuações simples. O esclerênquina aparece co¡no ni
nhos de contorno circular forrnados por esclereídeos isodiamétri
cos, arredondados, sub-poligonais a hexagonais nas secções ra
dial- e transversal (Estampa 68, Figura 2). Nas secções longitu
dinais os ninhos tê¡n a configuração placoidal ou tabular (Estan
pa 67, Figura 2). Na secção radial os esclereídeos unitários
neden aproxinadamente 50 Þn por 70 pm quanto aos diânetros naior
e rnenor. Na secção transversal as dinensões situan-se em torno
de 80 ¡rn. A distribuição preferencial dos ninhos se dá na re
gião periférica, localizando-se quase sempre nos campos entre os

canais secretores ou nas proxirnidades dos mesrnos (Estanpa 67,Fi
gura 1t Estampa 68, Figura 2). Tanto nas secções de orientação
longitudinal quanto na secção transversal a distribuição dos ni
nhos se efetua segundo a progranação de AustroecLeromeduLLoæyLon,
Em vista longitudinal aparecern nas nargens da medula con o aspec
to de tabiques ou placas estreitas e horizontalizadas em rela
ção ao eixo vertical da arnostra (Estanpa 67, Figuras 4 e 5).Qua
se todas têm o seu início junto ao corpo prinário do lenho e se

estendern ern direção ao centro nedular, morrendo antes de atin
girem esse centro. Variarn de un mínimo de 600 un a un náxino
de 1,2 nn. Em certos canpos una ou outra placa pode se desen
volver en continuação ä placa vizin)ra. Assin se estrutura una
linha aproxinadanente horizontal, de rnargen ã nargen, na medula,
cornposta pelas referidas placas de esclereídeos. Portanto, não
se forrnarn lacunas, proprianente, ìnas,cârnaras resultantes da dis
solução das paredes celulares nos espaços entTe as formações
plac6ides do esclerênquina, 0s aspectos de prograrnação são en
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contrados na ordenação dos ninhos de esclereídeos, assim cono na
prõpria conposição interna dos ¡nesnos. Na secção radial apare-
cen ordenados en filas verticais de esclereídeos opostos, cada
fila composta por 4-5 (6) elenentos (Estarnpa 67, Figura Z).

C0RP0 PRII{ÃRIO D0 LENHO: É niridanente centrífugo e o

protoxilena endãrqueo, conforne ilustraÍì as Figuras Z e 4 da Es
tarnp 68. No corpo ptináTio não se encontran mais do que elemen
tos espiralados ern séries cujo núnero varia de 13-14 (15), suce
dendo-se desde logo os elementos secundários con pontuações areo
ladas. A configuração do corpo primário en vista radial é esti
Ióide, isto é, as extrenidades dos feixes se afilam, ocupadas por
traqueídeos cada vez mais curtos; tais pontas se continuam para
o interior da nedula por neio de c6lulas pontuadas de parênquina.

C0RP0 SECUNDÃRIo D0 LENHo: É senelhante ao corpo se
cundário de inúmeras amostras descritas da Fornação Irati. 0s
primeiros anéis acornpanha¡n a mesna ondulação da orla medular. A

anplitude dos mesnos autnenta ã nedida que se afastan da medula
(Estanpa 68, Figura 1). Ern secção transversal os. traqueídeos tên
a forna quadrangular prefetencial; passan a retangular achatada
no lenho final dos anéis. 0s raios separan feixes lenhosos for
nados por séries de dois a dez traqueídeos. A secção radial não
expõe canpos en bo¡n estâdo de preservação. Percebe-se que as pon

tuações ocorrern en duas a três fileiras. São âlternas, contí
guas, de forna hexagonal (tipo agathi6ide) con alguns canpos
restritos de pares de pontuações opostas ao longo de alguns t'r a
queídeos (tipo podocarp6ide), Os canpos de cruzanento s6 deixan
perceber, 3-4 (5) pontuações por canpo, mais freqtlentenente 2-3.
Os raios são unisseriados e homogêneos. A altura nédia situa-se
e^tre Z-3 estratos celulares. 0s raios ¡nais altos contên até
seis estratos celulares.

POSIÇÃO SISTEÌ,ÍÃTICA: Muito ernbora não ocorra sistena
de lacunas discoidais, verifica-se que os arnplos espaços acelula
res, ao chegarem ao seu grau máximo, poderiam reproduzir a rnedu

1a do tipo Artisia corno nos gêneros soLenoægLon KRI{USEL 1956-
e SolenobraailiotgLon. No caso, ao invés <le diafragnas parenqui
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natosos existen fornações placdides de esclerênquina e extensos
ca¡npos ê¡n qlre as paredes celulares, parenquirnáticas, desaparece
rarn. Mas, a par disso há um sistena de canais secretores peri
féricos e centrais senelhante ao de PoLysoLenoæyLon alén da idel
tidade de cornposição dos xilenas prirnário e secundãrio. Tal
conjunto de aspectos justifica a inclusão no rnesno norfogênero
corno nova espécie. Esta se diferencia das de¡lais principalnen-
te en vista da progranação dos ninhos placoidais de esclereÍ
deos. Enfin, a tendência ern comparar as estruturas presentes .

nas anostras, en discussão, con aquelas conun s äs fornas recen
tes faz lenbrar Ginkgo. UÍr aspecto nuito peculiar 6 a concen
tração exclusiva de elementos espiralados desde os Iirnites com

a nedula até à transposição para os elenentos com pontuações
areoladas do xilema secundário. A16m disso, os raios lenhosos
de altura pouco significativa também estão presentes nessa for
na alérn do conentado aspecto do corpo prirnário do lenho.

DIAGNOSE

Fragnento de caule de tipo ginnosprnico; medula gral
de, (2,5 cn de diârnetro) canalosa, heterocelular, polysolen6ide
co¡n célu1as de parênquina de paredes finas até seni-espessadas,
lisas ou pontuadas; tecido parenquirnãtico desde cedo degenera
deixando anplos espaços vazios de forma irregular; canais secre
tores periféricos, verticais, concêntricos e canais nenores,rnais
escassos, verticais, centrais; a lobu1ação nedular , reentrante
no lenho,coincide com a posição dos canais periféricos; sistena
es clerenquina t os o en arranjo progranado, corno ninhos tabulares
ou placoidais de esclereÍdeos, horizontalizados en vista radial,
corn início na margen da nedula e norrendo antes de chegar ao

centro da nesna; os ninhos de-esclereídeos poden se fornar uns
en seguida dos outros, en linha horizontal, de rnargen ä margen,
na nedula; ninhoS de esclereídeos individuais forrnados por fi
1as verticais de 4-5 (6) elenentos aproxinadanente opostos; cor
po primário do lenho centrífugo, protoxilena endárqueo; corpo
prinário fornado somentes por elementos espiralados, desde a or
la ¡nedular at6 o linite con o xilena secundário; feixes con ter
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SOLENOBRASIT.TOXYLON MUSSA 1978

SoLenoby,asíLiotgLon iz.ineí MUSSA - Espécie-tipo

(Est,ó9,Figs.1-5; Est.70,Figs.1-4; Fig.35, no texto)

D I SCUSSÃO

A descrição da esp6cie foi apresentada por MUSSA

(197S-c) em caráter prelininar. Novas amostras da rnesma espécie
são frequentes nos afloramentos do Irati dos arredores de Poran
gaba (SP). Tratam-se de pequenos fragnentos ci1Índricos nos
quais sobressae a grande nedula, circular (nais de 2 cn) en ra*
mos cujo diâmetro m6dio oscila em torno de 3,5 crn a 4,0 cm (Es-
tarnpa 69, Figura 3). A anatonia dos espécirnes se mostra seme-
thante à de solenoæylon KRI{USEL (1956-b) com a ressalva de que

tamb6m se encontram, nos mesnos, canais centrais, Estes ou são
do mesrno tipo que os perif6ricos (Figura 35, no texto) ou são
canais de origen, provávet, nucilaginosa (Estampa 70, Figura 1),
As Figuras Z e 4, da Estanpa 70 focalízam células cujas paredes
estão em vias de dissolução. Assi¡n se originam, igualnente, ês
lacunas semi-disc6ides, horizontais (Estampa 70, Figura 3).4 di
ferença de soLenoæylon KR-[usEL não são lacunas discoidais (ti
po CôTd,a.¿te6) porém, nultilacunas disc6ides, horizont alí7adas,
devido ã interceptação de idioblastos fibrilares dispersos por
todo o corpo nedular (Estanpa 70, Figuras 1-4). O protoxilena
6 endárqueo (Estampa 69, Figura 4) e a característica ma 10ï
so deve ao grande número de canais concentrados en todo o con-
torno periférico da medula. 0riginam-se por várias gerações e

relacionan-se, provavelmente, com os traços rnú1tiplos os quais
denotan afinidade, segundo KRAUSEL (1956) con plantas conifero-
fÍticas (Estanpa 69, Figuras 1, 2 e 5).
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ninações aciculares na orla da rnedula; corpo secundário do le
nho con an6is de crescinento nÍtidos; pontuações radiais dos

traqueídeos l, Z, 3 fileiras de pontuações contíguas, alternas,
hexagonais; ãs vezes urn Jnesno traqueídeo expõe canpos de alter-
nância e de oposição, Raios unisseriados corn 2-3 estratos celu
lares de altura, em n6dia, e un náximo de seis estratos celula-
res nos canpos observados; tTaços apaTentenente sinr;les.

SOT.ENOPÏTYS TN¡US¡I q DOLIANITI 1958

Espécie-tipo: SoLenopítgs pauLís\;ana KRRUSEL E DOLIANITI 1958

S0LEN0PIIYS RUSIICANA sI, ' nov.

(Estanpa 71, Figuras 1-4; Estanpa 72, Figu'tas 1-5;
Estampa 73, Figuras 1-4)

Holõtipo:

Procedência:

Hori zonte :

DESCRI ÇÃO

GP/3T. 1401. Co1. Paleontologla, IGlUSP.

AF/GP.8. Pedreira Vitti : Rodovia Tietê-Piracicaba,
na al-tura do kn 36, Município de Piracicaba, SP.

Formação Irati (P), SP.

TOPOGRAFIA MACROSCÓPICA: Fragnento lenhoso de tipo
gimnospérrníco, com ó crn de comprinento por 2,,5 c¡n de diânetro .

Na parte externa da arnostra há três cicatrizes de ranificações,
distribuídas en arranj o espiralado. Essas aparecen quase no

mesno nível, s6 denotando suave alternância como en rnuitas coní
feras recentes (Estarnpa 72, Figura 3). A medula 6 circular,con
1,4 cn de diâmetro. Os anéis de crescinento são regulares e

nítidos ,

TOPOGRAFIA MICROSCÕPICA: A

fnargens levementc sinuosas, maciçu e

dades das nargens estão relacionadas

l',ledula - E circular, de

heterocelular. As sinuosi
ä saída dos traços, Esses
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são sinples ou núltiplos (Estampa 71, Figuras L, 2 e S). Há ape
nas un sistena de canais perif6ricos, Adiante de cada canal
existe quase senpre uma lobulação nedular e esta relacionada a
traços que a partir daÍ tiveram seu coneço. O corpo nedular é
estruturado pela natriz parenquinática, pelo esclerênquina e pe
1o. sistena secretor. Este conpreende células secretoras, es
parsas na natriz parenquinática ou associadas a ninhos escleren
quirnáticos (Estampa 71, Figuras 1e 3);os dutos secretores tan
b6n esparsos por todo o corpo nedular, desde os de duas a três
s6ries celulares, verticais, aos mais longos (Estarnpa 7j, Fi
gura 1); os canais secretores, oeriféricos têm disposição con
cêntrica ou radial; são sinetricanente colocados na olla nedu
lar e a forrna 6 circular ä oval. En torno dos nesrnos aparecern
estratos especiais ern geral en una só série ce1ular, ãs vezes
mais, no revestinento dos canais. Nas secções longitudinais não
se verifica a extinção dos canais, por nÍveis, nas a persistên
cia de septos entre secções longitudinais consecutivas (Estarnpa
73, Figura 4). 0 sistema esclerenquinatoso é representado por
ninhos de esclereídeos dispersos que sobressaen corno nácu1as es
curas e arredondadas (Estanpa 71, Figuras L, 2, 3) em todo o cor
po nedular. 0s esclereÍdeos de tipo braquiesclereÍdeos são os
conponentes dos ninhos. Vistos unitariarnente são isodiarn6tri
cos , poligonais, en vista ttansversal, quadrangulares a retangu
lares en vista longitudinal (Estarnpa 73, Figura 2); os esclereí
deos unitários são nunidos de aberturas circulaïes co¡n canalícu
los de pontuações ranificados. Não há preferência por zonas,
para o aparecinento dos esclereÍdeos en ninhos. Cada ninho se
constitui em unidade de forna circular en vista transversal;ten
den 'a configuração de placas retangulares nas secções longitudi
nais. Alguns aparecem nais concentrados próxino aos campos de

origen dos traços. A natriz -parenquinátíca, por sua vez, con-
preende cé1u1as poligonais de paredes finas, quase isodiarnétri
cas en vista tTansversal; são quadrangulerres, en filas verticais
irregulares nas secções longitudinais. As célu1as parenquináti
cas são entreneiadas por cé1ulas secretoras e interceptadas por
dutos secretores e ninhos esclerenquináticos.
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CoRPo PRIMÃRIo DO LENHO: A secção transversal expõe o
contorno do cilindro lenhoso, do lado interno. Aí apaTecen
cunhas plano-convexas de larga base. As nargens das rnesrnas não
são lisas. Existe cono que un esgarçamento dos feixes, pela il
tronissão de células parenquinãticas entre eles, de modo que as
nargens das cunhas adquiren a aparência franj ada,enquanto que
as extremidades dos feixes têm a feição acicular (Estampa 72,Fi
guras l, 2). Tai.s extrenidades, en vista transversal, ora per
sisten Livres, ora formam grupos de duas a três as quais se unen

a gT:upos de extre¡nidades, unidas, vizinhas, Assim cono que se

estrutura un arco <lo qual resulta a feição anelar e nesárquea
do protoxilerna (Estanpa 72, Figura 1). Na secção radial vê-se
que os eleÍìontos espiralados são continuados, en direção ao cen
tro da nedula, por elernentos escalariforrnes , seguidos de ele¡nen
tos espiralados,de espirais contÍguas,e por elenentos pontuados,
com pontuaçõcs transicionais entre reticuladas e areoladas (Es

tanpa 72, Figuras 4, 5). Assin constata-se a configuração cen
trípeta do corpo prinário e a condição nesárquea do protoxilena,

CORPo SECUNDÃRIo D0 LENHo: 0s anéis de crescirnento es

tão presentes no lenho secundário con nitidez e regularidade. A

amplitude média dos prineiros an6is é da orden de 800 un. A dos
anéis seguintes oscila em torno de I nm - 2 n¡n. As paredes ra
diais dos traqueídeos tên pontuações areoladas em u¡na a duas fi
leiras. E¡n una fileira, aparecem en estTeita contiguidade a

ponto de se achataren mutuanente no lcnho 't-inal; no inicial. são,
de preferência, esparsas. Não há contiguidade estreita e nern

regularidade quanto ä ordenação. Assim, nantêem a forma circu-
1ar. Quando aparecen ern duas fileiras (1enho'final) são alter
nas e contíguas, con a forma sub-hexagonal; no lenho inicial
têrn arranjo âlterno ou irregular (Estarnpa 71, Figura 4). Ãs ve

zes o nesno traqueÍdeo conpõe configurações de alternância e de

oposição ou configurações en grupos espaçados (sub-ginkgóide).
Há casos de traqueídeos con duas fileiras espaçadas de pontua

ções, cada fileira deslocada para junto de una das paredes late
rais do traqueÍdeo. Os campos cle cruzanento tê¡n uma a quatro
pontuações areolaclas (Estanpa 71, Figura 4). Os raios são unis
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seriados, honogêneos, com um a quinze estratos celulares de ar
tura; nas proxinidades dos carnpos en que.há traunatisnos (enil
são de traços) aparecern alguns raios articulados e outros pa--
cialnente bisseriados (Estampa 7S, Figura S). Em vista trans
versal percebe-se que os traços são frequentes e o nesmo verifi
ca-se en vista tangencial; aparecem em núnero de um a dois(três)
aproxinados e orientados transversalnente en plena secção do
corpo secundário.

POSIç.40 SISTEITÃTICA: As fotonicrografias juntanente
com a descrição da anostra não deixan dúvidas de que se trata,
realnente, de rnais uma espécie do norfogênero SoLenopity s
KRAUSËI ç DOLIANITI 1958. São narcantes as configurações pre
sentes no corpo medular, desde o caráter naciço da nedula aos
canaís periféricos solenõides. Do mesno rnodo, a composição
do corpo prinário do lenho típica do norfogênero. Em nível de
esp6cie está nuito prõxina de S, pauListana en relação aos
caracteres nais gerais. Contudo, mostïa-se peculiar no que to
ca ä existência do esclerênquima nedular, ausente en S. pau-
7íetana. No presente caso o esclerênquiÍra, Tepresentado por
ninhos dispersos, em toda a ¡nedula, gaïante a deterninação da
nova esp6cie SoLenopitys ruetícand sp,nov.

DIAGNOSE

Fragnento de lenho de tipo gimnosp6rnrico corn três ci
catrizes de ranos em arranj o espiralado, e estas apenas con li
geiro desnÍvel umas en relação ås outras; medula circular, gran
de, corn 1,4 cm de diânetro, naciça, heterocelular ern cuja estru
turação entrâm a matriz parenquinática, o esclerênquina e o sis
tena sec¡etor; o esclerênquina conpreende ninhos de esclereí
deos (braquiesclereídeos) circulares ern vista transversal e
placoidais em vista longitudinal, dispersos por todo o corpo
nedular; sistena secretor representado por céluras secretoras.,
dispersas, e canais secretores verticais, perif6ricos,en geral'
com disposição radial e sinétrica, em vista transversal, quase
scrnpr€, orìgi.nados nas proximidades dos carnpos aonde se fornam
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os traços de órgãos laterais; ¡natriz parenquirnática representa-
da por células poligonais en vista transversal e, pol-igonais a
quadrangulares, fornando filas verticais irregulares nas sec

ções radiais; periferia ¡nedular, lobulada, devido ä saída ¿" tt"
ços sinples ou nú1tiplos i corpo prirnário do l-enho representado
por cunhas plano-convexas, de larga base, cujas nargens aparen
tarn esgaïçanento, devido ä formação de feixes estreitos ern pon
tds aciculares; configuração rnesárquea do protoxilena, corpo
prirnário centrífugo e centrípeto; traqueídeos secundários con
pontuações areoladas en arranjos que variarn desde o sub-podocar
põide ao sub-ginkgõide; campos de cruzanento com una â quatro
pontuações areolad¿s pequenas; raios honogêneos , unisseriados,
I a l5 estratos celulares de altura, con bisseriação esporádica
localizada sõ na região rnediana dos raios; articulação dos raios
e bisseriação nos níveis de traurnatisnos por e¡nissão de traços.

S)LENTPIIYS PICTURATA sT,

(Estanpa 74, Figuras 1-6; Estarnpa 75, Figuras 1-6:
Estanpa 76, Figuras 1-6 )

DESCRTçÃ0

Hol6tipo : GP/3T . I392, Co1 . Paleontologia, IGIUSP.

Procedência: Pedreira de Calcário Vitti I: Rodovia Tietê-Pira
cicaba (SP-127) na altura do km 36. Piracicaba,SP.

Horizonte: Fornação Iratí (P), SP.

ToPoGRAFIA MACRoSCÓPICA: Fragnento de lenho de tipo
ginnospérnico, de forma ci1índrica. Do lado externo encont.ram-
-se duas cicatrizes de ¡anos, alternas (Estanpa 76, Figura 6),
A amostra corresponde a un fragrnento de ramo com cerca de 7 cn
de comprinento por 2 cm de diânetro. Na superfície transversal ,

polida, percebe-se a nedula de diânetro médio, isto é, 6,8 ¡nn

e os anéis de crescirnento bastante regulares.
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ToPoGRAFIA MICRoSCóPICA: A Medula _ Ten conrorno cil
cu1ar, de margens quase 1isas, isto 6, corn sinuosidades leves.
E¡n um dos quadrantes do círculo,referente à secção transversal
da medula, as sinuosidades denotam relacionanento con a forna
ção de traços (Estarnpa 74, Figura 2), As 1â¡ninas sucessivas da
nesna secção, transversal, evidencian a tendência à naior con
centração das sinuosidades en quadrantes opostos por níveis,Evi
dentenente ten-se aí una sugestão para a reconstituição firotá
xica do esp6cime cujos órgãos late¡ais poderiam ter arranj o es
piralado, no caule, e este con peculiaridades. A ¡nedula ten na
tureza naciça e heterocelular (Estarnpa 74, Figura 1). Ën meio
å matrir parenquinática sobressaen o esclerêncluina e o sistena
de secreção. 0 esclerênquina, ern seção transversal aparece co
no un núc1eo escut'o, de forna circular, localizado no centro geo
n6trico da pr6pria nedula. Esta se compõe. de esclereídeos iso
diam6tricos de lúnem cêntrico, pequeno, arredondado, sen canalí
culos de pontuações perceptívei5 (Estanpa 71, Figura 1). Nas
secções longitudinais a aparência dos esclreídeos é idêntica,po
rém, na secção tangencial da nedula sobressai a associação de
células parenquinráticas pontuadas, de paredes seni-espessadas ,

dispostas e¡n côroa en torno dos núcleos de esclereídeos (Estan
pa 75, Figuras 2 e 3). Essas possivelnente têm função secreto
ra. Assin tanbém, entre os esclereídeos unitários aparecem c6lu
las isoladas ou en grupos (duas ou mais) as quais conpreend.ern ,
nais proprianente, célu1as parenquimáticas isodiamétricas cono
os próprios esclereídeos, cujo lúnem é anplo e as paredes espes
sas. E¡n todas as orientações da secção longitudinal a estrutu
ra que en vista transversal aparentava ser apenas un núcleo ,
esclerenquinatoso, rnaciço, localizado no centro geonétrico do cor
po nedular I aparece corno ninhos de esclereídeos alternantes, ãs
vezes ranificados, pares ou triplos, en torno do eixo longitudi-
naL do espécine (Estarnpa 74, Figura 5). Vê-se aí, por conse
guinte, un quadro progranático o qual oferece sugestões sobre o
possÍvel relaciona¡nento coÍl o plano filotáxico. No entanto,tra
tarn-se de simples sugestõ.es pois que a filotaxia no caule foi
até agora inferida. As células secretoras estão presentes poï to
do o corpo nedular, mas concentran-se com nraior repercussão,
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junto b periferia. Nas secções longitudinais dispõen-se lsola
das e dispersas ou se organizan en séries verticais de duas a

três unidades; quase senpre compõen dutos secretores ora de pg
quena extensão longitudinal, ora nuito longos, nos quais poden
ãs vezes persistiî parcelas das paredes celulares transversais.
A par dessas conponentes do sistema secretor ainda se encontram
os canais secretores periféricos e verticais, Tên arranj o ra
diat e, como é característico no gênero, são colocados sinetri
canente. A posição rotineira dos nes¡nos da-se adiante das lobu
lações da nedula, penetrantes no cilindro lenhoso. A forna é
oval a sub-arredondada. En torno dos canais quase senpre exis-
tê uma a várias canadas de células parenqu irnatos as especiais,do
revestinento dos nesmos. Quanto ä rnatriz parenquinática nedu
lar o formato geral das c61u1as é o poligonal. En vista t¡ans
versal são hexagonais a sub-hexagonais, Tornan-se um pouco me

nores junto ä periferia medular. Próxino aos ninhos de esclereí
deos colocan-se en posição radiante e aí são retangulares alon
gadas (Estanpa 75, Figuras 2, 4), En ¡neio äs células parenqui
máticas, ainda que de nodo pouco freqtlente, há a intronissão de
células de paredes espessas, cuja configuração lenbra traqueÍ
deos seccionados no plano transversal . Outras céIulas, nais ra
ras r apresentan as paredes crivadas do tipo de elernentos do

floena (Estanpa 75, Figuras 5, 6). Na secção radial as c61u1as
parenquimáticas tên cono forrna, a mais rotineira, a quadrangular
ou sub-retangular organizadas en filas un tanto irregulares.

C0RP0 PRIMÃRIo D0 LENHO: 0 contorno do corpo lenhoso
ostrutura cunhas planas no 1i¡nite con a nedula. A observação
de detalhe nostra que na presença de terminais aciculares dos
feixes lenhosos algumas extrenidades avançan soltas para o inte
rior do corpo rnedular; outras contornan em alça una c6lula glo-
bosa de parênquina. Ãs vezes há o acúmulo de elenentos lenhosos
(traqueídeos) do lado do anel voltado para o centro da rnedula.
Há campos ern que várias alças se interconectam (Estampa 74,Figu
ra 4; Estanpa 76, Figura 1); daí resulta a fornação de canpos
nesárqueos; há, igualnente, canpos (vista longitudinat, radial")
en que as extrenidades en a1ça conpreenden elenentos con espes
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samqntos espiralados espaçados, seguidos ou não por una a duas
s6ries de cé1u1as parenquirnatosas. Estas, en direção ao centro
da medula, dão lugar, novanente, aos elenentos de espirais frou
xas e a elementos corn pontuações areoladasi estas aparecem en
s6ries sinples ou rnúltiplas (Estarnpa 76, Figuras 5, 6) de po!
tuações altelnas, contÍguas e hexagonais. Assi¡n se caracte.riza,
pois, o caráter centrífugo e centrípeto do corpo prirnário, carac
terístico do norfogêneto SoLenopitys,

c0RP0 sEcuNDÃRIO D0 LENHO: Os caracteres gerais não
fogen ä regra do que comumente se encontra na maioria dos lenhos
secundários gondvânicos. Enbora a preservação do corpo secundá
rio do lenho deixe nuito a desejar notan-se pontuações radiais
areoladas en uma ou duas fileiras. De preferência são contí
guas ou achatan-se nutuanente e adquiren a forna hexagonal,quan
do en duas fileiras, Há campos en que se sucede a alterância e

a contiguidade ben cono a oposição das pontuações. No lenho ini
cial, ainda que alternantes a contiguidade não 6 estreita¡. per
manecen con a forna sub - arredondada . Nesse conjunto de configu
rações vê-se, pois, o padrão gondvânico típico (GRAMBAST, 1960).
0s campos de cruzanento se achan,ben preservados. É possível
constatar a ocorrência de duas a quatro pontuações areoladas e

pequenas no campo (Estarnpa 76, Figura 3) . 0s raios são unis
seriados e não se encontTan mais do que seis estratos celulares
de altura (Estarnpa 74, Figura 3). Os anéis de crescirnento são
regulares e nÍtidos, com anplitude ¡nédia de l mn na região tne

diana do cilindro lenhoso.

PoSIÇÃ0 SISTEMÃTICA: As caracrerÍsticas da anostra
estão de acordo con o plano anatôrnico ð.e Solenopitye fnd.USnL q

DOtIANITI 1958. A presença- do sistema esclerenquinatoso cono
ninhos alternantes, distribuÍdos ern torno do eixo longitudinal,
representa una feição original em relação a S, pauLístøna, a

qual não apresenta esclerênquína medular; assim tanbén en rela
ção a S. yustícana cujos ninhos de esclereídeos aparecen
dispersos por todo o corpo nedular. Portanto, tên-se, no pre
sente caso! una nova espéciez SoLenopitys p¿ctuyatd sp.nov.
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D IAGNOSE

Frrgmento de lenho de tipo gimnospérnico, cilÍndrico
co¡n nedula; medula cêntrica, naciça, heterocelular; sistena se -

cretor representado por canais secretores verticais, perif6ricos,
concêntricos e simetricamente posir:ionados uns en relação aos ou
tros; a distribuição dos canais denota relacionanento com a ori
gern dos traços; cólulas secretoras presentes, associadas ao es
clerênquina, ou dispersas; dutos secìretores presentes, dispersos;
sistema escrerenquinatoso representado por ninhos de esclereídeos
con disposição, aproximada, alternante, em relação ao eixo longi
tudinal da amostra; natriz parenquimática formada por c61ulas he
xagonais em vista tTansversal e retangulares r em filas grosseiras
en vista longitudinal; aí tanbén aparecen células Ìetângulares )

alongadas, radiantes dos ninhos de esclerênquirna, e c61u1as de pa
redes transversais crivadas cono as c61u1as do floena; corpo pri
mãrio centrífugo e centrípeto, protoxilena mesárqueo; corpo ,;
cundário do leltho con anéis de crescinento reguJ.ares, cuja arnpli
tude, na região mediana, chega a 1 nn; pontuações radiais dos
traqueídeos en una ou duas fileiras; Ievenente achatadas en fi
leira única, hexagonais e alternas en fileiras duplas, no lenho
final; no lenho inicial aparecem sem contiguidade estreita e tên
a forna sub - arredondada ; en geÌal a alternância é interrornpida
poÍ campos de pontuações alternas; carnpos de cruzamento con 2-4'
pontuações areoladas; raios hornogêneos, unisseriados, 1-6 estra
tos celulares de altura.

POLYSOLENOXY¿01ìI KRAUSEL q DOLIANITI 1958

P0LySOLENOXyL0N !AGUA,T,ll'ruSf sp.nov.

(Estanpa 77, Fi.guras 1-4; ìistanpa 78, liiguras l-S)
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DESCR I ÇÃO

Hol6tipo: GP/3T. 1407 Co1. Paleontologia, IGlUSp.

Procedência: Fazenda Gobbo, Município de TaguaÍ, SP.

llorizonte: Formação lrati (P), região da Serra de Fartura, Sp.

ToPoGRAFIA MACR0SCoPICA: Fragnento de lenho de 9 cn de
conprinento e ó cm de diânetro. Forma aprox irnadanen te ci1índri
ca. A parte externa da anostra apresenta cicatTiz de õrgão late
ral con 2,5 crit de cliânetro e formato circular. A superfície
transversal, polida, deixa en destaque a medula, grande, de 1,3
cn de diâ¡netro e de aspecto estelar. Perceben-se,ta¡nbén , anéis
de cresci¡nento nítidos e ondulantes em todo o contorno da amos

tra (Estarnpa 77, Figuras 1-4, B).

ToPOGRAFIA I{ICRoSCÕPICA: Trata-se de un espécime típi
co do norfogênero PoLysolenoæyLon. Traduz sem restrições as con
itições estabelecidas quanto ao morfogênero pelos autores ffliUSfl,
q D0LIANITI (1958). A esse respeito basta comparar os planos
anatônicos apresentados pelas medulas da presente forna daquele
correspondente à espécie-tipo do norfogênero. A configuração da

nedula é estelar en conseqtlência do irrompinento de traços pares,
perceptíveis a pårtir da or1a. Nesses canpos aparecen ou lacu
nas ou raios rnedulares dividindo o cilíndro lenhoso em cunhas de

aspecto longo-espatulado. A nedula 6 de tipo polysolenóide, nas
encontra-se nun estágio transicional entre maciça e lacunosa (Es

tampa 77, Figura 4); aí existen numerosas lacunas, porérn,as nais
ressaltantes estão próxinas da periferia ou se alongarn radialnen
te en direção à periferia, em acompanharnento âo runo dos traços;
as lacunas nais irregulares -e nenos pïoeni.nentes encontTan-se na
parte central. En todos os níveis a natureza transicional entre
nacíça e lacunosa se revela, O maior ou o menoÍ destaque das la
cunas iTá depender da repercussão dos traços que irronpen a par
tir da períferia medular. Portanto, os elementos anatôrnicos prin
cipais da nedula conpreendern: lacunas, elementos secretores in
cluindo canais, a natríz parenquimática e o esclerênquina. Tra
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ta-se da rnedul-a heterocelular e canalosa. A Figura 4 da Estanpa
77 ilustra, na secção transversal, a disposição ¡adial da maig
iia das lacunas, ernbora no corpo central exista relativa irregu
laridade. Na periferia as lacunas são estreitas e alongadas ïa
dial¡nente. Têm o conprimento nédio situado entre 0,7 nrn a 1 ¡nn

e a largura nédia entre 100 um a 250 un. Algunas são conectadas,
de nodo que adquirern naior cornprinento. Por efeito da degradação
celular poden se tornar ben nais largas, pois há evidências da

existência de canpos rnucilaginosos, en que as paredes celulares
se dissolven para surgiren as lacunas em pauta. A tendência ä
formação das lacunas tanto pode estar ligada a un recurso de de

fesa en relação às condições ambientais (nucilagen) cono ao efei
to traunático de fornação dos traços. Na orla nedular são nítí
dos os pares de Lacunas e adiante do canpo en que se forman ta!
bém ten origen un canal secretor vertical. Assin, a configura
ção conum em diversos campos da periferia nedular 6 a do compare
cirnento de um canal secretoÍ ladeado por duas lacunas radiais es

treitas e bem rnais penetTantes no corpo lenhoso que as denais
Daí se conclui sobro a rotineira formação de traços pares. Algg
nas lacunas radiais são tão alongadas que podem atingir até cel
ca de 3 nn de comprinento, chegando ben prõxirno do centro do cor
po nedular. AÍ tambén existe una extensa zona cuj as c6lutas fo
ran destruídas (Estanpa 77, Figura 4). No centro da rnedula,al-ém
das lacunas, ocorrern canais secretores verticais, não rnuito nume

rosos, nenores que os periféricos e dispersos. A matriz paren
quirnática é fornada por células cujas paredes ficaran retraídas,
nuitas das quais coalecerârn, nos canpos inter-lacunas. Desse no

do aparecen verdadeiros cordões os quais conservaln poucas célu-
lss intactas, dando origern, juntanente com as lacunas, à feicão
polysolen6ide de natriz e¡n nalhas de rede. As secções radial e

tangencial oferecen quadros mais atenuados de lacunarização, pos

to que as lacunas abrangem pouca profundidade no sentido vertical.
0s cordões celulares limitantes das lacunas, en quase todos os

carnpos, contên cé1ulas esclerenquinatosas,entreneiadas, unitárias
ou e¡n filas longitudinais. forrnadas por esclereídeos de forna he

xagonal 'a pentagonal. O conteúdo escuro en nunerosos deles faz
pensar na associação da função secretora por parte dos rnesmos.0s

canais secretoles são e1íticos, com cerca de 250 un/50un quantb
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aos diânetlos naior e rnenor. En toïno deles ocorre urn a dois
estÏatos celulares de revestimento. As célu1as da natriz paren
quimática tem dinensões variáveis, con neatos. fnÄUSnl (1928);
descreve esse tipo de tecido como tecido parenquirnático frouxo,
Aí as células tanto se rupturam coln facil-idade cono dão origen
a espaços intercelulares (Estarnpa 78, Figur as I, Z, 4). O for
nato geral das cé1ulas é poligonal a quadrangular, rnas con fre
qtlência adquirem o aspecto de anarrotanento. En secção trans
versal as di¡nensões rnédias situam-se em torno de um nÍnimo de
180 um de conprirnento e 120 ¡rn de largura a um náximo de l50u¡n
de conprimento. A secção radial da meduta indica que, dependen
do do nível¡ esta é nais lacunosa ou nais naciça e as células
tenden à disposição e¡n filas. O fornato chega a ser variáveJ- ,
en alguns ca¡npos, nas predominam as quadrangulares e Ìetangula-
res. O esclerênquina nedular conpreende esclereídeos esparsos
ou ninhos loca1izados nas extrenidades das cunhas lenhosas e

dispersos. As cunhas lenhosas seriarn planas cujas margens os
tentan cono que feixes estreitos (esgarçados) de traqueídeos
Esses por sua vez convergem ou são reunidos pelas extrenidades,
por neio de un ninho de esclereÍdeos. Assim a configuração da
nargen adquire a aparência de una s6rie de cunhas espatulóides,
ou rnesno, digitiforrnes, cuja parte convexa diz respeito, Tealnen
te, aos ninhos esclerenquinatosos. Alén dos ninhos, como foi
nencionado, há pequenos gïupos cle esclereÍdeos ou alguns unitá
rios que estruturan filas verticais; por isso nesno cornpreenden
nais propriamente, fibro-esclereÍdeos. Portanto, o sistema es
clerenquirnatóso nedular conpreende ninhos de esclereÍdeos rela
cíonados às cunhas, ninhos dispersos con o aspecto de ilhotas ,

de forna sub-circular, na secção transversal, e fibro-esclereídeos
verticalizados. En todas as orientações de secção as conponen
tes dos ninhos são poligonai-s, isodianétricas (Estanpa 77, Rígu
ra 2; Estanpa 78, Figuras 1,2) na secção transversal e quadran
gulares, na radial, Nessa ú1tima secção as ilhotas, disnersas,
de esclereÍdeos ten o aspecto de placas quadrangulares a retan
gulares, algunas das quais alongadas no sentido vertical. Nessa
secção é possíve1 perceber, en alguns esclereídeos, a lanelação
concêntrica dos nesnos. En geral todos os ninhos tem cono que
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uma capa de células de paredes espessadas cujo ',status" fica en

tre o parênquina de paredes espessadas e o esclereídeo propria
nento dito.

CORPO PRIMÃRIO DO LENHO: E
marcando cunhas separadas por lacunas
certo, da origem de traços duplos. 0

(Estanpa 77, Figura 2).

tipicanente centrífugo,
pares, indi ca t ivas , por
protoxilena é endárqueo

CORPO SECUNDÃRIO DO LENHO: NãO há CATACtETíStiCêS IN
conuns en conparação con o corpo secundário da naioria dos es

pécimes gondvânicos. Na secção transversal os traqueÍdeos tên
organização radial e forrna quadrangular ou retangular, dependen

do da região do anel en que se situam. 0 arranj o das pontua

ções aproxína-se do agathióide. No lenho inicial do anel, como

no final, as pontuações são contíguas, alternas, hexagonais a

sub-hexagonais, organizadas e¡n duas a três fileiras (Estarnpa 78,
Figura 3). 0s campos de cruzanento expõen configurações de

dois tiposi numerosas pontuações pequenas (1-9) isto é, urna a

nove pontuações de forna e1ítica e ar6olas estreitas (oculípo
ros) sen arranjo preferencial, no lenho inicial do anel (Estarn-
pa 78, Figura 3); una a quatro (I-4) pontuações areol-adas, no

lenho final do anel (Estampa 77, Figura 3; Estanpa 78, Figura 5)

0s raios são hornogêneos, unisseriados, con (1-14) un a quatorze
estratos celulares de altura, ern n6dia (4-5) quatro a cinco es

tratos celulares de altura.

POSIQÃ0 SISTEMÃTICA: Se o enfoque da anostra der naior
ênfase ao caráter maciço ou lacunoso da medula fica-se nu¡n in
passe, porque aí se encontra naís um exenplo de rnedula transi
cional , entre o tipo barakaróide e o polysolenóide. o caráter
sistenátíco quê nessas circunstâncias se inpõe 6 o tipo de sis
tema de canais, No presente caso, como se vê, 6 o polysolen6i
de, do mesno padrão que PoLysolenonyLon uhil;ei (NIANIERO) KRAUSEL

q DOLIANITI. Difere dessa esp6cie e das dernais descritas, tro

nesrno morfogênero, principalnente devido 'a cornposição original
do sistema esclerenquimatoso. Na presente forna os ninhos que
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valiarn da feição de bolsas nas extrenidades das cunhas, à con
figuração quadrangular-placoidal., dos ninhos dispersos, vistos ern

secção radial, e a ocorrência de fibro esclereídeos, dispersos,
na nedula são caracteres nunca descritos nas demais espécies co
nhecidas do norfogênero. Desse modo, descreve-se a nova espécie
PoLgsoLenoæylon taguaienle sp,nov.

DIAGNOSE

Fragnento de lenho de tipo gimnospérrnico; ¡ledula de

for¡na estelar polysolen6ide, con 1,2 cn cle diânetro ern estágio'
transicional entre naciço e lacunoso; lacunas nais acentuadas pe

1a forna, orientação e dinensão, na periferia rnedular; arranjo
predorninante das lacunas períféricas, o radial; no centro da me

dula há a ocorrência de certo mascaramento na disposição radial
existindo relaliva variedade de forna e de tamanho; nedula cana
1osa, heterocelular; sistema de canais secretores periféricos ,

verticais; canais menores e nenos numerosos, esparsos no centro
da medula; canais periféricos quase senpre ladeados por duas

lacunas radiais, sugerindo relacionanento coÍ¡ a oïigen de traços
duplos; matriz parenquinática conpõe verdadeiros cordões inter-
-lacunas, cle células de paredes finas corn neatos; esclerênquina
repïesentado por ninhos periféricos relacionados 'as cunhas le
nhosas; ninhos dispersos sub-circulares em vista transversal )

placoidais, quadrangulares a verticalizados em vista radial; fi
bro-esclereídeos verticalízados confunden-se¡en vista transver
sal¡ corn escléreídeos esparsos; corpo prinário do lenho centrí
fugo, protoxilema endárqueo; corpo secundário con anéis de cres
cinento nítidos e regulares; arnplitude nédia dos anéis, de I rnn

a 1,5 mm; traqueídeos com 2-3 (4) fileiras de pontuações em ar
ranjo agathi6ide; carnpos de -cruzanento com 1-9 pequenas pontua

ções no lenho iniciaL e L-4 pontuações areoladas no lenho final;
raios unisseriados, honogêneos, .com 1-14 estratos celulares de

altura; a predoninância recai sobre os de 4-5 estratos ce1ula
res de altura.
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ATLAII?IC)XYL)N P)RANçABENSE sp " nov,

(Estarnpa 79, Figuras 1-4; Estarnpa 79-4, Figuras l-4)

Ho1ótipo:

DESCRI ÇÃO

PO/337I (anostra coletada pela autora, ainda não
foi cadasttada como î:ipo na instituição que será
repositõrio),

Procedência: Perlreira de Calcário Porangaba. 19 Frente de Ex
pl oração.

Horizonte: "Banco calcário", base da Fornação Irati, Sp,

TOPoGRAFIA ¡,{ACROSCoPICA: Fragnento lenhoso con cerca
de 18 cn cle comprirnento por 7,5 cm de diâmetro, cor cinza es
branquiçada. An6is de crcscjmcnto nítidos e regulares. Medulal
cêntrica, circular (Estampa 79, Figuras 3-.4, e 3-B).

ToPoGRAFIA MICROSCópICA; Apesar do precário estado de
preservação foi possíve1 ínterpretar a anatomia conforrne as ilus
trações das respectivas Estampas.

A Medula - Pequena, con cerca de 3,5 mm de diâ¡netro.
E¡n vista geral ten o tipo polysolenõide de configuração,nostran
do-se lacunosa e heteïoceIular. ,4, nìatriz nedular está represen
tada por parênquina, esclerênquj-ma e elenentos do sistena secre
tos, isto é, c6lu1as secretoras e canais secretores. Quanto a

esses últimos (Estanpa 79, Figuras 1,4) há um sisterna bern defi
ni.do representado por canais verticais, periféricos , radiais , corn

distribuição aproxinadanente simétrica. A forma dos lnes¡nos 6

em geral oval; alguns conservam urn conteúdo anorfo e escurecido
no ínterior. O posicíonanento dos canais está en íntino rela
cionanento con os traços, simples e nen senpre de percurso ra
dial perfeito os quais se esboçan a partir da periferia ¡nedular.
Os canais perif6ricos norlnalmente deixam perceber un a dois es
tratos de células parenquirnáticas do revestimento ,As
dímensões dos mesnos variam entre un máximo de 400 um a un rnÍni
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C0Rp0 PRIÀ{ÃRIO DO LENHo: E centrÍfugo e o protoxilena
endárqueo. A partir da nargern nedular e coincidindo co¡n a posi
ção dos canais há grandes vazios celulares, alongados atrav6s
do lenho, en sentido radial . É possível que correspondan a zo
nas de fragilidade causadas pela saída dos traços.

C0Rp0 SECUNDÃRIO DO LENHo: En secção transversal os
traqueídeos, orientados radialnente,tên a forma quadrangular ä
poligonal , passando ä quadrangular achatada no lenho final dos
anéis. As pontuações areoladas radiais aparecen en uma a duas
fileiras; três fileiras de pontuações s6 ocorrem localrnente. No
lenho final as pontuações tenden ä estreita contiguidade. En
una fil.ira achatan-se nutuamente. Em nais de u¡na fileira ad
quiren a for¡na hexagonar. E¡n vista geral o lenho finat oferece
canpos agathiõides típicos en que as pontuações alternas e hexa
gonais fornam verdadeiros nosaicos recobrindo por inteiro as pa
redes. No lenho inicial ocorre a contiguidade e a alternância,
nas, igualnente, variações en torno desses quadros conforme o
tipo sub-podocarpóide: campos de pontuações opostas alternantes
con canpos de pontuações alternas ao longo do rnesrno traqueídeo;
há ainda traqueídeos conr pontuações arredondadas e esparsas e,
traqueídeos corn duas f ileiras separadas de pontuações ou traqueí
deos qeu associan, ao mesno tenpo, os dois últimos tipos de con
figurações. Os campos de cruzarnento encerran nunerosas pontua
ções pequenas e areoladas; são cinco a sete pontuações no lenho
inicial e três a c{uatro no lenho final. Os raios são homogêneos
e unisseriados, en n6dia corn um a cinco estratos cerulares de
altura.

POSIÇlt0 STSTEI,ÍÃTICA: A espécie foi reunida ao grupo
en que a posição sistenãtica-é ainda discutÍver. A ausência de
canais secretores esparsos, na nedula Iacunosa, afasta a supos_i_
ção de que se trate de un polgsoLenoæyLon, A existência do am
plo canal de origem (provável) mucilaginosa, no centro da nedu_
1a, aproxima essa forna do norfogênero AtLantieoryLon, Nesse
ú1tino morfogênero não há, caracteristicanente, canais secreto
res perif6ri.cos. Esses aparecen en Baz,akarougLon qúe ao nesno
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ternpo associa os periféricos à p."r"nçu de um canal axial verti
caL. A natureza desse ú1timo canal , em Bayakay,oæylon ainda é

mal conhecida. Portanto, se for de origen mucilaginosa, cono

se supõe a presente f or¡na e P,bot'toLuzzl¿ GUERRA deverão inte-
grar o norfogênero Barakaroæylon SUR'q MAITHY enend, KULKARNI ,

MAITHY q SURANGE 1971 ou PetaLopótys (neste trabalho), se for o

caso.

DIAGNOSE

Fragmento Ienhoso de tipo ginnospérrnico; medula cên
trica pequena com ¡lenos de I cn de diâ¡netro; nacica. transicio-
nal para lacunosa, heterocelular; sisterna secretor represen-
tado por canais verticais periféricos com estratos de reves-
timento nitidos, em tornoi alèm desses desenvolveu-se un canal
central, vertical, anplo, ao longo do eixo longitudinal do espé
cime, de origen provável mucilaginosa; matriz parenquimática
representada por seqtlências de células poligonais, en vista trans
versal e quadrangulares, en vista radial, cuja dissolução das
paredes dã en resultado o aparecirnento de lacunas; c61u1as de

parênquima de forna quadrangular, em filas verticais,grosseiras,
nas secções de orientação longitudinal; ocorrência de células se

creto"as, nais arredondadas, principalnente nas proxinidades dos

canais; esclerênquina renresentado por elementos esparsos ou gru
pos esparsos de el-ementos de forna poligonal e Lúme¡n dininuto
em vista transversal, correspondendo a fibro-esclereídeos e fei
xes de fib¡o-esclereídeos en vistas ra.dial e tangencial; corpo
lenhoso prinário centrífugo, Drotoxilerna endárqueo; corpo secun
dário do lenho com anéis de crescimento nítidos; lontuações ra
diais agathi6ides, no lenho f ina 1 ., conb inando canpos podocarpóides
no lenho inicial; campos de cruzanento con nunerosas pequenas '

pontuações por canpo, no lenho inicial (cinco a sete) e nais es

cassas no lenho finat (três a quatro) ; raios honogêneos, unissô
riadosr un a cinco estratos celulares de altura.
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Pro topo docarpí t:g a MUSSA 1974

Espécie-tipo: Pt,o topo d.o carpúty s r'öesLer,íi n.sp.

(Estampa 80, Figura 1; Estampa 81, Figuras 1-3)

DESCRI ÇÃO

0s acréscinos a prineira descrição da espécie (fg74)
têm por objetivo repisar sobre o caráter da configuração das
pontuações de campos de cruzanento. Quanto aos dernais caracte
res do lenho nada nais se ten acrescentar. A descrição da espé
cie-tipo baseou-se num fragnento de lenho con nedula. Todavia,
o estado de preservação dessa últina era muito restr"ito. E¡n

verdade, no lugar da nedula existia un espaço oco preenchido pe

la calcedônea (Estanpa 80, Figura 1)rnesse trabalho caracteri-
zada como calcedônea fluidal (Capítu1o 5), devido ao aspecto as
sunido após à precipitação. Nas margens da nedula existiam carn

pos restritos de cólulas preservadas. Assin parece ter exis
tido una bainha de células especiais, possivelnente secretoras,
no inteiro contorno da nedula. Nada se pode afirnar sobre a

presença do esclerênquinai presune-se não ter existido 3 da
nesna ¡naneira ¡ sobre se o corpo medular era realnente naciço,la
cunoso ou diafragmado. Se realrnente existia una dessas condi
ções a tecitura nedular era simplesmente parenquimática e até'
nucilaginosa en alguns campos para se desintegrar de nodo tão
sunário, ainda no período pré-fossili zação. Dessa naneira, se

o corpo Lenhoso não contivesse um car'áter narcante cono o dos
carnpos de cruzanento, bastaria a definição do lenho corno plano
anatônico sirnplesmente. tr{as, no caso, trata-se de un fragnento
medul.ado, con frações parciais da rnedula, tendo os lenhos priná
¡io e secundário preservados. Tais condições irnpuseran a defi
nição do rnorfogênero, cujo posterjor esclarecimento sobre a co¡n

posição da medula s6 virá a acrescentar outros dados ä defini-
ção. Portanto, as Figuras !, 2 e 3 da Estanpa 81 serven para
realçar a fuga, generalizada, ao tipo araucaríóide de arranjo, De

f ato , esse allanj o oí tn¿r.i.s prõxì-no dos encontra
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mo de 250 u¡n quanto ao diâmetTo naior e um náxiÍro de 100 u¡n a
un nínino de 80 pn.quanto ao diânetro rnenor (Estanpa 79-A, Figu
ras 2 e 4). A par do sistena periférico nota-se, no centro da
nedula, una anpl-a estrutuTa semelhante a un canal secretor. En
tretanto, tudo indica que se trate, realnente, de un canal de
origem rnucilaginosa. Esse ocupa a posição do eixo longitudinal
e apresenta 1 n¡n de diâmetro. A forna é circular e a €xtensão
abrange praticanente o inteiro conprinento da amostra. A ¡na

triz parenquinática, na secção transversal, se distribui corn a
feição de ¡nalhas de uma rede, isto é, fornan-se cordões de célu
las cujas paredes f ica¡n estiradas em torno dos canais, tanto dos

perif6ricos quanto do amplo canal central, rnucilaginoso (Estam-
pa 79-4, Figuras I, Z, 3). Na secção radial as células paren
quináticas são retangulares, quase quadrangulares e a tendência
é forrnaren filas verticais (Estanpa 79-4, Figura 3). Dovido 'a

dissolução das paredes celulares parenquirnatosas) em alguns can
pos, resultou en todas as orientações de secção a feição lacq
nosa tipo PoLyeoLenoaylon (Estampa 79, Figuras 7, 2, 3). En
torno das lacunas e do anplo canal central apare cen, tanbén , con
'i untos não contínuos de células bojudas que aparentan ter exer-
cido função secretora. Entre¡neiando com o parênquima ocorre o

comparecinento do esclerênquima sob forna oe componenres cilsper
sas desde a periferia até o centro, nos linites do arnplo canal
de mucilagen. Há elenentos dispersos ou pequenos grupos, ou ni
nhos de contorno circular en vista transversal. Nessa Jnesma

orientação de secção os ele¡nentos esclerenquináticos aparecern '
con a forna poligonal e o 1únen dimínuto,munidos de canalÍculos
de pontuações con o aspecto de simples esclereÍdeos. En vista
longitudinal, ao contrário, os grupos de ele¡nentos esclerenqui-
¡náticos conpõen, realnente, feixes verticais de fibro-escle¡eí-
deos. Entre esses as células parenquináticas de paÌedes nais
finas coneçan o processo de desintegração das paredes, pronoven
do a fornação das lacunas. Nos canpos en que o parênquina se

rnanté)n intacto vêem-se filas grosseiras de cé1ulas quadrangula
res,de nodo que parecen fazet parte das rnesrnas seqtlências de

fibro-esclereídeos.
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dos em alguns gêneros recentes de podocarpaceae ([Iicrocachrys,
PhyLLoeLaduB e podocaypus ) daí a designação de arranj o sub_podo
carpóide. O nesmo se expressa em relação as pontuações de can
po de cruzanento, Fogen as configurações nais comuns no Gond
vana, que são as de tipo araucari6ide e agathióide e relembran.
as de tipo podocarpóide genuinos, isto é, u¡na s6 pontuação areo
lada no carnpo, ou, no rnáxino, duas (raro mais do que duas).

Não forarn encontraclas novas anostïas conceïnentes a
esse rnorfogênero. No entanto e1e 6 nantido conforme a diagnose
(Capítulo 7) por sua individualidade no que toca ao corpo secun
dário do lenho. pïesune-se que a medura também encerre peculia
ridades I ern comparação cont outros rnorfogêneros, nas é preciso
guardar o encontro de espécines nelhor preservados. por outro
lado, o corpo primário do lenho é centrífugo, o protoxilena en
dárqueo.

AN TART I COXY 
"4/ 

SEWARD 1914

Espécie-tipo: Anþayt¿cotAlon priestleyi SEWARD 1914

Conentários a descrição original de MUSSA (1978-f)

(Tipos: GP/3T. 1435; GPl3T. I4s6; Gp/3T. L4S7;
cP / 3T . 1429 - Col . Paleontologia, IGlUSp.

' Antaz,tieoæALon set,iay'dit MUSSA 1978

(Estampa 83, Figuras l-4)

São ¡nuito freqtlentes, na Fornação Irati, Sp, as anos
tras de l-enho concernentes aó morfogênet^o Antd,r,t1:ooryLon, A Fí
gura l da Estampa 82 ilustra uma delas a qualt corno todas as de
mais encontradas) at6 agora, corresponde ã fração de un tronco de
grande porte. A respeito da anatomia alguns aspectos ainda obs
curos, desde a descrição original de SEIaTARD (1914) forarn escla
recidos através da apreciação dos quadros anatônicos das amos
tras do lrati. Essas encontran-se en estado de preservação sa
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tisfatório. Por consegulnte, as concl-usões vão contÏa as opl
niões de WALTON (1923) e confi¡nan ARCHANGELSKY q BRETT (1961)
ao afirnarem que AntarticoægLon tem un plano anatôrnico profun
damente diverso do de RheeoæyZon BANCROFT. Realmente não há in
tronissões do parênquima nos anéis de cresci¡nento dando em resul
tado várias seqllências prinárias e secundárias, do centro do es

telo ao cõrtex. A Figura 2 da Estanpa 82 coloca ern destaque o

li¡nite entre o lenho final e o inicial de un anel, relativo 'a

arnostra ilustrada na Figura 1, Estampa 82. Apesar de as estru-
turas de Antaz,tícoæyLon se apresentaren rotineiramente con enru
gamentos e franzinentos, típicos do norfogênero, e daÍ surgiren
falsos anéls, nota-se que a ilustração referida expõe, de nodo
claro, u¡n anel de cornposição conu¡n entre os lenhos ginnospérni-
cos. Do mesno rnodo, a Figura 3 da Estampa 82 expõe en detalhe
um canpo do lenho inicial do anel, cujo estado de preservação é

apreciável. Assi¡n afasta-se de urna vez a suspeita de que, no

caso, existiarn canpos rhexoxyl6idcs. Quanto ås configurações '

presentes no corpo prinário do lenho senpre houvo indagações a

partir da descrição original de SEWARD (1914). A descrição de

Antat,tCconyLon aeuardii apontou que em torno da organização das

estruturas prinárias havia motivos para suspeitar-se do caráter
centrífugo das ¡nesmas. Mesno assim, na ocasião, MUSSA (1978-d)
optou por classificá-1as como centrífugas e o protoxilena endár
queo com ressalvas. A verificação, porén, de urn nú¡nero bennaior
de a¡nostras nostrou a constância da presença de elernentos reti
culados, largos e curtos, ou estreitos e de nédia extensão,loca
lizados mais profundamente na medul.a (Estarnpa 82, Figura 4),
rìd.lante dos campos de protoxilena ou intrometidos entre os seus

elenentos. Observa-se que não formam bainha contínua. Por ou

tro lado, não constituen, proprianente, o xilena de transfusão,
onde, en geral,as conponentes guardan relativa honogeneidade.Tra
tarn-se, de preferência, de elenentos prinitivos, na forrna queq

tionada, cono é conurn acontecer entre as fornas perrnianas. Sen

do assi¡n, reconhece-se o estágio transicional en que se encon

tra o corpo prinário do lenho, resultando,pois, a classificação,
neste trabalho, en corpo prinário transicional e protoxilena me

so e endárqueo.
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I)ROS)XYLON nov. gcn. ct sp. nov.

Espécie-tipo: IonosoæyLon s t;y,iae oy,natum

IIo 1õ t ipo :

Pro c edênc i a

DESCRT ç.ÃO

T0R0S0XyL0N STRIAE0RNAI'UM sp. nov.

(Estampa 83, Figuras; 1-5)

GP/3T . 7I4 Col . Paleontologia, IGIUSP.

AF/GP.34. Pedreira de Calcário de Assistência: Ro

dovia Rio Claro-P j.rac j.caba, na altura do krn 24,
lvlunicípio de Rio C1aro, SP.

Níveis de calcário conr sílex, acima do banco (in
formação verbal de tr¿Lbalhadores).

Hor i zonte:

ToPOCRAFIA ¡,IACROSCoPICA: A anostra tem o curioso as
pecto de um rano encurvado (ou raíz) ornanentado con estrias pa
ralelas em toda a superfície. Há perquenas cicatrizes de inser
ção de 6rgãos laterais corn distribui.ção aprox inadarnent e alterna
(Estampa 83, Figura 1) facilrnente perceptíveis. A superfÍcíe '
transversal,polida,mostra assimetria na distribuição do cresci-
nento, ficando o centro geon6trico l:ortenente deslocado.

TOPOGR^FIA MICRoSCÕPICA: I'rata-se de un fragrnento de
lenho protostõlico. Se assin não for, a região central do este
1o sofreu esmagamento de tal sorte, por torsão, que o centro se
tornou denso, resultando a feição de urna raíz díá'rquea (Ëstanpa
83, Figura 3). Várias secções transversais, procedi.das no espé
cine, nostraram a região central esfacelada a ponto de as partes
apresentarem a configuração de cunhas, pontiagudas) corno as de

ToTtloæyLon, nas, rclacionadas, entretanto, clararnente, ao centro
lenhoso maciço. Assin, as secções ladiais não lograra¡n alcan
çar nenhum campo em que se captasse algun espaço longitudinal,
tipo região rnec'lu1ar, onde se ve ri:[icasse a f ormação de traços ,

indiferenciados ou c1e radícu1as, cono nos rnorfogêneros Tot,doæyLt>n
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e MAeLôntovdoûa|on, Assin, tanbérn, não se distingue na re
gião maciça do estelo nenhun el-enento com espessanentos anela
dos, espiralados, escalarifornes ou reticulados. Todos os t"ra
queídeos tên pontuações areoladas. 0 fato pernite duas inter
pretações: ou houve o esmagamento das estruturas primárias ou

elas realncnte inexistem, cono originalidade da forrna.Conseqtlen
tenente, nuito ernbora descrita çomo raÍz restará sempïe una dÉ

vida sobre a verdadeira natureza. As características de arran
jos de pontuações radíais dos traqueÍdeos e dos campos de cruza
mento são idônticas ãs dos rnorfogêneros citados. A secção tan-
gencial (Estanpa 83, Figura 2) nostra a formação abundante <ie

traços, possivelmente de radículasren pleno col'po secundário do

1enho, Uma secção ob1íqua (Estanpa 83, Fígura 4) passando pelo
centro naciço nostra canpos restritos onde se aprecia a forma

ção de traços. As secções transversais, porém, ern alguns nÍ
veís, expõen nos limites do estelo principal o estelo néo-for
mado de raízes diárqueas, com a nesma aparêniia do estelo prin-
cipal (Estampa 83, Figura 5).

POSIçÃo SISTEMÃTICA: O plano anatômico 6 tão pr6xirno

do de Iordoæylon que quase chega a se confundir con o desse rnor

fogênero. Mas, em vista dos estelos de raízes n6o-fornadas, idên
ticos ao estelo principal,vê-se que se trâta do plano anatônico
de uma 'raí2. Esse, no entanto, é "sui-generis", devido a dis
tribuição assim6trica do crescinento e a não identificação dos

elenentos prinários. Portanto, de urn lado a forna dá indica

ções de relacionamento con os dois mencionados norfogêneros ,

(!ordoægLon e My e Lontordo æy Lonl e de outro)se revela diferente
do plano anatônico contenporâneo, do hernisfério norte, concer

nente ãs raízes de cordaitáceas, designadas AmyeLon \aTILLIAMSON'

I874. A forma em discussão, pois, recebe o novo nome TorosoægLon

quanto ao norfogênero e quanto ä esp6cie rot'osoryLon stv'íaeotna

t r¿r? SlJ . noV.
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TQR2SOXYLON TRTANGULATUM sp. nov.

(Estanpa 84, Figuras 1-4)

DESCRIÇÃO

Hol6tipo: GPl3T. 1S89. Col. paleontologia, IGlUSp.

Procedência: AF,/cP.8. Pedreira de calcário Vitti-I. Rodovia
Tietê-piracicaba (Sp-t27) na altura do kn 36.

Horizonte: Sedi¡nentos calcários da Formação Irati, Sp.

TOPoGRAFIA ÌIACRoSCÕPICA: pequeno fragmento de 1enho,
aparentenente anedulado, corn cerca de S cn de extensão. A sec
ção transversal é elítica encurvada (Estanpa 84, Figura 4),cujo
diâmetro maior é de cerca de 7,5 cm e o nenor de 2,5 cn. Na su
perfície não há ornanentações nem cicatrizes de õrgãos laterais,

TOPoGRAFIA MICROSCõPICA: A secção rransversal, polida,
traduz un quadro anatônico original pera dissinetria evidente.Há
um contro geonétrico deslocado, en torno do qual os anéis de
crescirnento se desenvolverarn de nodo regular (Estanpa g4, :Figs.
l" e 4). Na região rnediana da amostra há cono que un sulco rne

diano tendente a separá-Ia em dois segmentos. lvfas, cuïiosamente,
nu¡n dos segnentos os anéis de crescirnento tên idêntica orienta
ção, en continuidade aos anéis do segmento vizinho. A vista ge
ral, transvers.al ,pois, revela os anéis de contorno conpleto ao
redor. do centro triárqueo. Estes deixam perceber a distribuição
diferencial do crescinento nun esp6cime pïotosté1ico, cujo cen
tro do estelo lembra o morfogênero Amye7.on, nas cujas zonas
mais externas tên rnarcada originalidade deviclo à dissimetria.En
nenhurna das secções radiais ioi possível captar ca¡npos con e1e
nentos do protoxilerna e do rnetaxilena. Apenas se vêern, cono em

IondoægLon e MgeLontoz,doægLon, arranjos variados de pontua
ções, areoladas, combinando feições podocarpóides e sub-ginkgóides .

Urna das secções ]-ongitudinais passou pelo estelo de u¡na ra¡nifi
cação (Estampa 84, Figura 3) cujo centro é triãrqueo cono o d;
estelo principal. Portanto, ten-se aÍ una espécie diferencia
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da de IoyoaoæyLon aty¿aeorna.tun, cuja designação é loz,osoæyLon
tví anguLatu¡71 sp,lìov.

PoSIçÃ0 SISTEMÃTICA: Repisa-se a pecutiaridade dessas
formas, ern conparação con Amyelon WILLIAMSON, devido ä marcante
dissi¡netria na distribuição radial do crescimento. Tudo indica
que se tÌate¡n de raízes e 6 ben possÍvel que relativas aos norfo
gêneros Mg e Lontordo æg Lon e TordoxgLon. Contudo, enquanto não
se prosseguire¡n as investigações, sobre a conexão ou o relaciona
mento dos planos anatôrnicos, diferenciados,6 conveniente nanter
as respectivas fornas en unidades taxionônicas independentes.

8.3 - FoRMAÇÃO ESTRADA NOVA

TAENTOPITYS KR,/iUSEI 196 2

TAENIOPITYS JUCUNDA sp.
(Estanpa 85, Figuras 1-5; Estanpa 86, Figuras 1-6)

Hol6tipo:

Procedência:

Hori zonte :

DESCRIçÃO

Material cedido para estudo e obtenção de 1âninas
pelo Professor Geraldini, Diretor do Ginásio Esta.
dual de Porangaba. As lâninas forarn cadasttadas
corn a nuneração do IGIUSP, cP/3T. 1304,

Arredores da cidade de Porangaba - nargern do rio
que passa próxirno ã cidade, Estado de São Paulo.

Af lora¡nentos da Fornação Estrada Nova no vale do

rio que atravessa a cidade de Porangaba, SP.

TOPOGRAFIA MACROSCõPICA :

do 18 cn de conprirnento por 4,5 cn
esbranquiçada. Medula en des taque
devido à grande dinensão )con cerca

Fragnento de lenho,rnedulado
de diânetro. Cor amare 1a

na superfície transversal ,

de 2,8 cm de diânetro. A



forna original deve ter sido a circular,
ce oval (Estanpa 85, Figura 1). Os anéis
tidos a olho desarnado e regulares.
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nas r no presente I apare
de cre s c i¡nento são ní

T0PoGRAFIA MICROSCopICA: A Medula - E parenquinática,
naciça, de natureza heterogênea. Hã fibro-traqueÍdeos e traqueí
deos areolados e espiralâdos esparsos pelo corpo nedular inteiro.
A natriz parenquirnática é praticanente honogênea en secção trans
versal, aepresentada por cé1u1as poligonais, isodiamétricas, gg
ralnente hexagonais, sem fornaren neatos,cujas paredes não são
muito finas. Na nesna secção transversal vê-se algunas cé1ulas
nenores de forna pentagonal ä hexagonal, de vértices alongados,
Nas secções radiais correspondem ou a fibro-traqueÍdeos ou a ver
dadeiros traqueÍdeos areolados e espiralados, isolados ou em gtu
pos. As célu1as parenquinát i cas, en vista radial, têen, rotineira
nente, fornado quadrangular e paredes semi-espessadas e estão die
postas en filas regulares de margern ã margen, na medula (Estampa
85, Figura 5). Célu1as parenquirnáticas reto-alongadas e pontua
das se concentlan en filas na periferia nedular, assim como urn

ou dois estratos celulares de elernentos de forrna irregular. As
ca¡nadas parenquináticas que fogem ã regra estão en íntina asso
ciação con o corpo prinário do lenho.

C0RP0 PRIM.4RIO DO LENHO: A configuração das cunhas do
lenho e¡n torno da nedula sobressai pela forna gloss6ide alongada
(Estanpa 85, Figura 4) na direção do centro nedular. Já nuna
observação de relance é possÍve1 perceber que o de s envo lvirnento'
do corpo prinário se deu de modo centrífugo e centrÍpeto. A par
te convexa,na região linite das cunhas do lenho ¡corn a rnedula,corn
preende, en secção transversal, traqueídeos de configuração qua
se idêntica à das cétutas doS prineiros estratos rnedulares. O

quadro anatônico relativo ao protoxilena é nesáïqueo com os ele
nentos do netaxilema em torno. Embora as secções radiais não te
nhan oferecido canpos em boas condições de fotografia, percebe-
-se a inversão na ordem dos eleÌnentos (Estanpa 85, Figura 3; Es

tampa 86, Figura 1). A faixa ocupada por séries de elementos es
piralados é extensa, cornpreende cerca de 14 a l5 fileiras desses
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elenentos os quais en direção ãs margens da nedula vão se tor
nando nais estreitos e curtos. Ao mesno tempo aparecen rodea
dos por elenentos con espessamentos reticulados, de curta exten
são,globosos,aos de forna variáve1, até elenentos con pontua

ções reticuladas e pontuações areoladas. A partir daí, en dire
ção ao centro da nedula persisten, isoladamente, filas unitá
rias ou duplas de elenentos espiralados ou pontuados, sendo que

a matriz básica nedular corresponde ãs céIulas do parênquirna. A

partir da orla da nedula en todo o contorno da ¡nesna há traços
nú1tip1os, de preferência. Alguns mostram-se bifurcantes a par
tir da orla nedular, cono 6 possível observar na Figua 1, Estam
pa 85, Figura 4, Estanpa 86). Ao longo da periferia do lenho,
no linite con a neclula é ainda possível apreciar a presença de

lacunas marcantes dos traços (Estanpa 85, Figura 4).

CORPo SECUNDÃRIo DO LENH0: Os an6is de crescirnento es

tão bem demarcados, corn anplitude nédia de l mn a 1,5 rnn. A for.
na preferencial dos traqueídeos en secção transversal é retangu
lar ä quadrangular, dependendo da região do anel de crescirnento.
Os raios têrn paredes horizontais lisas. As paredes radiais dos

traqueídeos tên pontuações, de preferêncía, en uma fileira, e

nesse caso dispõen-se separadas, conservando a forna arredonda-
da, De modo secundário aparecen duas fileiras de pontuações a1

ternas a sub-alternas e até pontuações localnente opostas. 0s

campos de cruzanento não estão ben preservados. Supõe-se que o

núnero de pontuações areoladas não ultrapasse de quâtro, por cal
po,no lenho inicial; no lenho final há, predoni nan t enente , una

pontuação dacrydióide por canpo. Os raios são honogêneos, unis-
scriados, e ern todos os canpos tangenciais a altura é pouco sig
nificativa, .isto é, predominan os raios con três a quatro estra
tos celulares de altura.

POSIÇÃo SISTENIÃTICA: Os caracteres do corpo prinrário
do lenho e a rnedula, acanal .,dizen respeito ao morfogênero Taenio
pítya. No entanto, as pontuações de cannos de cruzanento , curio
samente, tên caracterízação original no lenho final do ane1. Aí
aparece una única pontuação areolada, rnaior que as pontuações
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radiais dos traqueÍdeos (Estarnpa 86, Figura 3) ocupando a área
inteira do canpo. Ta1 configuração recai no plano podocarpõide,
senelhante ao plano secundário de Prot opo docanpitg a, Mas, como

o caráter denota estar restrito ao lenho final mostran<lo-se , os

canpos, sernelhantes aos de Taeniopitgs , no lenho inicial, classi
fica-se,por ora,o esp6cine,em raeniopitgs con a designação T.
jucunda. Caso se venha a reconhecer a diferenciação de outros
esp6cirnes, quanto às pontuações do canÞo de cruzanento, então, a

rncsrna deverá ser ¡eclassificada en novo morfogênero.

DIAGNOSE

Fragnento de lenho de tipo ginnospérnico; nedula gran
de (con 2,8 cm de diârnetro),maciça, heterocelular, conposta por
matTíz parenquinática, fibro-traqueídeos, elenentos vasculares
areolados e espiralados dispersos, unitários ou en grupos de dois
ou três; célu1as parenquináticas poligonais, na secção transver
sal e quadrangulares nas secções longitudinais, organizadas em

filas verticais regulares; lenho prinário centrífugo e centrípe-
to, protoxilena mesárqueo; corpo prirnário do lenho presente na

região proxírna1 das cunhas, de aspecto glossóide, penetrantes na

nedula; en direção ao lonho secundário há una faixa extensa de

elenentos espiralados, seguida de elementos reticttlados e areola
dos; corpo secundário do lenho con anéis de crescirnento nÍtidos;
pontuações areoladas pre dominant ement e em una fileira de unida
des separadas rde forna arredondada) ou en duas fileiras de pontua

ções alternas, sub-alternas ou opostas,localnente; campos de cru
zanento con urn náxino de quatro pontuações areoladas no lenho
inicíal, en geral ¡nenos, e urna única pontuação dacrydióide no le
nho final, no rnãxino duas; raios honogêneos en média três a qua

tro estratos celulares de altura. Traços en geral núltiplos, ãs

vezes bifurcantes a partir da orla medular ou deixan lacuna nar
cante na periferia prirnária do lenho.
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TORDOXYLON KRïUSEL 1956

Espécie-tipo: Iond.oæyLon ategnspz,uít;¿rzse KRÄIJSEL 1gS6

T)RD2XILON SILVAIICUM sp . nov.
(Es t arnpa 87, Figuras I-4)

Hol6tipo:

Procedência:

IJori zonte i

DES CR I çÃO

GP/3 T. 1303. Co1. Paleontologia, IGlUSp.

+ 5 kn S de Porangaba, Sp, margens do rio que cor
ta a cidade.

Arenitos finos com intercalações de calcário da
Formação Estrada Nova.

ToPoGRAFiA MACROSCóPICA: A arnosrra diz respeito ao
fragnento de urn tronco de relativo poîte, silicificado. Houve
o preenchinento da calcedônea cr:iptocristalina.e .ifi-fo¡me en to
das as lacunas, espaços e interstícios dos tecidos, A preser
vação 6 precária e a secção transversal, polida, deixa perceber
o centro geométrico do estelo deslocado. A distribuição do
crescinento deu-se de naneira desigual por isso a secção trans
versal é assin6trica.

ToPOGRAFIA MICRoSCÕPIC.A: Ern vista transversal perce
be-se que o lugar do centro geom6trico, onde nornalmente se
situaria a nedula, 6 ocupado por un espaço celular no qua 1

termínam cunhas lenhosas pontiagudas. A inpressão é de que so
trâtava de una raíz (tipo Amyelon) diárquea ou triãrquea, de
grande porte (Estanpa 87, Figura 1), cujo coïpo prirnário redg
zido sofreu destruição gradual, Tratar-se-ia, pois, de una
raíz de secção tïansversal assimõtrica. As secções radiais pas
sando pelo centro acelular deixam perceber, porérn, quadros ang
tôrnicos originais, semelhantes aos do morfogênero Tot,donyLon,
Esses são diferenciados do comum, com respeito as raízes em
gera1. As Figuras 2, 3 e 4 da Estampa g7 compreenden secções
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de orientação longitudinal nas quais as extremidades secciona
das das cunhas cono que subdividen o campo cent.ar en vãrios es
paços longitudinais paralelos. De nível a nível vêem_se, de mo
do claro, traços, muitos dos quais ben cedo maturan no corpo in
teiro de radículas. Tudo indica que essas correspondan a raí
zes adventÍcias, por sua precoce naturação no corpo secundário
do lenho. Nas diferentes espécies o núnero e o Ìuno dos tTaços
são variáveis. Na presente anostra observa-se a forrnação de
traços pares, de níve1 a nível, a partir de cada nargen do espa
ço longitudinal, en todas as secções radiais e tangenciais obti.
das. Nesses níveis os v6rtices celulares en torno dos traços,
en formação, ãs vezes causan uma proeminência do tecido lenhoso
para o interior do espaço acelular, produzindo a aparência cle

"pontes" lenhosas, conforrne as descritas em reração à vertebz,az,ía
(SCHOPF, 1965) rnas nesse caso (Estanpa 87, Figuras 2, 3)
não há a fornação de pontes ou plataforrnas lenhosas. por essa
razão abst6¡n-se de classificá-la naquele norfogênero, conside
rando-o rnais próxirno do plano anatôr¡j.co de TondoæyLon.

As discussões em torno da natureza dessas amostras,
ora consieradas corno raízes, ora cono caules anônalos, do tipo
de 1íanas, continuam de pé. Algunas (Iord.oxyLon e t eynspruitene e )
encerran frações conservadas cio çfi¡¡ç¡, já no estágio naturo,fa
to pouco conun en raÍzes. Outros da nesna forma, dão indica
ções de traços de dois tipos, uns cuja naturação não se cornple
tou no corpo lenhoso e aparecern com a feição de n6s, ou traços
centroxÍlicos, nas margens do espaço lacunoso) e outros que natu
ram gerando o corpo inteiro de radículas en pleno corpo lenhoso
(To,donylon eanpaulense), A presente amostra contém u¡na di
versificação, no que toca à formação rotineira de traços pares,
de nÍveI a nÍve1, Por isso requer sua classificação cono esp6

none passa a ser ?. síLtatícum.
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DAMU DOXY LON MAHESIII4ÌARI

DAI'IU D0XY L0 N sp,

(Estarnpa 88, Figuras 1-6)

DESCRT çÃo

Holótipo: cP/3T. 1305. Co1. paleontologta, IGlUSp.

Procedência I Serra da Fartura (arredores da cidade de Fartura,sp).
Hori zonte: Formação Estrada Nova.

ToPOGRAFIA MACRoSCopICA: Um pesado fragnento de lenho
correspondente ã parte basal de u¡n tronco, corn cerca de 60 cn
de altura por 70 cn de largura foi coletado, nos sedinentos da
Formação Estrada Nova, dos arredores de Fartura (Sp). Desde 1o
go foi constatada a dificuldade en ser estudado, em vista da
fal-ta de serra apropriada para o corte e laninação e da inpossi
bulidade de quebrã.1o para obter un frag¡nonto corn a nedula, A

parte superficiail do esp6cime mostrou-se facilrnente fragnentã
ve1 e daí foran retiradas frações das partes medianas e supe
rior do tTonco. A parte basal indica que se continuava, late
ralmente, por rneio de raÍzes (Estanpa 88, Figura 3). A super
fície externa do tronco é narcada pela presença de cicatrizes
de ranificações (Estanpa 88, Figura 6), 0 arranjo prováveI era
helicoidal . Algunas dentre as frações retiradas do tronco, ap6s
o polinento, revelararn que a matriz lenhosa ta¡nbén é narcada, em

certos níveis, pela freqtlência de traços correspondentes aos es
teLos das ramificações (Estarnpa 88, Figura 5), nítidos nas sec
ções de orientação longitudinal, 0 arranj o aí existente parece
ser o rnesno do encontrado na parte externa do espécirne. Os es
telos das ramificações aparecem nun estágio de maturação cornple
to, tendo a medula ben for¡nada, an6is de crescimento (crescinen
to secundário) e lacunas de traços (Estampa 88, Figura.4). A rne.

duIa, dininuta, nesse estágio de rnaturação, é parenquinática, ho
mocelular. O protoxilema é nitidanente endárqueo. Os caracte
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res do corpo secundário são idênticos aos do estelo principal ,

cujas lârninas transversal e tangencial est.ão ilust¡adas nas Få
guras 1 e 2 da Estampa 88. A passagen dos elernentos do lenho'
final para o inicial se dá de ¡naneira gradual , sem variação
brusca no diânetro dos traqueÍdeos. As pontuações radiais dos
traqueídeos não são araucarióides típicas. Em geral são alter
nas, em duas fileiras, raro três, mas conservan a forrna arte
dondada con relativo espaçamento entre elas. En alguns traqueÍ
deos são espaçadas, quando e¡n uma ou nais fileiras, ou fornan
grupos, passando ä alternância regular ãs vezes no rnesno tra
queídoo. Por conseguinte, os arranjos não f ogern ä regra dos ar
ranjos típicos do Gondvana. Os raios, por sua vez, são predoni
nantenente unisseriados e contên,en nédia, cinco a sete estra
tos celulares de altura; o mÍnimo e o máximo variam entre um e

dezesseis estratos ce lulares .

POSIÇÃO SISTEMÃTICA: En princÍpio o espécime en foco
difere nuito pouco da caracteri.zação de wooduovthía sp. descri
ta por MANIERO. Ta1 classificação, no entanto, rnerece algunas
considerações, O rnorfogênero Wooduov,thia, ctíado por JEFFREY

(1910) se referiu a fragnentos de lenho, do Triássico do Arizo-
na, portadores de características araucarióides, nas cujos trg
ços foLiares não eran persistentes no corpo secundário do lenho.
Ao contrário os brotos terninais curtos ("short shoots") eran
persistentes no lenho provavelnente durante a vida do indivíduo.
JEFFREY (1910) concluj.u ern seus trabalhos que essa últina catac
terística taliez fosse cornum aos diversos gêneros coniferofiti_
cos antigos, As investigações sobre lenhos gondvânicos fazem
crer que a persistência dos brotos terninais curtos ("short
shoots") no lenho secundário era comum a diversos morfogêneros
gimnosp6rnicos ou ginnospernõides. Aprecie-se por exenplo, nes

te trabalho, as ilustrações relativas a PaulistoæALon formosum
(Estarnpa 17, Figura 3), a KraeuseLpttys scalptuz'ata (Estampa

41 , Figura 5) . Há outros exenplos não ilustrados, neste meslno

trabalho, corno os de SoLenopitgs rusticana etc. Sendo assim
considera-se que a simples identificação dessa característica ,

no lenlio de algum espécine gondvânico, não seja de tal maneira
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suficiente para determinar a sua classificação nun referido mor

fogênero. Por outro lado, na descrição de Wooduorthia sp. de

MANIERO não há infornações sobre a persistência ou não dos tra
ços foliares no lenho, de acordo con as condições taxionômicas
apontadas por JEFFREY (1910). Sendo assin, quanto ao espécirne

ora descrito opta-se pela inclusão no morfogênero DamudoæyLon

MAHESHWARI en vista da estruturação aparente da ¡nedu1a, do ca

ráter endárqueo do protoxilena, da peculiaridade do arranj o das

pontuações radiais dos traqueídeos e das pontuações dos caÌnpos

de cruzanento, Por ora, enquanto não se obtén Iâninas da re
gião central do tronco r pernanece con a designação DømudoagLon

sp. Quanto 'a Wooduorthía sp. trata-se de classificação basea,

da en fragmento de lenho secundãrio. Conforme o ponto de vista
já discutido neste trabalho a opção 6 classificá-1a cono un

plano anatônico de lipo AustraLoøyLon MARGUERIER 1973.

OBSERVAÇÕES: As localidades da Fornação Estrada Nova,

abordadas neste trabalho, tê¡n cono caracterÍstica marcante a

abundância dos espécirnes irepresentados sornente por lenho secun

dário, sobre os espécirnes ¡nedulados . Sugeren, portanto , trans
porte por relativa distância, nais que os oriundos das denais

Fornações. Absteve-se de aqui irlcluir as descrições dos refe
ridos espécines, en geral classificados no tipo AustnaLoæyLon,

bern corno de outros, con ¡nedula, classificados no rnorfogênero
Damud,oæyLon a16m das formas tordoxyl6ides , nuito freqüentes '
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9 . ASPECTOS PALEOECOLÓGICOS E ESTRATIGRÃFICOS . DISCUSSÃO

A partir dos estudos paleoanatônícos aqui discutidos e

das observações de caráter taxionônico sobre os vários jazigos
fossilíferos examinados, é possÍve1 atingir-se algunas conclu-
sões de orden geral relativas ã paleoecoJ.ogia e ã distribuição
estratigráfica dos lenhos fósseis , neopaleozóicos, da Bacia do
Paraná.

Nesse contexto, as prineiras observações refere¡n-
se ã concentração de feições que corresponden a recursos xeron6r
ficos nos planos anatômicos dos morfogêneros da Forrnação Irati,
e ãs características anatônicas Iigadas ã adaptação de alguns
norfogêneros dessa fornação e da parte superior da Forrnação Río
Bonito a ambientes ¡:eriodicanente inundáveis (sub-aquososl.

0 exane das listas de norfogêneros neopaleo26icos co-
nhecidos na literatura e os tdæa novos aqui propostos (Tabelas
22 e 2S) pernitenr constatar que a Fornação lrati exibe una diver
sificação de formas rnuito rnais ampla que as demais formações se-
dimentares permianas da Bacia do Paraná.

Con respeito, porém, à distribuição estratigráfica ge-
ral dos rnorfogêneros (Tabelas 23 e 24) esperava-se una correspon
dência mais estreita entre as lignitafofloras da Bacia do Paraná
e de outras regiões gondvânicas, Entretanto, tal correspondênc.ia
s6 pode ser notada, por ora, entre as assernblóias lignitafoflo
rÍsticas das f,ornações White Band e Ecca, da Bacia Karoo da Ãfri
ca do Sul e as das fornações Irati e Estrada Nova da Bacia do
Paranã (Tabela 25) respectivamente. De maneira menos acentuada no
ta-se a devida correspondência entre as assembléias das Forma-

ções Barakar (lndia) e o Irati. A assembl6ia <1a Fornação Raniganj
por sua vez 6 conr¡rarável en parte com a da Fornação Irati e em

parte com a da Formação Estrada Nova.

Nota-se, contudo, o caráter preliminar deste prirneiro
quadro estratigrãfico e conparativo jã que no Brasil assím coûro

na Ãfrica e fndia (e rnesrno Austrá1ia, Argentina e Antártida),
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existen claros imensos no conhecimento dâs lignitafofloras permiànas.

No que tange aos aspectos paleoecol-69ícos e paleoam-
bientais ligados ã distribuição estratigráfica dos norfogêneros
estudados, algumas observações iniciais podem ser discutidas.

O norfogênero Vertebyania, pot exemplo, tern sua inci-
dência claranente ligada ãs forrnações portadoras do carvão gond-
vânico, seja no continente africano, seja na AustráIia ou Antár-
tida. No Brasil, o norfogênelo schopfiicauLia, do nesrno grupo
complexo, s6 foi igualnente reconhecido, at6 o presente, nos ar-
gilitos con finas canadas de carvão da parte nédia-superior da

Formação Rio Bonito. Os morfogêneros Catarinopítys e SoLídoæyLon,
por sua vez, s6 foran encontrados nos arenitos da base da Forna-

ção Rio Bonito, em Santa Catarina. 0 morfogêne'ro SoLídoæyLon con

tén caïacteres do corpo secundário semelhantes aos do ProtophyL-
LocLadoøy¿oz fR.qusni, (tanon este baseado en fragmento de lenho
secundário). Uma esp6cie dessa entidade (P. doLíanítii) foi iden
tificada por MUSSA (1958) na Ca¡nada Barro Branco (Fornação Rio

Bonito) pr6ximo a Criciu¡na (SC). MAHESHWARI (1972) identificou a

mesma espécie em sedinentos permia.nos da Antártida. Portanto, é

possíve1 que os fragmentos do corpo secundário do lenho, classi-
ficados sfrL Protophg L Lo cLado æy Lon I ora digan respeito ao rnorfogê-
nero soLidoæaLon, o]^a a Pha LLo cladopi ty a KRJ{USEt 1956. ,goLidony-
Zo¿, contudo, païece ocorïer en posição estratigráfica nais bai-
xa que PhyLLocLadopítye,

O morfogênero MU e Lontordo æy Lon oco:^re con relativa ,fre-
qtlôncia nas Fornações Rio Bonito e Irati, não tendo ainda sido
identificado, até o nonento, na Formação Estrada Nova. Da rnesma

naneira o morfogênero PauLietoæyLon, freqüente nas Fornações Rio

Bonito e Iîati, não foi até o presente identificado na Fornação

Estrada Nova, Esse morfogênero seria una rép1ica austral do gêne

ro Cordaitee UNGER. Conjetura-se que seja possíve1 o seu relacio
nanento com Neoggez,athiopsie (BUNBURY) FEISTMANTET, nuito nais
do que seria facultado adnitir com Ìespeito ãs nedulas diafragna
das e canalosas polysolenóides. Assim, portanto, nota-se o de-
cr6scimo da freqüência desse norfogênero em d.ireção da Forrnação

Estrada Nova, fato que concorda com a distribuição estratigráfi-
.ca de RösleR (1975) quanto ãs associações tafoflorísticas pernia
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nas do Brasil.
Um grupo de rnorfogêneros que tanb6n se revela potencial_

nente irnportante estratigraficamente no Gondvana brasilei.ro,
africano ou indu, (e, possivelnente, das Malvinas) 6 o caracte_
tízado pela presença de rnedulas canalosas. Incluen- se aí SoLeng
æyLon KFAIISEL, poLyeoLenoægLon KRI{USEt q Do[IANITI , soLenopitys
KRAUSEL E DOI.IANITI , BaIakaz,oæyZon SURANGE q MAITHY emend. KIJL.
KARNI, MAITHY & SURANGE e AtlantðconyLon nov,gen. Neste conrex_
to situarn-se ainda os morfogênero s soLenobrasùLioæyLon MTJSSA e
Petalopitgs nov.gen. Assin, a Tabela 25 indica um horizonte pre
ferencial de incidência dos reracionados morfogêneros nas Forma
ções White Band da Ãfrica do Sul , Irati (BRasiI) e Barakar, da
fndi a .

A distribuição estrati grâfica dos morfogêneros neopaleo_
z6icos deste segnento do Gondvana (Tabela 25) rnostra ausê.cia
desses taæa na Fornação Raniganj. O ¡nesno parece ocorrer no que
toca a Fornação Estrada Nova e ã Formação Ecca. Con relação ã
primeira, alguns esp6cines raros, corn medula polisolen6ide, fo-
ran identificados a partir de espécimes rolados encontrados jun
to às margens do rio Feio, en porangaba, São pau1o. A posição es
tratigrãfica 6, contudo, duvidosa, já que nos arred.ores tanbé¡n
ocorren afloranentos do I rati .

A distríbuição dos denais norfogêneros tais como Braei_
LeatiLoøyLon(uma espécie na Austrá1ia), Aust,oec\e,onedulLoty
Lon etc. é aínda ma1 conhecida pois forarn identificados sonen-
te em regiões restritas do Gondvana.

A partir dessa aná1ise torna-se evidente a relação entre
a ocorrência estratigráfica dos rnorfogêneros gondvânicos,em ge-
ra1 , e os tipos de condições de sedimentação predominantes nas
bacias durante o tenpo de vida dos esp6cimes. por exemplo, nume
rosos botânicos atualmente sè detêm na investigação das influên
cias ambíentais sobre os caracteres anatônicos das plantas re-
centes e dos recuross que adotam em face de condições pouco co-
nuns, Multas dessas plantas, por exemplo, embora não xe16fitas,
adotan recursos xerom6rficos, tanto mais rel_evantes quanto mais
in6spitas ou inadequadas ã sobrevivência são as condições am-
bientais.
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EAMES & MC DANIELS (1947), METCALFF 6 CHALK (1953) en
tre os autoïes nais antigos, apontam diversos recursos xeromór
ficos os quais dão indicações dos tipos possíveis de anbientes
nos quais viveran essas plantas. Em relação ãs Fornações Irati
e White Band, sobressai a presença do sistena esclerenquinatoso
nas nedulas dos espécirnes. Chama a atenção as programações ex
pressivas do sistema no sentido de balizar e estruturar cornpal
tinentos no corpo rnedular. Em KaokoægLon aparecen ninhos glo
b6ides tormando cordöcs ou verdadeiras colunas verticais, junto
dos Loei de protoxilema, en todo o contorno da medula que,nesse
caso, 6 parenquimática e maciça. Pode-se subentender que aÍ se
delineava uma verdadeira paliçada esclerenquímática para ajudar
a equilibrar o conteúdo de água no parênquima medular.

Er Paranas ep to æg Lon tabulal:um, PoLysoLenoæyLon 6epl;o
sum e Au6trolcLeyomedulLoæyLon genaLdíníi vetifica-se o apare
cimento de ninhos placoidais horizontalizados, cujo conportamen
to necânico denota ser idêntico ao dos <liafragmas esclerenquiná
ti.cos de algunas plantas rcccÌ'rtcs conL l.loç:lìo clc l^ccursos xe-
rornórficos, Explicação análoga terian as colunas esclerenquima-
tosas dispersas pelo corpo medular de vários morfogôneros, nota
damente BraaíLestiLoxyLon e Medullopl:tAs.

A1én do esclerênquina, outro recurso nuito conun, de
tipo xeromórfico, 6 a forrnação de lacunas, cavidades e até ca
nais, através da deposição de nucilagen. 0s norfogêneros poll
solen6ides são praticamente câracterizados por racunas nedula
res de origern rnais prováve1 mucilaginosa. É possíve1, em 1âni
nas dclgadas, a ohscrvaqão dc campos cm quc aglomercdos de ce_
1ulas aparecem cont aspecto de ,'tcci<ìo frouxo,'(KRÄUSEL,l92S) ou
esponjoso,cujas paredes celulares estão en vi¿rs cìe di.ssolução.As
Iacunas assim originadas servi riam ou prrs a acração, em arnb i.en
tes de baixa oxigcnação, ou para a armazcnagcn tìe águas apïo_.
priada à fisiorogía e só fornecicras mecriante peri oclismo pluvia1,

O siste¡na secretor que aparece notavelmente desenvol-
vido en numerosas forrnas rrocle, por sua vez, d.ecorrer de efeitos
traunáticos, seja pela forrnação de traços, seja por interferên
cias externas ao c:orpo da pÌanta. No caso eìn pauta, ao mesno
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tenpo en que os canais aparecen, o corpo secundáïio do lenho é
tambén narca.do pela presença de anéis de crescinento regulares.
Estes últimos indicarian periodisno sazonal, enquanto que os ca
nais são relacionados ã filotaxia e se díspõem quase sempre
adiante dos campos de origem dos traços. Ao mesmo tempo, há nor
fogêneros que denotam intensificação na fornação de canais, poì
várias gerações sucessivas, como 6 o caso de soLenobraeiLt o:ry-
Lon,

416¡n dos canais secretores relacionados con a filota_
xia aparecern outros canais menores, dÍstribuídos verticalnente
no corpo da medula, desde a periferia, at6 o centro. Esses rela
cionam-se, possivelmente, con traumatis¡nos por agentes externos
ao corpo da planta. por exenplo, a condição inóspita de águas
irnprõprias à vida ou a falta cìe oxigenação, ou a variação de sa
linidade etc. causarian o irrompimento de tais respostas por
parte da planta. Igualmente sc considera no que toca
ao aparecimento de idiobrastos cristalíferos e fibrilares.sendo
ass1m, e possivel paralelizar tais averiguações con os resulta_
dos do estudo tafonônico e conceber, realmente, a interferência
de águas salôbras a salinas durante o tenpo de deposição do Ira
ti, não s6 durante a fossí1ização, mas, também,anteriorrnente, dJ
rante o tempo de vida das plantas aÍ dispersas.

No que toca ã Formação Rio Bonito e,,ainda, ao lrati,
vale a pena lernbrar a ocorrência de morfogêneros con planos ana
tô¡nicos típicos de adaptação a ambientes s e¡ni - i nundáve i s ou pan
tanosos. Situa-se, nesse caso, a nedula de SchopfiicauLia, sub_
dividida en conpartinentos, como se esses tanb6n se destinassen
ã aeração ou ao armazenanento da água. Quanto aos denais morfo
gêneros do cornplexo Veytebz,ayia lenbra-se a formação freqüen_
te de radículas adventÍcias ao 1ongo do corpo nedular (Mgelon
tordoaglon) de quase todos os esp6cimes, evento tanbém indica
tivo da necessidade de fixação da planta en substrato de nenor
consistência.

MUSSA, GAMA DE CARVATHO 6 SANTOS (1980) efetuaran urnestudo das pri'cipais associações rignitafoflorísticas da For
mação Irati do Estado de São paulo en retação ãs litobiofãcjes
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reconhecídas por MEzzALTRA (1972), Na ocasião discutiu-se sobre
a coincidência do aparecinento de recursos xeromórficos rnais acen
tuados nos esp6cirnes oriundos da base da Fornação lrati (banco cal
cárto), enquanto que nos encontrados en níveis ¡nais altos 

"puru-cian idênticos recursos, contudo, com feições mais atenuadas.Tal
observação se aplica, igualnente, en relação aos nÍveis onde o
sÍlex 6 menos frcquente ou mais frequente. Segundo a presente t!
terpretação, o ritnisno no aparecimento do sílex inplicaria, de-
vidarnente' em repetidos rebaixa¡nentos de níve1' das ãguas,oscila-
ções e periodismo intemp6rico. No Estado de São paulo, ern geral ,

os esp6cirnes provenientes de aflorarnentos mais ricos ern sÍ1ex
contêm recursos xerom6rficos nenos acentuados. A partir daÍ há,
cons equen temen te a sugestão relativa ã naior frequência de perío
dos chuvosos I atenuantes, seguindo-se aos períodos de rebaixanen
to de águas.
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rvar{EsH-1q72

AtLdnt¿coîllon sÞP

ve?teb?at¿a ¿ndíca ROILE L839

T aen¿op ¿ t! s ¿"¿i c ã tIOLDEN nov. conb.

PRocEoË¡¡cll

Ir¿gonorigeLon ?arÍgãngenBe M.AHESH. 19?2

ìteg¿po?o|yLotl näueelní MAHESH. 19 6 6

(?)

llina de carvão l(harkhari, cãtnpo de ca¡ì'ão
¡i¿rhie, Bihar

Balakatoîllor iha?ieflEe (suraige â Sah)
KULKAR,\I, NAITITY 6 SURA]I¡GE 1972

Mina de carvão Jeßuiiá-lt. Cenpo Raßi8ani
Bengele P-sup.

PolgêolenoîgLon k?aens eL¿¿ ( Sur^ange & Ma!
thr ) ltßüESH -L972

üina de carvão JernuTiá-t{. canpo Renigenj-
E, Be¡gala

Tatopítgs i"¿¿¿a PR¡SAD

Baron River: Carbcnif, iDf. -Perniano inf

KaokocT'o,L zaLessk|¿ (sahn¿) ì4 HESø.7972

P?ototaaoulLor izåieun MEHTÃ l9SZ

PÌaticanente en todos os cempos de ocor-
i:1:1" d. cârr'ão perniano do Gondvan3 da

2 Ðd?aka?orgLor motto cdflalo sum
KUL(ÂRNI 1971

Deogarh, sé rie Bereka¡

$1na de carveo Jemutla-¡r. LaÍìpo se \,4
vão Râmiganj, Bengela

Ilina de carvão
vão Raû¡iganj,

1Â3ELA 24

GONDVÀNA DA ÍNDIA

ìqinâ Kharthari, 184 frente de explo¡eçãoi
Ca¡Ilpo de Ca¡vão Jheria, Bihat

184 f¡ente de explolação. canpo de ca¡-
vâo Jhariâ (l{ina Xharkhari, Bilìar)

Jamuri ã-ù¡. Canpo de Cer_
Bengala

2 fii1has de Asansol (East l¡¡dian Rail-

Distr. ChandrepuÌ ,llah arashtre .

Mina Íhãrkhari.l8l frente de exploraçãoi
cal¡po Jhaiia, Bihel.

I

I
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