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Figs. 1, 2:

ESTAIT{PA 1

Secção transversal. Fornação progressiva de

cristais de diferentes texturas nas cavidades
maiores e lacunas dos tecidos. Da orla para o

centro: calcedônea fibroradiada, quartzo de tex
tura média, idionõrfico, pequenas drusas de

quartzo (Forrnação TatuÍ - TtlSp. 1. Município
de Tatuí, SP, Ne da Anostra: GP/38. 2367).

Fig. 3: Secção t.ransversal. Carnpo con estruturas orgâ
nicas preservadas. A calcedônea se depositou
nos meatos, lúnens e en todos os espaços celula
res vazios (intraencrustação). Iden.

Fig.4: Secção radial. Capa cristalífera sobre as pare
des longitudinais dos traqueídeos: calcedônea
microcristalina interlobada (GPl3T. 1381. AF/GP.
35-Ii. Rio da Estiva, Santa Catarina, Fornação

Rio Bonito).
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Fig.

ESTA}IPA 2

Fi gs

Secção tangencial. Calcedônea inforne sobre as

paredes dos elementos vasculares. (Gp/JE. ZZ0g.
AF/Cp . 7 4, RB/SC. Salete, Santa Catarina) .

4: Secções tangenciais. Capa cristalina
dora dos tecidos: núcleos de calcedônea

cristalina nos campos linitantes entre
tas de quart zo. (GP / 3T. 1 0 8. AF/cP. 8 .

Vitti (I), Piracicaba, São Paulo).

Fig. 3: Secção longitudinal. Calcedônea inforrne sobre
as paredes longitudinais dos elementos vasculg
res (GP/3T. 1333. AF/GP.35-II, Rio da Esti.va,
Santa Catarina).
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Fig 1: Secção transversal. Permineralização da amos

tra: preenchimento dos lúmens dos traqueídeos e

meatos por cristais de quartzo e calcedônea mi

crocristalina; espaços vazios de tecidos por
neio da calcedônea inforne (GPl3T. 108. AF/ GP.8)

ESTAMPA 3

Fig. 2: Secção transversal (junto ao ú1tino anel do Ie
nho; região superficial da amostra). Frações de

tecido orgânico preservado contornadas por cris
tais de quartzo granular grosseiro: servem de

núc1eos ã formação das rosetas (GP/ 3T.108. AF/

GP.8 )

Figs 4: Secções longitud j-naj.s . Exernplos de perminerali
zação. Cristais idiomórficos, hiperblásticos,
em roseta; paredes celulares bern preservadas.Na
Fig. 3, cavidades dos tecidos preenchidas por
calcedônea microcristalina (GP/3T. 1382.AF /GP. 8
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Fig. 1:

ESTAMPA 4

Fig. 2:

Secção transversal. Intraencrustação por micro
cristais de calcedônea (GP/38. ó38. Fornação Es
trada Nova; Conchas, São paulo).

Fig. 3:

Vista longi tudinal .

nea mi croc ri s ta l ina
rnação Estrada Nova I

Secção transveÌsa1 . preservação precária dos
tecidos. Precipitação da calcedônea rnicrocris
talina. onde os tecidos desapareceran restaran
nic¡oinoldes celulares contendo resíduos orgâni
cos. (GP/38. 2827. Forrnação Estrada Nova; Tan
baú, São Paulo) .

Vista longitudinal. Idern; aIén da calcedônea
nictocr.istalina há a calcedônea fib¡oradíadanos
espaços ¡naiores e lacunas dos tecidos. (GP/SE.
2827. Formação Estrada Nova: Ta¡nbaú, São paulo)

Fig.4:

Perni nera 1i zação: catcedQ
interlobada (cpl38. 644.For
Se¡ra da Fartura, São paulo)
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Figs . 1 e

ESTAMPA 5

SCH0PFIICAULIA PERIPALUDICA nov, gen. et sp.nov.

Espécime s emi - carbon ificado e silicificado:
Fíg. 1: ap6s a renoção do sedimento. (GPl3T.1295)

Fig. 2: espécime incluído na matriz sedimentar.
(GP/sT.1268. AF/GP. 3s-r, RB/sC).

Fig. 3: Superfície transversal polida de un segrnento: indi-
cações de superposição de gomos por conpactação. A

seta indica a posição do centro geomátrico ( descen-
trado ) ocupado pela rnedula.
(Gp / sT .1264 . AF/cp. 3r -r , RB/sc) .

Fig. 4: Secção transversal . Bainha de céIu1as diferenciadas,
un tanto disto¡cidas, nas reentrâncias dos gonos;a1
gumas conponentes retêrn aspectos de estruturas esto
natárias em seqüência linear (seta indicativa).
(GP / sr .1267 . AF / GP 3s -r , RB/sC) .

Secção tTansversal. Medula cornpactada. Sobressaern
(setas indicativas) as pequeninas cunhas de xilema
en torno da periferia rnedular.
(GPl3r .1266. AF/GP. 3s -i , RB/SC) .

Detalhe da bainha celular ilustrada na Fig. 4.

Figs. 5 e

Fig. 7 :
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ESTAMP.A 6

SCHjpFITcAULIA pERIpALUDICA n.g. , n. sp.

Fig. 1: Secção transversal. En destaque as cunhas de xile
na na orla nedular; corpo primário centrípeto.
(cP /3r .12ó9 . AF/GP. 3s_r , RB/SC) .

Figs. 2,3: Secções radiais . Seqüências de
dos a reticulados. protoxi lena
(cP /sT.1266. AF /cP. 3s_r, RB/sc)

Figs.4,5 e Secções radiais, Fibro-esclereídeos, sirnples ou ern

feixes, subdividern a rnedula en setores longitudi-
nais; cada setor é subdividido ein cânaras (setas
indicativas) através de cordões parenquináticos
transversais ou inclinados; cânaras ¡nedula¡es ocu
padas por célu1as parenquináticas em degradação;
possivelrnente de tipo rnuci laginos a.
(GP/3T.1267. AF/GP.35-I , RB/SC).

Secião radial-. Seto¡es e subdivisões do corpo ne-
dular, vistos en detalhe: cordões de fibro-esc1e-
reídeos (longitudinais), cordões parenquirnát i cos
(horizontaisJ, células en deconpos ição.
(GP/3T.1267. AG/GP. 35-I, RB/SC).

Fig. 7 :

elenentos espirala
endárqueo.
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ESTAI.{PA 7

SCHoPFIICAALIA PERIPALUDICA nov, gen. et sp.nov.

Fig. 1:

Fig.2:

Secção radial. Geração de corpúsculos globosos
de radícu1as adventícias junto aos co¡dões trans
versais da nedu,la . (GP / 3T.1262.AF/cP. 55-I,RB/SC).

Secção radial. Corpo secundário do lenho. En

destaque os campos de cruzarnento arauca¡ióides
(.GP /31.1270. AF/Gp. 3s-r, RB/sC).

Secção transversal . Xilena secundário: raios
unisseriados; traqueídeos de paredes pouco es

pessas (cP/3T.I270.AF/GP. 35-I, RB/SC).

Secção radial. Traqueídeos secundá¡ios: pol
tuações areoladas alternas, contíguas , ben con
servadas (cP/3T. lZ69.AF/cP.3S-I ,RB/SC) .

Fig.3:

Fig.4:

Fig. 5:

Fig. 6:

Secção tangencial. Vista geral: raios unisse
riados, poucas células de altura (GP/3T.I270.
AF/GP. 35 , RB/SCJ .

Secção tangenci,al. Detalhe da

pontuações sinples nas paredes
traqueÍdeos. (cPl3T .I270. 

^F 
/GP.

secção anteri or:
longitudinais dos

35-I,RB/SC].
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Fig. I: Secção transversal ao níve1 de una ra¡nificação. Fei
ção de estelo único alterada. Quadro aparente:dois
estelos separados por una faíxa inter¡nediária de
tecido parenquimatoso (GpljT.1333.AF/Gp.35_II)

I,IyEL)NTORD)XYLON CATARINENSE sp.nov.

Fig. 2:

ESTAMPA 8

Fig.3:

Vista geral . Arnostra antes de ser seccionada:obser
va-se o arranj o helicoidal das cicatrizes das ra¡ni
ficações (GPl3T.1333. AF/Gp.3s-rI)

Secção transversal , Un dos estelos esta¡npados na
Fig.l r.isto en detalhe: cresciroento secundá¡io ¡nar
cante; rnedula inci.piente pot estrangularnento; fei-
ção aparente de raíz (cP/3T.r33.j.AF/GP.35-II)

Fig. 4,: Secção tangencial, visra geral , ã direita, pertur_
bação anatômica corn a saÍda de urn rano; à esquerda,
ern cirna e em baixo, neo-fornados típicos de radícu
las (Gp/sT.t333. AFlcp.ss-rt1
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ESTA,YPA 9

MyEL0NT0RD0XïL0N CAfARINEIISE n ov. sp.

Secção transversal. Xilena secundário do este
1o indiviso: anéis de crescirnento bem demarca-
dos; evidente intromissão de cé1ulas parenqui-
náticas nos anéis; raios unisseriados (GP/3T.

1333.AFlGP.35-II).

Secção transversal. Níve1 da dissecção do es

te10. Xilema secundário de um anél envolven
te dos estelos nenores: nos raios restritos ã

zona de perturbação observan-se pontuações
ab ietóides (GP/3T. 1333. AF/cp. 3S-i I) .

Fig. 1 :

Fig.2:

Figs . 3,4: Secções longitudinais
geornétrico da arnos tra:
tricções rnedulares por
AF/GP.3s-Ir).

passando pelo centro
rnedula inci,piente, cons
níveis (GPl3T.1333.
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ESTAMPA 10

MYELONIORDOxyLOIT CAIARINENSE nov. sp.

: Secções transversais. NÍvel das ranificações ,
região interrnediária entre os dois estelos i

Fig. 1, elementos curtos, escalariformes e pa

rênquirna pontuado; Fig. 3, detalhe. (Gp/¡f.
1353.AFlGP.35-Ir).

Secção transversal. Níve1 das ranificações
Zona internediária entre os dois estelos: vêen-
-se parte da peri.feria de ambos os estelos.
(GPl3r. 1333.AF/cP. 3s-r r) .

Secção transversal. Centro de un dos estelos t

en detalhe: células parenquimáticas escassas ,

en lugar da nedula; desenvolvinento centrífugo
do xilema. (GPl3T.1333.ÄFlGP.SS-II).

: Secções radiais. Campos de c¡uzamento com pon
tuações araucarióides; traqueídeos con pontua
ções alternas, contíguas; erD alguns campos!
pontuações opostas (cPl3T,1333.4_F/cP.35-II).

Figs le

Fíg. 2:

Fig. 4:

Figs. 5 e 6
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ESTA]4PA 11

CATARII'l0PIIyS tsI??A CAUR? I I no\.. geìì. et sp. nov.

Fig. Secção transversal. )f edul.a tetralobulada (tipo-
?nigonomyeT,on), observa-se estrutura semelhante
a um canal ho¡izontal , provavelnente de origen
mucilaginosa, con 1nício no centro da medula;a
partir dos lobos, a emi.ssão de traços duplos ou
nú1tiplos. (GPl3T. 1345. AF/Gp. 35-II).

Seccão tTansversal. Cunhas de xilena, quase pla
nas ou levenente convexas. Corpo lenhoso primá
rio, centrífugo e centTípeto, respectivarnente,
nas rnargens planas das cunhas e nos lobos rnedu

lares (GPl3T. 1345. AFlcp.35-II).

Secção radial. Canal central-longitudinal de ti
po nuscilaginoso, na rnedula. Cé1u1as medulares
reto-alongadas a retangulares em séries verti
cais irregulares. Células oarenquirnatosas reto-
-alongadas con espessanentos, Iineares, parale
1os ãs paredes verticais. Gp/3T.134S. AF/Gp.
3s-r rl .

Seccão radial. Detalhe da Fig. 3. Carnpo con
nrotoxilerna rnesárqueo: observarn-se duas séries
de e1e¡nentos reticulados junto à nargern rnedular;
seguen-se elenentos espiralados, reticulados e

areolados; cé1u1as parenquimatosas conforine a

descricão da Fig. 3 (GP/ 3T. 1345. AF/GP.3S-II).

Fi o 1'

Fig. 3:

Flg.
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ESTA].IP,A 12

CATARIi'¡APIIyS -HI?TAÌiC0Ijp?ii no\.. gen. et sp. nov.

Figs. 2: Secção transversal. Corpo secundário do lenho
ern vj-sta geral (Fig. 1) e ern detalhe (Fig. 2):
anéis de cresciTnento bem dernarcados, com intro
netinentos de cé1u1as parenquimatosas ao início
do lenho inicial .(GP/St. 1345. AF/GP.-25-II).

Secção tangencial. Espessamentos espiralados
bem formados e nítidos nas paredes tangenciais
dos traqueídeos. Raios unisseriados; poucas cé
l-ulas de altura. (Gpl3T. 134S. AF/Gp.3S-II).

Figs. 3. 5:

Fig

Fig. 6 :

Secção radial. Carnpo s de

ções areoladas contíguas
dos rnesmos. (GP/ 3T. 1345.

Secção radial . Pontuações areoladas em arranjo
agathióide. Nesse campo não são perceptír'eis
os espessanentos espiralados dos traqueídeos.
(GP/3T. 134s. AF/GP. 3s-rr).

cruzamento com pontua
ocupando toda a área
AF/GP.35-rr).
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Fig. 1:

EST,fuYPA 13

ABIEI0PITYS TAKEDAI sp. no\¡.

Seccão transversal.
medular: progressões
lenho, con a saída de

convexas bilobu1adas

Fíg.2:

Fig. 3:

Idem. Em destaque, o entugamento do corpo se
cundário do 1enho.

\¡ista geral da peri feri a

bi l obadas da rnedula no

t¡aços duplos; cunhas
(GP/3r. 137 6.AF /GP. 3s-rr)

Fig. 4:

Secção transvetsal. Traqueídeos de paredes
espessas e ¡aios con pontuações abietóides.
(GP/3T. 7s76.AF /GP.3s-rr) .

Seccão transversal.
toxilerna mes árqueo :

torno de lacunas de
AF/GP. 3s- r r) .

Cunhas bilobuladas, pro
xilena internediãrio em

reabsorção (GP/3T. I376.
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ESTA],IPA 14

Ats iETCP IT ! S TAKEJA: no\.. sp.

Secção radial da medula. Cé1u1as reto-alonga
das, corn pontuações areoladas, pequenas, segui
das de elenentos pontuados, escalariformes,
curtos, rnais para o interior da nedula (Gp/3T.
r376. AF/GP.35-I1).

Secções tangencia j-s. Raios tipicanente abietói
des: Fig.2, céIllas con espessamentos espi-ra1a
dos; Fig. 4, traqueídeos transver.sos assoc j.ados.
(GPl 3T .7s7 6. AFlGP . 3s- r r ) .

Secções radiais. Composições diversas de caÌn

pos de cruzanento: Fig. 3 (embaixo) e Fig. ó,
tipo cycadõide; Fig. 3 (ern cina), canpos de t¡a
queÍdeos tr-ansversos (Gp/3T. 1S76.AF/Gp. 3S-iI).

Secção radial. Pontuações radiais dos traqueí-
deos; arranjo conforme I'Í-ARGUERIER, 1973: Grupo

l. (GP/3T.1376. AF/cP.3s-trJ.

Fig. 1 :

Figs . 2,

Figs. 3, 6:

Fig. 5:
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Fig. 1: AmostTa antes de ser secci.onada. À esquerda, na re
gião mediana, uma rarnificação ( GP / 3T . 1 3 S 7 , AFl GP . 3 s

-II)

ESTAIÍP,A 15

S0LIDC/IL0i,l ì4AFRENSE nov, gen. et sp. nov.

Fi a ).

Fig

Secção transversal. Rumo, em võrtices, dos elernen-
tos vasculares, em torno do estelo do órgão late-
ra1 representado na Fie,l (GP/3T.1357.4F/GP.35-II)

3: Secção radial. Traqueídeo con pontuações guarneci-
dasi urn outro, ao 1ado, ten pontuações areoladas sin
ples (GPl3T.13s7. AF/GP.3s-II)

4'. Secção transversal. Região central do estelo prì-n-
cipal , acima do nír¡e1 da ramificação: corpo priná-
rio exárqueo (cPl3T. 1357.4F/cP. 35-II)

Fig.
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ESTA}IPA ] 6

S0LID0XILAN l4AFREnSE gen. no\i. et sp. not¡.

Fig. 1

F:-g. 2:

Secção radial. Traqueídeos
mento en vista gera1. (GPl37

Secção radial. Carnpos de cruzarnento do lenho
inicial de urn anel: perceben-se pontuações de
carnpo inteiro, procumbentes, com abertu¡as hori
zontais, em fenda alongada, quase atingindo as
nargens das mesrnas, (GP/3T.1352. AF/GP.35-ii).

Secção radial. ELernentos vasculares corn adensa
mento de fileiras de pontuações areoladas de ti
po Pt,o t ophy LLo c !.ado ry 1-on KralJseT. 0bse¡varn-
-se pontuações guarnecidas. (GPl3T.I357.AF/Gp.
3s-rr).

Secção tangencial. Raj-os unisseriados,honogê-
neos; altura média (GP/3T.13S7. AF/cp.jS-II).

Figs. 3

e campos de cruza
.13s7.AF/GP.3s-rI).

Fig. 1 :

Fi-g. 6 Secção radial. Carnpos

final de un anel: tipo
AF/cP.3s-rr).

de cruzanento do l enho
dacrydióide (GP/3T. r357.
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ESTA,\IPA 17

PAULISIAXyL0II F0Rl"!0Stl14 no\¡. sp.

Secção transversal. Cunhas lenhosas em precàrì..
estado de preservação; protoxilena endárqueo; cé
lulas nedulares parcialnente preservadas. (Gp/3T.
1336.AF/cP.3s-rr).

Secção transversal. Vista gera1, percebern-se,
clara¡nente, as lacunas radiais da rnedula e os
anéis de crescinìento do xilema secundário. (Gp/3T.
1336..{F/cP.3s-rr).

Secção tangencial. Aspecto anatôrnico de un bro

to relativo a uma ramificação. Percebem-se lacu
nas acompanhando os vórtices de elementos novos,
no estelo em forrnação. (cPl3T.1336. AF/cp.3S-II).

Fig.

Êi o ).

Fig. 3

Fig. 4: Secção radial. \¡ista geraÌ da

e1íticas e horizontalizadas na
AF/cP.3s-rr).

medula. Lacunas

nedula-(GP/3T.1336
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Fig. 1 :

ESTA.IUPA 18

PÁLtLIST0XyL0li FCÊÌ4ASUi't no\'. sp.

Fig. 2:

Secção transversal. Corpo

região 1lmite no anel de

1336.AF/cP.3s-Ir).

Fig. 3:

Secção transversal. Cé1u1as do parênquirna ¡nedu

lar. (GPl3T. 1336.4F/GP. 3s-II).

Fig. 4:

Secção radlal. Campos de

deos de tipo araucarióide.
3s-rr).

secundário do l enho :

crescinento. (GP/3T.

Figs.

Secção tangenciat. Raios
1-3 (4) estratos celulares
1336.AF/GP.3s-rr).

5, Secção ra<lial. Arranjos não araucariõides
pontuações. (GPl5T. 1336. AF/GP.35-II).

cruzanento e traqueÍ
(GPl3T. 133ó. AF/GP.

lenhosos unisseriados ;

de altura. (GP/ 3T.

de
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Fig. I :

ESTA.I"IPA 19

DAMUD1XYL)N DELICAyUM nov . sp,

Fig. 2:

Secção transversal. De talhe
lema: e l ernentos prinários

- r3ss. AFIGP.3s-rr).

Fig. 3:

Secção radial. MeduIa parenquinática, maciça
(GP / sT.13ss.AF/GP. 3s- r rl .

Fig. 4 :

Secção transvetsal. Corpo secundãrio do lenho
(GP/3r. 13ss. AF/GP. 3s-rr) .

de urna cunha do xi
centrífugos (GP /3T ,

Secção tangencial .

cé1u1as de altura
Raios unisseriados, poucas
(GPl5T. 13ss. AF/GP.3s-rt).
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ESTA},fPA 2O

DAMUDAXYLON DELICATU14 Iìo1,¡. Sp.

Figs. 1 ,3,5: Secções radiais . Lenho j-niclal dos anéis :

pos de cruzanento agathióides. Elenentos
culares curtos; pontuações multisseriadas
(GP / 3T. 13ss. AF/GP. 3s-rr) .

Figs.2,4,6: Secções radiais. Lenho final dos anéis: tra
queídeos con pontuações agathióides e sub-aga
thióides (GPlsr. 1355. AFlGP.35-II).

can

vas
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Fig. 1 :

ESTAMPA 21

?AEN I)PIIYS ESTMNSE nov. sp.

Fig. 2:

Secção transversal.
rnedula (GP/3T. 1356.

Figs. 3,4,5:

O espécine, antes do corte, para laninação
(GP/3r. 13só. AF/GP.3s-rr).

Secções t¡ansversais. Sobressaern: o estado de
preservação precário da nedula; as cunhas pol
tiagudas do lenlo primári-o expandindo-se, en aI
ças, para o interior da rnesrna (GP/3T. 1356. AF/
GP.3s-rr).

Vista geral do Ienho
AF/GP.35-II).

da
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Figs .I e

ESTA]\IPA 2 2

TAEI¡IOPITYS ES?IVEI,¡SE noV. sp.

Fig. 2: Secção radial. Elernentos curtos, narginais à

du1a, com pontuaçòes areoladas e espessanente
calariforrnes a reticulados ( Gp/ 3T. l3 S 6 , AF/ Gp.

II)

Secçõe s radiais. Vista
ções, dos traqueÍdeos,
/ 5T .1356. AF/GP. 3s- i I )

Fi,g. 3:

Fig.

Secção radial da rnedula: esclereídeos alongados,
pontuados; céLu1as arredondadas não pontuadas
(GP / 37.13s6.AF/GP. 35-rr)

Secção radial. Seqüências de elernentos vasculares
em direção ã medula: reticulados-pontuados; espi
ralados, anelados, escalariformes (GPlST.1356.AF/
/GP.3s-rrl

gera1. Arranj o das pontua
sub-podocarpól,des (Gp/

ne-
ES

35-
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EST¡.YPA 23

TAEI'IIOPITY S TRANSATLAI'ÌTICI NOV. SP.

Fig. 1:

Figs, 2, 4: Secções t¡ansversais. Cunhas do lenho percep
tíveis na região contígua ã ¡nedula: canpos con
desenvolvirnento cent¡ífugo e centrípeto; canpos
corn desenvolvinento centrÍpeto (GP/jT. 1296.
P0/sP-2).

Secção transversal. \rista gera1. Região peri
férica rnedular ern decornposição; nedula circular,
anpla IGPl3T. L296. P0/SP-Z).

Fi o 1' Secção transversal. Saída de

te ern pleno lenho secundário
sP-2).

um traço b ifurcan
(GPl3r. 1242. POI
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Fig. 1 :

TAEÌ¡IAPI7! S TRAIìSATLA:,'? ICA ]1O\:. 5P.

ESTA.Ì.IPA ] 1

Corpo primã¡io do lenho em vista transversal,
Percebern-se elenentos colocados centripetamen
te em torno de cé1ulas parenquirnáticas gtobo-
sas (GPl1T . 1296. PO/SP-2) .

Figs. 2,3.4: Secções radiais. Carnpos con o protoxilema me

sárqueo. Notarn-se elementos con pontuações
areolados no contato corn a região perinedular
(GP / 7r . r296 .Po / sP - 2) .
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ESTAMPA 25

KA0KAXYLAN RIACLAREN SE no\'. sp.

Secção tr.ansversal. Cunhas aciculares do xile-
ma. Cordão de ninhos de esclereídeos, sinples
ou ¡arnificados, na região periférica nedular
(GP/3r. 1382. AF/GP. 80, IR/SP).

Fig. I

Figs. 2, 4: A anostra antes do corte
2: superfície transvers a I
ta lateral da arnostra corn

ramo (GPl3T.1382. AF/GP.

Fig 3: Secção transversal. Detalhe de un ninho de

esclereídeos na periferia rnedular (GP /3T.
1382. AF/GP. 80, rR/SP).

para larninação. Fig.
polida; Fig. 4: vis
a cicatri-z de uÍr

8o, rR/sP) .
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ESTATYPA 26

KAOK)XYL)\I R IOCLAREN SE nov, sp.

Fig. 1:

Fig. 2 :

Secção radial. Vista gera I
de ninhos de esclereídeos na
1ar (GPl3T. 1382. AF/cP.80,

Fig. 3

Secção tangencial: ¡aios
cé1uIas de altura (cp / 3T.

/SP) .

Secção tongitudinal. Cordão de ninhos de escle
reídeos en contato con os elenentos prinários
do lenho e dutos secretores medula¡es (GP/3T,
1382. AF/GP. 80, rR/SP) .

Secção radial. Traqueídeos con pontuações
areoladas contíguas. Ern alguns campos, espes
samentos do tì-po de trabéculas (Gp /3T. IS}Z.
AF /cP . 80, rR/sP) .

Fig. 4 :

da nedula: co rdão
região per iinedu
rR/sP).

unisseriados, poucas
1382. AF/GP.80, rR/
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EST.AMPA 2 7

KAOKOXYLON R IOCLARENSE NOV. SP.

Fig. 1 : Secção radial.
de es c 1e re í deos

nários do l enho

/sPl.

Fig. 3:

Figs. 2 ,

Secção radial. Ninho de esclereídeo en vista
radial (GP/3T. 1384. AF/cp. 80).

Prirnei ros elementos do cordão
no contato con os elernentos pri
(GPl3T,1384. AF/Cp. 80, rR/

Secções radiais. EscIerócitos espessados e

pontuados na periferia dos ninhos esclerenqui-
natosos (GP / Sr. 1384 . AFlGp. 80) .
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ESTAMPA 28

KA)K)xyL)N RIOCLAREN SE nov. sp.

Secções radiais em vista geral e en detalhe, Ar
ranjo sub-podocarpóide das pontuações nas pare
des radiais dos traqueídeos (Gpl3T. I3gZ. AFlGp.
80, rR/sP) .

Figs. r,2,6:

Figs. 3, Secções radiais. Carnpos

ções de tipo oculíporo;
duas pontuações i nt e rnas
80, iR/sP) .

Fig.5: Secção radial. Es truturação
1as de paredes finas e dutos
1384. AF/Cp. 80, IR/SpJ

de cruzarnento: pontua
as rnais longas incluern

(GPl 3T. 13 8 4 . AF/ Cp.

medular corn cé1u
secretores (GP /3T,
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Figs. 1

BRASILES?ILOXYLOT] P TRAC TCABEN SE MUSSA

2: Secções transve¡sais. Configurações caracterís
ticas do corpo prínário do lenho: cunhas acicula
res sinples ou con prolongarnentos em a1ças ou

anéis no interior da nedula (GP/3.T. 1192. AF/GP.
80, rR/sP) .

ESTA}IPA z9

Figs . 3, 4: Secções radiais. l''largen do corpo prinárío
lenho: Fig. 3, cunhas acicula¡es. Figs. 3 e

idioblastos fibrilares, cristalíferos ou não,
conposição colunar ou ern fornações placóidais
(GP//3T. 1192. AF/GP. 80, rR/SP).

Figs. 5, 6 O espécirne, ant es

ção: en des t aque
AF/cP. s0, rR/sP)

de ser cortado para a lanina
a grande medula (cP/31 . fI92.

do

4,
en
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ESTAr\lPA 30

B RA S I LE ST I L0 X y L0 tt p I RA C I C ABE i\tst ìUUSSA

Secção transversal, Vista geral do contorno da
nedula; componentes secretoras esparsas; lacu
nas e rupturas dos tecidos com preenchimento de
calcedônea fibro-radiada e quartzo microcrista-
lino (GPl3T. I79Z.AF/cp. S0, rR/Sp).

Secção transversal. Traço bifu¡cante em pleno
coroo lenhoso secundário (cpl3T. 1192. AF/Gp.
80, rR/sP) .

Secção radial. Extrenidades acicula¡es das
cunhas do lenho limitando lacunas de reabsorção.
Adiante, elementos estreitos com vestígios de
espessamentos escalariformes (Gp/Sf. LlgZ. AF/
/GP. 80, rR/SP) .

Secção radial. Corpo nedular en vista geral:
dutos secretores esparsos; núc1eos de célu1as
de paredes rnais espessas difundidas na nat¡iz
parenquirnática (Gp/sT. 1192. AF/cp. 80, IR,/sp).

Fig. 1 :

Fig. 2:

Fig. 3:

Fig.
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ESTAMPA 3O-A

BRASILESTILOXYL)N PIRACICABENSE Mussa enend

Secções transversais: configurações idênticas ãs

da Estanpa 29, Figuras I e 2,

Foto em cor, correspondente à Figura 3, Estarnpa 30:
corn nelhor destaque os elenentos centrípetos esca-
lariforrnes, adiante das cunhas estilõedes

Fibro-esclereídeos nedulares, vistos en detalhe
(GPl3r . rrsz. AF / cP. 80. rR/SP)

Figs .1 e

Fig.3:

Fig. 4 :
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Fig. 1 :

BRASILESTIL0XILON SCLERI0RNAT T¿1 nov. sp .

ESTAMPA 31

Fig. 2 :

Secção transversal. Vista geral (GP/3T.1438.

Po/sP-r).

Secção radial . Fibro-esclereídeos pontuados
ern formaçóes colunares na medula (GP/3T.1438,

P0/sP-1).

Figs . 3. 4: Secções transversais.
vres ou fornando a1ças

(GP/3T. 1438. PolsP-l).

Cunhas aciculares 1i
no interior da ne dul a
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ESTAMPA 32

BRASILEST ILOXY L?N SCLERI0RNAT U1l nov. sp'

Secção radial. Fornações colunares de fibro-es
clereÍdeos associados a ninhos de esclereídeos
simples (GP/3T. 1438. P0/SP-1).

Secção ¡sdial, Vista geral. Ninhos escleren
quirnatosos placóidais , horizontalizados , sirnples
ou ramificadosrern associação com fibro-esclereí
deos (GP,¡3T.1438. P0lSP-1).

Fig. 1:

Fig.2:

Figs. 3, 4: Secçôes radiais. Corpo prinãrio do lenho: se
qtlência de elerûentos estreito-espiralados a ane
lados, seguidos de espiralados e escalariforrnes
(GPl 3T. 1438. P0/sP-11 .
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ESTA}ÍPA 33

BRASILESTILOXTLOil SCLERIORNA?¿I¡y' nov. Sp.

Figs. 1,3,5: Secções radiais. Arranjos das pontuações ra
diais nos traqueídeos (tipo sub_podocarpõide)
(GP/3r. 1438. PolSP_1).

Fig.

Fig. 4:

Secção radial.
tuações do t ipo
sP- 1) .

Secção ¡adial.
deos da rnedula

Fig. 6 :

Campos de cruzamento con
de oculíporos (Gpl ST. 1438.

Secção tangencial, Ralos unisseriados, honogê
neos (GPl3T.1438. pO/Sp-1).

Detalhe de un ninho de esctereí
(GP/ 31 . 1438. POlSP-1) .

po!
PO/
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ESTAMPA 34

BRASILES?ILAXIL0N ASS i STEEN SE nov, sp.

Secção transversal, Cunhas aciculares do 1enho,

con estruturação estelar, nas extrernidades, re
presentada por cordões unitários de escle¡eídeos
(GP/31 . 1383. AF/GP.8, rR/SP).

Fig. I :

Ei cc 7 4:

Fig. 3:

0s espécines antes do

(GP/3T.1383 e GPl1T.

Secção radial da nedula. As setas indicam o

rno ern espiral de dois cordões unitários de

clereídeos (GPl3T. 1383. AF/cP. 8, IR/SP).

corte para a l arnin aç ão

AF/GP. 8, rR/SP) .

ru
es



ESTAMPA 3 4

MUSSA,9.19 82. LIGNlTAF{dFLORÂS PER¡{IANAS...

Tz¿e de 0o uto ttam¿nlo 7G/USP

i^t .,

f,-.,'i'Ffri- ì',¡¡

t
tÅ

.'*i
[ ' È. rì ¡¡

*e-Þ{i
}-. i
t*

l&ì ,



ESTAMPA 35

BRASiLEST!L0XyL)Ì,t A.SSISTEENSE nov. sp.

Figs. 1, 5: Aspectos das secções t¡ansversais das anostras:
cunhas de xilena, aciculares,, en avanço profun
do na rnedula (cpl3T.1383. AF/cp.8, IR/Sp).

Figs . 2, 4:

Fìo 1'

Secções radiais:
sub-podocarpó ide

Secção longitudinal da amostra: observe-se o

estado precário de preservação nedular (Gp/3T.
1383. AF/GP. 8, rR/sP) .

pontuações radi ais ern arranjo
(GP/3T. 1383. AF/GP.8, IR/SP).
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ESTA},IPA 3ó

BRASILESTIL0XyL0N ASS ISlEEU SE nov. sp,

Figs 2: Canpos transversais nostrando cunhas aciculares
segui,das de pequenos grupos de elernentos vasu_.

lares afastados do corpo primário, O coneço
das espirais de esclereídeos, ocasiona o arran
jo estelar do parênquina nesses canpos (GP/31 .
1383.AFlGP.8, iR/SP) .

4: Carnpos das secções longitudinais da nedula: as

setas indican o runo espiralado das fileiras de

esclereídeos (GPl3T. 138S. AF/GP.8, IR/Spl .

Figs.

Figs. 5. ó Secções radiais ; carnpos

precár i o de preservação
8, rR/SP) .

de cruzanento em es tado
(GP/3T. 1383. AF/GP.



I'JUSSA, D. I 9 82. LIGNlTAF(']TIORAS PER¡flANÄ-S. . .

ESTAMPA 3 6

5:! 
q

{-?t ----

I

T¿¿ø d¿ 0outo¡-a.menlo lG/uSP



ESTAMPA 37

TAXOPITIS JALyI nov. sp.

Carnpos da secção transversal nostran o desetii+i
vimento centrífugo e centrÍpeto do corpo ienho
so priinárì.o (Gp/5t.1391 . AFlCp.34, IR/Spl .

Secção transversal ern vista geral. Em destaque:
ninhos placóides de esclerênquirna en arranjo
quase radial no corpo rnedular (Gpl3T.1391,AF/
/GP. 34, rR/SP).

Secção transversal. En detalhe un canpo do cor
po lenhoso prinário, São vistos o xilena ."i
trÍpeto e o centrífugo e as célu1as do parênqui
ma ¡adial co¡n iniciais bojudas, em fo¡rna de
"barril" (Gp/sT.1391. AFlGp.34, rR/Sp).

Fig. l

Fig.2:

Fig. 3:

Fig. 4: Ninho de esclereídeos em vista transvetsal (Gp/
/ sT .1s9r.AFlGP. 34 , rR/sP) .
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ESTAMPA 38

'!AI0PITyS J0LyI sp.nov

Secção transversal. Co rpo
senvolvinento centrÍfugo e

r391. AF/GP.34. rR/SP) .

Fig. 1

Fig.2:

Fig. 3: Secção radial. l,lostra a rnedula e o cotpo prr-
nário, Sobressaem os elenentos anelados, as
célu1as do parênquima, e, ern seguida, os elg
nentos espiralados e escalariformes (GplJT.
1391 . AF/GP. 34 , r R/SP) .

Carnpos de cruzarnento cupressóides (GP/3T.t3gl
AF/GP.34, rR/SP) .

Fig. 4

lenhoso prirnário: de

centrÍpeto. (GPl3T.

Vista radial dos ninhos
quirna rnedular (GP / 3T .

placoidais do e s c1e rên
r391. AF/GP.34, rR/SP) .
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ESTA,\ÍPA 39

TAX0P iTY S J0LII sp.nov,

Fíg. 1; Vista geral da secção radial (GP / 31. 1391. AF/

/GP.31,rR/sP).

Fi o )'

Figs . 3.

TraqueÍdeos radiais com espessamentos espiralå
dos (GPl5T.1391. AF/GP.34, IR/SP).

Figs. 5. 6

Secções tangenciais. ern vista geral
1 39i.AF/GP. 34, rR/SP) .

Secções radi.ais. Pontuações areoladas alter
nas. em associação con espessanentos espirala
dos. nos traqueídeos (CP/3T.1391. AF/GP. 34,
IR/SP).

(GPlrT.
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EST¡J\IPA ,10

IRAEUSELpjTfS SCAL?TURA?A gen.nov. et sp.nov.

Fig. 1: Secção transversal em vista gera1. Observa_se a

saída de diversos traços, alterando a ordenação
radial dos elenentos do lenho (Gp/3T. I4ZZ. ÃF/

/GP. 38, iR/sP) .

Fi o ) Secção transversal. Corpo secundá¡io do lenho
corn anéis de crescímento ben dema¡cados (Gpl37
t 422 . AF /GP. 38 , rR/SP) .

Fi os J. Secçòes

forrnes:
tor nos

células
cretota

transversais, Cunhas lenhosas digiti
concentrações de cé1ulas de tipo secte
ápices das cunhas i grupos esparsos, de
medulares. de natureza aparentemente se
(GP/3T. \422. AF/GP. 38, IR/SP).
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ESTAMPA 4I

KRAEUSELPI?IS SCALPTURATA gen.nov. et sp,nov.

Fig. 1:

Fig. 2:

Secção radial, Pontuações taxóides ou dacrydiói
des nos campos de c¡uzamento (GP/3T. 1422, AF/

/GP.38, rR/SP) .

Fig. 3

O esoécime, ern vista lateral (GP/3T. I422. AF/

/GP. 38, rR/SP) .

Superfície transversal, polidardo espécirne . (GP/

/ 31 . r4ZZ. AF/GP. 38 , iR/SP) .

5: Secção radj-a1. Pontuações areoladas, contíguas,
alte¡nas ou espaçadas, associadas a espessamen-
tos espiralados (GP/3T. 1422. AF/GP.38, IR/SP).

Secção tangencial : traços duplos (GP / 3T .1422.
AF/GP.38, rR/SP) .

Figs. 4

Fi-g. 6:
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ESTAMPA 4 2

XRAEU SELP JTT S SCALPTURATA

f-rgs I e 3: Secções tangenciais:
riados. he t e ro gêne os
sanentos espiralados
iR/sP)

Ft g. Z

Fig.4:

Secção tangencial . Secção de brotos expõe a
fornação de traços pares de nÍvel a nível
(GP / 3T . 1422. AF/GP. 3S , IR/SP) .

Secção transversal. O percurso radial de u¡n

traço de grande extensão e apreciáve1 largura
no xilerna secundário (Gp / 3T . I4ZZ. AF /Gp .38 ,
iR/sP).

gen . nov. et sp. nov .

percebem-seraios unisse
de altura nediana e espes

(GP / 3T , 1422. AF/GP. 38 .

Fig. 5: Secção tangencial
urna radícu1a, con
cundário do l enho

o corpo quase cornpleto de
seguirnento radial no corpo sq
(GP/31 .1422. AF/cP.38, rR/SP).
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ESTAMPA 43

AUSIR0SCLERAÌ,IEDULLAXI L0ti GERALDINI I gen.et sp,nov,

Secção transversal, vista geral: sobressaen
núc1eos grosseiros de esclereídeos perimedula-
res (GP/3T.1jl7. P0-IR/SP. 3) .

Fig. 1:

Fig. 2:

Fi.g. 3:

Secção
zontais
3).

Secção

deos ern

/sP. 3) .

radial, vista geral: plataforrnas hori
de esclereídeos (Gp/sT.1317. po-IR/Sp.

Fig. 4 :

radial. Pontuações
arranj o agathióide

Fig. 5 :

Secção transversal . Placas perirnedulares , gros
seiras e concêntricas de esclereídeos; anéis
de crescimento nítidos (cp/3T .I3t7 ,pO-iR/Sp. S).

Secção radial. Detalhe de

clereídeos i.Ius t radas na

P0-rR/sP. 3) .

radiais dos traqueí
IcPl3T.1517. P0-IR/

uma das placas de es

Fig.3 (GPl3T.1317.
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ESTAMPA 44

AU ST ROS CLEROME DU LLO XT LO N

Fig, 1: Secção transversal. Estelo neo-fo¡mado de urna

ranificação; emerge em vista radial na perife_
ria do cilindro lenhoso prì-ncipal (GpljT.t317.
P0-IR/SP. 3).

Figs . 2,

Fig. 3:

Escle¡eídeos vistos en detalhe na seçção
dial (GP/5t.1317. pO-IR/Sp. 3).

GERALDIN I I gen. et sp.nov.

Fig. 4 :

Canpos de cruzarnento agathiõides (Gpl3T.I3I7.
P0-rR/sP. 3).

Fig. 5:

Secção tangencial.
estratos c é 1u1are s

-rR/sP. 3).

Secção tangencial. O esrelo da lig. 1

nado transversalrnente; a conposição é

ca à do estelo principal .

Raios lenhosos con poucos
de altura ( GPlSf, 1317. PO-

ra

secci.o
idênti
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Fig'

ESTANIPA 4 5

PAULI STOXT LON INFLATUM

Fig.2:

O espõcine e¡n vista 1atera1. r,i"otar a ornarnentação
por neio de gomos ; ã direita, de frente, ','n.¡ i. :
triz e I Í t i c o - a l ong ad a , da inserç ão de órgão late-
ra1 (GPl3T. 1408.4F/GP. 34. IR/SP)

Superfície transversal polida e preparada por ãci
dos para o contraste: obse¡var a persistência dos

rastos de órgãos laterais e a rnedula lacunosa.
(GPl3r. 1408.AFlGP. 34. rR/SP)

Secção radial da nedula, Sobressaern as lacunas ho

rizontalr-zadas (GPl3T. 1408.4F/GP. 34. iR/SP)

Secção radial inclinada. Corpo lenhoso secundário
em estado precário de preservação junto ao limite
con a rnedula: pontuações areoladas en fileiras sirn

ples, ou duplas, ao longo do mesrno traqueídeo
(GPl3r. 1408.ÄFlGP. 34. rR/sP)

Secção tTansrrersal. Alterações anatônicas do ir-
rompimento de un traço (GP/3T.1408.4F/GP.34.IR/SP)

Secção transversal: corpo rnedular completaneÊte
lacunarizado; frações intactas do tecido parenqui
nático junto ã margen do corpo lenhoso
(GP/ 3T. 14O8.AF/GP. 34. IR/SP)

Fi g.

Fig.

3:

nov. gen. et sp. nov.

4i

Fig.

Fìg.

5:

6:
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Figs.1 e 2;

PAULISI)XYL?N INFLA?UM nov.gen. et sp.nov.

ESTAMPA 46

S".çõ", transversais: corpo primário centrífugo;
corpo nedular, lacunoso, contendo, apenas, algu-
mas tiras ou bandas de tecido parenqui¡nático prg
servado; c6lu1as radiais prirnárias do tipo "bar-
re1 shaped" (GP/Sf. l408.AF/Gp.34. IR/Sp)

secções radiais da nedula. sobressaen resquÍcios
de paredes celulares em decomposição e grupos de
dois a tres esclereídeos, dispersos I por todo o
corpo nedular (cP/ST. 1408.AF/GP.34. IR/SP)

Figs. 3 e 4:

Fig. 5: Secção radiaL. Canpo nedular en
tico ã Figura 3 da Estampa 45.

vista gera1, idên
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ESTA-l'lPA 4 7

PARANASEP?AXyL?N TAEULAIUI,t nov.gen.et sp . nov.

Secção transversal. Vista geral tGP/3T. 1397.
AF/GP.8, rR/SPl .

Secção tangencial. \¡lsta Geral. Raios hornogê

neos. poucos estratos celulares de altura (GP/

/ sT .),s97. AF/GP. 8 . rR/SP) .

Fig. 1 :

Fig. 2'.

Fig. 3:

Þi o L.

0 espécime antes de ser seccionado para a la
minação.

Fig. 5:

Vista longitudinal da rnedula:
cais. balizadas por ninhos de

ri zontal i zados (GP/3T. 1397.

Vista transversal da nedula, corpo prinario
e secundário centrífugos (Gp/3T,1397. AF/cP.
8.IR/SP) .

lacunas vert i
esclereídeos ho

AF/GP.8, rR/sP) .) .
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Figs.

PARAT¡ASE?T)XIL0N TABULAIij nov.gen. et sp.nov.

2:

ESTA-IIPA 4 8

Pontuações ern arranjos desde o sub-agathióide
ao sub-podocarpóide (GPl 3T. I39 7. AF/cp, 8,
]R/SP).

Figs. 3, 5: Secções radiais da rnedula. Na Fig. 3, o cone

ço da formação de u¡na lacuna vertical e un
ninho: esclereídeos ern filas verticais (Gp/

/ 31 . r 397. AF/GP. 8 , IR/SP) .

Fig. 4: O corpo primário do lenho, a partir da re
gião perinedular, de configuração centrífuga
(GP/3r.r397. AF/GP.8, IR/SP).
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ESTAMPA 49

PARANASEPT)XYLAN AGRE S?rd UÌí nov. sp.

Secção t¡ansversal ern vista geral . Corte efetua
do na altura do níve1 B, da Fig. 5: observa-se
a nedula em alto grau de lacunarização; tendên
cia perceptíve1 à orientação radial das lacunas
IGP/3T. 1239. AF/cP. 8-4, IR/Sp).

Canpos de cruzarnento con pontuações agathíóides
(GPl3T. 1239. AF/GP. 8-A, IR/SP).

Secção ttansversal . En detalheruna cunha lenho-
sa plano-convexa, plurilobula da (Gp/3T. IZ39.AF/
/GP. 8-A, IR/SP).

Fig. 1:

Fig.2

Fig. 3:

Fig. 4: Secção transvetsal. Ninhos
como bolsas, localizadas, no
lóbulos das cunhas de xilena
/GP. 8-A, iR/SP).

Fig. 5: 0 espécine cortado ern dois níveis, para a 1a¡nina
ção (cP/sT. r239. AF/cp. 8-A, rR/Sp).

de es cl erênquina
prolonganento ilo s

(GP/3r. 1239. AF/
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ESTA,\4PA 5O

P A R A !': A S ! P T A.r.'!,.: Ìt' ; ) R í ; i

Fig Secção longitudinal da medula. percebern-se. numa
das nargens, lacunas e1íticas e verticais ern for
naçào, Daí para o centro a evoluçâo para longos
espaços verticais, acelulares. entre as colunas
de es c 1erênquima ( GPl5T.12 39. AF/cP.8-A, IR/SP).

Secção transversal da amostra, no níve1 A (Fig,
5, Est. 49). Sobressai a medula maciça; os pri
neiros indícios de lacuna¡j-zação próximo ã re
gião perifé¡ica (GP/3T. 1239. AF/Gp. 8-A,IR/Sp).

Secção radial correspondente ao níve1 A (Esta.
49. Fig. 5). Em baixo, o coneço da fornação de
uma lacuna vertical; no centrorurna coluna de es

clerênquima. Nota-se o caráter, maciço,medu1a¡
(GPl3T.1239. AF/GP.8-A, IR/SP).

Fie

Fig. 3

sp . nov.

Fig. 4: Secção radial. Observam-se

co I una¡es de esclerênquima;
tinuan por rnuitos inte¡-nós
8-A, rR/SP).

nuìrìe lo s as fornações
tudo indíca que con

(GP /3T ,1239. AF/GP.
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ESTÀUPA 51

P0LïS0LEN0XILON MAttIERO-r nov. sp.

Fi-g. l:

Fig. 2: Vista geral da secção transversal: nedula pol¿
solenóide típica. Notaxn-se canais periféricos
restritos aos campos de saÍda dos traços e ca
nais cent¡ais escassos (GP/3T.1394. AFlGp.34,
rR/sP) .

0 espéclrne antes do corte,, paîa a laminação (Gpl

/3T. r394. AF/GP.34, rR/SP).

Fi-g. 3: Secção radial da

centrais escassos
na1 (GP/ 3T. 1394 .

nedula polysolen6ide. Canai s

, de curto percurso longitudi
AF/cP.34, rR/SP).
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ESTAMPA 52

ATLANT I CAXYLON MARG II,] A?U¡l NO\" SP.

Vista geral transversal. Sobressae¡n: medula 1a
cunosa na região oeriférica; no centro, um canal
axial indiviso, de grande envergadura, provavel-
rnente de natvreza rnucilaginosa (Gp/3T. I396, AF/
/GP . 80-B, rR/sP) .

0 esJ,écirne antes de ser cortado )para a prepara
ção de lâminas (Gp/3T. 1j9ó. AFlGp. 80-8. IR/SP)

Vista geral da secção tangencial (GplST, 139ó.
AFy'CP. SC-8. IR/SP) .

Un canpo da secção transversal com un traço bi
furcante¡já no corpo lenhoso secundá¡io; detalhe
da região perif érica, rnedular, lacunosa (Gp/3T.
1396. AF/cP. 80-8. rR/SP).

Fig. 1:

Fíg.2:

Fi o 1'

Fig. 4 :

Fig. 5: Secção transversal: perturbação no lenho secun-
dário corn a passagem de un traço (GP,/3T. 139ó.
AF/GP. 30-B. IR/Sp).
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ESTA.[,I?A 5 2-Á

P)LyS?LEN0XïL)N MANIERú f nov. sp,

Fig. 1:

Fi o ).

Secção radial. Região primária do lenho: proto
xilerna endárqueo (GP/3T.1394. AF/Gp.34, IR/Sp),

Fi o

Secção tangencial. Raios lenhosos hornogêneos,
escassos estratos celulares de altura (Gp/3T.
13e4. AF/GP. 34 . rR/SP) .

Fi c l

Traqueídeos com pontuacões sub-podocarpóides
(GP/3T.1394. AF/cP. 34, iR/SP).

Canpos de cru z arnent o de

sub-cupressóide (cplsr.
tipos cupressóide a

1394. AF/cP. 34,rR/sP).
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EST¡,,\lPA 5 3

ATLANTIC)xyLjN MARGINA?uM nov.sp.

Figs. 1,3,4: Corte radial. Expoe a região perimedular, lacu
nosa, e ninhos de esclerênquima com Localização,
preferencial, na margern da ¡nedula (Gp/3T. 1S96.
AF,/GP. 8{]-8. IR/SP),

Fig. Secção t¡ansversal : Iocalização preferencial
dos ninhos de esclerênquirna nas ext¡enidades
das cunhas lenhosas (Gp/3T. 139S. AF/Gp 80-8.
rR/sP) .

Figs. 5., C anpos

sóides
de cruzanento cupressóides e sub-cupres
(Gp/3r. 139s. AFlcp. 80-8. rR/sp).
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ESTA]VI,{ 51

ATLAN?ICCXIL)N SALpI:A?i.jt4 nov. Een, et sp. nov.

Fig. Seccão t¡ansversal, em vista
na rnedula: amplo canal axial
mente de origern mucilaginosa
nosa, ninhos de esclereídeos
1403. AF/GP. 80-A. rR/SP).

Fig.

Fig. 5:

Ðois fragmentos de utn mesno

corte para a preparação de

AF,/GP. 8O_A.IR/SP).

Fig. 4:

geral: destacan-se
indiviso, provave I
na periferia, lacu

dispersos (GP / 31 .

Região prinária do lenho: protoxilerna endárqueo
(GP/3T. 140r. AF/GP. 80-4. IR/Sp).

Vista longitudinal da ¡redula:
nal axial continuo: a região
sa; os ninhos de esclereídeos
dispersos (cPl3T. 1403. AF/cp.

espécime, antes do

Iâminas (GP/ 3T. 1403.

sobressaem o ca

periférica 1a cuno

quase circulares,
80-A.rR/sP).
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EST,$IPA 5 5

A?LAÌ1?ItCly:0N SALPICATt ,! nov. gen. et sp. nov.

Figs. l. 2: Secções transversais: expõem campos da região
periférica rnedular e a distribuição dos ni
nhos de escle¡eídeos (Gpl3T, 1403. AFlGp
80-4. iR/SP) nessa mesna região.

Figs. 2 À- 0 mesno. ern relação ãs secções radiais da me

du1a. )ia Fig. 3, em baixo, resÍduos de decom
posição (no interior do canal) de cé1u1as
poss iue l mente muc i l aginosas .
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EST,Â"YI'A 56

AILANTiCAXILAN SALpICAtU!,,j nov, gen. et sp. nov,

Fig. I

Figs. 2

Conposição de um nínho esclerenquinatoso en
corte radial (GP/3T. I403. AF/Gp. 8C-A.IR/Sp)

4:

Fig. 3:

Pontuações radiais dos traqueídeos, sub-aga-
thióides a agathióides e carnpos d.e cruzanento
cupress6ides (cPl3T. 1403. AFlGp.80-A. iR/Sp)

Secção transversal . Bainha celular envolveq
te do canal axial; cornpreende várias séries

,de cé1u1as, incluindo algurnas secretoras
(GPl3T. 1403. AF/Gp.80-A. iR/Sp) .

Fig. 5 Secção tangencial: expõ e

homogêneos e t raque í deo s
1403. AF/GP.80-A. 1R/SP)

rai os unisseriados
septados (cP/3T.
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Fig. 1: 0 espácine antes de ser seccionado, percebe-serde
frente, a superfÍcie transversal polida e prepara
da para o contraste fotográfico.
(GP/31 .1388. AF/GP. 8, rR/SP).

E STA]UPA 5 7

A?LANfIC0XyL0l'1 F0RAIttINATUM sp. nov.

Fig. 2:

Fi g'

Fig.

Secção radial. Região perif6rica nedular:vê-se un
canpo em que não houve a dissolução conpleta das
cé1ul as para a formação de lacunas.
(GPl3T.1388. AF/cP. 8, rR/SP) .

Secção transversal , vista gera1,

Secção tangencial. Raios homogêneos, unisseriados;
escassos estratos celulares de altura.
(GPl3T.1388. AF/GP. 8, IR/SP) .

Figs.5 e Canpos de cruzarnento cupressóides e sub-cupress6i.-
des. (GPl3T.1388. e GP/1T. AF/cp.B, rR/Sp).
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ESTAMPA 58

A?LANr I C0XILON F0RAÌ'tINA?LtM nov,sp.

Secção transversal da nedula. Sobressaem na re
gião entre a periferia e o anel peri-canal ape
nas lacunas resultantes da dissolução de cé1u
1as nucilaginosas; junto ã periferia, origem de

traços pares a partir de lacunas radiais prog
rninentes (GP/3T. 1386. AF/Gp. 8, IR/Sp).

Corpo rnedular em vista radial: en destaque o ca
na1 axial , contínuo, ao longo do corpo lenhoso
do espécine (GP/3T. 138b. AF/cp. 8, iR/Sp).

Fig. 1 :

Frg. 2:

Figs. 3 e 4 Secções radial e transversal,
estruturas lisígenas na re gi ão

/ 3r . r 386. AF/cP. 8 , rR/sP) .

respectivanente:
perinedular (GP/
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Fig. 1 :

ESTA,VPA 5 9

ATLAIIf ICAXyL0 SCALL0t'¡AIUt4 sp. nov.

Vista
do de

lares
1390.

Tig. Z: Secção transversal. Corpo prirnário: configura-
ção centrífuga (GP/5r.1390. AF/GP.34, IR/Sp)

transversal. Percebe-se o precário esta
preservação da nedula, corn lacunas irregu
e ninhos placóides de esclereÍdeos (Gp/3T.
AF/GP, 34 , ]R/SP) .

Fig, 3: Secção radial da medula. Sob¡essaen: ninhos pl-a
coidais de esclerenquina., hori zontali zados ; câna
ras ou espaços resultantes da dissolução celu1ar.
(GPl3r. 13e0. AF/GP. 34, rR/sP) .

Fig. 4 : Secção transversal. Cé1u1as parenquirnáticas
persistentes en torno de um ninho de esclereí-
deos (GP/3T. 1390. AF/GP. 34, rR/Sp).
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ìsin¡rpn oo

ATLAI'ITIC0XIL0N S C AL L1N AI Ltt[ sp,nov.

Fig. I :

Figs. 2 e 4:

Figs.3 e 6:

Fig. 5 :

0 espécime na marriz calcári.a (Gp/ 3T.1390.AF/Gp
34. rR/sP)

Ninhos placoidais esclerenquinatosos, em vista
radial (GP/3T.1390. AFlGp.34. rR/Sp)

Pontuações radiais dos traqueíd.eos e¡n arranjo
sub-podocarpóiae (Gp/3T-1390. AF/cp.34. IR/Sp)

Canpos de cruzarnento oculiporóides (Gp/3T.1390.
AF/GP.34. rR/sP)
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EST,$IPA 6 ]

PETAL0PITY S SURt!¡GEI sp.nov,

Secção transversal, \¡ista geral. Sob¡essaern:
grande rnedula; canais secretores periféricos;
grande canal tripetalóide; corpo rnodular, maci
ço (GPl 1T. I399 . .4,F/Gp. I , IR/Sp) .

Fig. t

Fig. 2

Fig. 3

Canais secretores periféricos, observados enr

secção transversa.l (cPl1T. 1399. AF/Gp. 8,
rR/sP) .

Flg

Três fragrnentos de urn rnesrno espécine, antes
do corte para a larninação (Gp/ 3T. 1400. Gp/3T.
1398 e cP/31 . 1399. AF/Gp. 8, rR/Sp).

Secção radial da medula: esclereídeos esparsosr
com função secretora; duto e canal sectetores
(GPl3r. 1400. ÀF/GP. 8, rR/sP).

Fig. 5 Configuração endárquea do

rio (GPl3T. 1400. AFlGP.
corpo lenhoso primá
8, IR/SP).
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Fig. 1 :

ESTA}IPA 6 2

Pt? ALAP ITf S SURAi¡1GtI sp. nov.

Secção transversal. En destaclue:
sequências de cé1u1as especiais
deos dispersos en torno do canal
8, rR/sP) .

Fig.2

Fig. 3:

Secção transversal. Xilema secundário: eln destaque,
un anel de cresc j-menro (cPl1T.1400, Gp/5f .1399. AF/
/GP. 8, rR/SP).

Figs .4 e

Raios honogêneos ern vis ta
1as do parênquima radi a1

r400. AF/cP. 8, rR/SP).

canal secretor com

ao redor; esclereí-
(GPl¡r.1399.AF/GP.

Fig. 5:

Pontuações ¡adiais dos
ginkgóide (GplJT. 1s99.

Xilerna secundário,
deos p rovave lnen te
res ino s as (cP/ 3T.

tangenci a1. Algumas céIu
são res inífe ras (GP/3T.

traqueídeos do tipo proto-
AF/GP.8, rR/sP) .

ern vista transve¡sa1: traqueÍ
res inÍfe ros e cé1u1as radiais

r 399. AF/cP . 8, rR/SP) .
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Fig. 1 :

ESTAMPA 63

PETA-L0PIIY S SUpANGEI sp. no\..

Fí9. 2:

Secção transversal:
periféri.cos e grupos
(GP/3T. 1400. AFlGP.

Fig. 3:

Configuração transversal centrÍfuga do corpo lenho
so prinário e escla¡eídeos esparsos ou em grupos,
na medula (GP/3T. 1400. AF/Gp.8, rR/Sp).

Fig. 4:

destacarn-se canaí s secfetores
de escle re ídeos na medula
I, rR/sP) .

Carnpos de cruzanento oculiporóides ou sub-cupres-
sõides (cp/3T. 1399. AF/cp. 8, rR/Sp).

Canpo longitudinal medular, transicional entre la-
cunoso e maciço (GP/31 . 1j99. AF/GP. 8, IR/Spl .

Fig. 5: Pontuações radiais
toginkgóide (cp/3T.

dos traqueídeos em arranjo pro
1399. AF/cP. 8, rR/SP).
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Fig, 1:

ESTA]UPA 61

PETALAPIîIS ALAE0RI¡ATA nov. gen . et sp. nov.

Figs,2 e 3: Secções transversaís. Região peri.fárica medular:
vêem-se canais secretores, cé1u1as secretoras e

escle¡eídeos; traços foliares, pares, em co¡neçor
na regi-ão li¡nite entre duas cunhas lenhosas
(GP / 3r . 140s. LPlSP_1) .

Secção transversal ,

la ampla; un canal ,

de cres ci¡nento muito

,.1 _^11gs.' "e 0 espècime cortado
,,t _D f1cle transversal

contras te ( Gp/ 3T,

vista gera1. Sobressaem: medu
axi a1 , quadripetalóide; anei-
nítidos (cPl3T. 140S.LplSp-1)

ao meio para a laninação. Super
atacada com ácidos para nelhor
140s. LPlSP-1) .
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Fig. 1 :

PETALjPITYS ALAE)RNAIA nov.gen. et sp.nov.

ESTA}ÍPA 65

Vista longitudinal do canal petalóide axial ,ao nÍ
ve1 de uma rarnificação, estrangulanento, con a

original presença de duas platafornas laterais,
opostas, de tecido esclerenquinatoso (Gp/3T.140S.
LPISP-1).

Detalhe da plataforna de tecido esclerenquirnatoso
(GPl3r. 140s. LPlsP-1) .

Fig. Z:

Figs. 3 e Secções longitudj.nais
ciço, con es c 1e¡e ídeos
tários, longitudinais

da rne dul a : corpo rnedular,na
organi zados ern cordões uni

(GP/3T. 140s. LPlSP-1).
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Figs.1,2 e 5: Secções radi.ais: pontuações dos traqueídeos en a-r
ranjos de tipo protoginkgóide; carnpos de cruzamen
to con pontuações de tipo agathióide (Gpl3T.1405.
LPlsP- 1) .

ESTATIPA Óó

PEIAL)PI?yS ALAE)RNAIA nov.gen. er sp,nov.

Fig. 3:

Fig. 4: Secção radial: corpo lenhoso primário endárqueo,
seguido de feixes colunares ou cordões longitudi_
nais, unitários, de escle¡eídeos ned.ulares (Gp/3T,
1405. LPlSP_1) .

Secção ttansversal: célu1as esclerenquinatosas pró
xirnas de urn canal secretor (Gp/3T.140S. Lp/Sp-1),
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ESTAJUPA ó 7

p0LySOLEN0X:tL0N SEpTAStl4 nov, sp,

Fig. 1: Vista gera1, secção transversal: sistema de canais
periféricos em medula, transici-ona1, lacunosa
(GP/3r. 1300. ItplSp-1).

Fig'

Fig.

Fig.

2:

3: Secção tangenc j-a1, ern vista geral (Gp / 3T.1300. Itp/
/cD-1\t ù! L J .

Secção radial; ninho placóide de esclereídeos vis-
to eÍí detalhe (GPl3T. 1j00. IrplSp-1).

4: Secção radial. Canpó rnedular. Observa-se a distri_
buição dos ninhos placoidais de esclereídeos
(GP/3r. 1300. itp/Sp-1) .

Fig. 5 : Secção radial da nedula, vista geral; låcunas e

vazios resultantes da destruição celular; placas
de esclereÍdeos com localização preferencial junto
ã periferia (GPl3T. 1300. IrplSp-1) .
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Fig. 1 :

Fíg.2:

ESTAMPA ó8

PALTS)LEN0XI L0N SE?TOSUM nov, sp.

Secção transversal, Xilema secundário corn anéis
de cresci¡nento nítidos (cpl3T. 1300. ItplSp_1).

Secção transversal: configuração centrífuga do
corpo lenhoso prinário; grande ninho de esclereí
deo de forrna, aproxirnada, circular (Gp/3T. 1300.
Itp. IR/SP-1).

Fig. 3:

Fig. 4:

Pontuações radiais, dos
des a s ub - podo carpó i des

Secção radial. Êxpõe elenentos do corpo lenhoso
prirnário centrífugo (cpl3T. 1S00. ItplSp-1J .

traqueídeos, sub-agathi6i
(GP/3r. 1300. ItplsP-1) .
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Frgs.7,2 e

ESTAMPA 69

S0LEN0BRASILI)XyL)i,¡ IRI EII iifussa l97g emend

Secções tïansversais. Sobressaen campos ern que os
canais secretores principais aparecem contornad.os
por canais secretores menores, fornad.os en geÍa_
ções subseqüentes; elevada densidade de canais pe
riféricos por unidade de área. (cp/3T.1241.pOlsp-t).

Fig. 3 :

Fig. 4:

Un dos espécirnes, antes de ser larninado (Gp/3T.
1241. PO/SP-1) .

Secção ¡adia1 : região linite entre o protoxilerna
e as prirnei¡as séries de cé1u1as rnedulares
(GP/5r. rz4L. PolsP-1).
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ESTAr'.,IIA iO

S)LEN0BRASILIXyLAN IRIiÌEII Mussa 197g emend,

Figs. 1, 3: Secção radial. Configuração diafragnada da ne
du1a. Observa-se: um canal longitudinat , c"r,
tral , provavelmente de tipo mucilaginoso; col
dões longitudínais, unitários, de esclereídeos,
ou grupos (cplIT. 1241. pOlsp.I).

Figs. 2, 4: Idioblastos esclerenquinatosos rnedulares, sim
ples ou ranificados; alguns são c¡istalíferos
(GP/ 3r . 1241. PolsP.1J .
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ESTA}IPA 71

S0LEÌ¡API?YS RU Sf ICANA rov. sp.

Vista geral da secção transversal: nota-se o po
sicionarnento radial , simétrico, dos canais se
cretores periféricos; natureza maciça da rnedu
1a; ninhos de escle¡ênquirna dispe¡sos (Gpl3T.
i40r. AF/cP. 8, rR/SP).

Fig. 1:

Þi d 1-

Fig. 3:

Secção tlansver:sal: orla
por fornações de traço s

(GPl3T. 1401 . AF/GP. 8 ,

Fig. 4:

Secção transversal: o

nú1tip1os (Gp/3T. l4o1

Secção ¡adial: campos de cruzanento do tipo ocu
1íporóide (cpl3T. 1401. AF/Gp. 8, TR/Sp).

medular caracterizada
sinples e núltiplos
rR/sP).

rasto anatônico de traço s

.AF/Cp.8, rR/sP).
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Figs. 1, 2: Secções transversais: a1ças do xilena primário
en configuração centrípeta; lacunas da reabsor
ção incorporadas pelas alças (Gp/3T. 1401. AF7
/GP' 8' IR/sP)'

ESTA}IPA 72

S0LEII0PI?yS RUSTICANA nov, sp,

Fig. 3:

;

O espécirne antes do corte para a laminação. En
destaque: cicatrizes de rarnos em arranjo sub_ver
tici 1ado, espiralado, ou arauca¡i âceo (Gp/3T .
1401 . AF/Gp. B, rR/sp).

Fig. 4: Secção

mentos

vas de

/GP. 8

Fig. 5:

radial; percebe-se a intronissão de e1e
reticulados entre duas sé¡ies suces.si
elementos espiralados (Gp/3T, I401 . AF/
IR/SP).

Secção radial : cé 1u 1as
pontuadas (Gpl5T. 1401

do parenquirna, medul ar
AF/cp. 8, rR/sP).



ESTAMPA N

Te¿¿ de ÐouÍotta,nenio IG/USP



Fig.

EST.{rUPA '3

SALENOPITYS RUST-CANA no\' , sp,

Fig.2:

Secção radiat. Dutos
cretoras dispersos na

/GP. 8. IR/SP].

Fig. 3:

Secção radial. Ninhos de esclereídeos nedula-
res (GPl3T. 1227. AF/Gp. B, IR/Sp).

Fig. 4:

secretores e cé1rr1as se
medula (GP/31. 1401, AF/

Secção tangencial: raios
raios articulados na z ona
saída de un rano (Gp/3T.

Secção tangenclal: septação e continuidade 1on
g j-tudinal dos canais secretores periférícos
(GP/3T , 1227. AF/GP. 8, IR/SP) .

uni e bisseriados;
de perturbação , de

7227. AF/GP. 8, iR/SP),
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EST,¡rrqlA 7 4

S0L¿ììCpI?:'S piCr',kAT1 nov, sp.

2: Secções transversaís, vísta geral: sobressaem
canais secretores periféricos e radialnente
sin6tricos; nedula maciça, parenquinatosa,con
cé1u1as secretoras e um núc1eo axía1 escleren
quinatoso (Gp/3T. 1393. A¡lGp,8. rR/Sp).

Secção tangencial em visra geral (Gp/3T.1392.
AF/GP. 8. rR/SP) .

Figs. I

Fig. 3

Fig. 4 :

Fig. 5 :

Corpo pr j,mãr i o de

mentos prinários
anterior (Gpl 3T.

Fig. 6 :

Secção radial. Região axial
por ninhos de esclerênquirna;
nado é o helicoidat (GplST

configuração centrÍpeta; e1e
formarn a1ças coino na espécie
1392. AF/GP.8, rR/SP).

0 espécime ! antes do corte (Gp/jT, I39Z, AF/cp,8,
IR/SP),

da nedula ocupada
o arranj o aproxi

1392.AF/cP.8. 1R/SP)
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Fig. 1 :

EST,{ÀIPA 7 5

S0LEN0PIfYS p TCTURAIA nov. sp.

Fig. 2: Secção transversal, Cé1ulas espessadas con pon
tuações sinples, associadas a célu1as parenqul
náticas(corno que"en paliçadd')en seu contorno
(cP/sr.1221. rR/sP).

Secção radial. Cé1ulas esclerenquinatosas as
sociadas ao oarênquina (Gpl3T, IS}Z. AF/cp.8,
IR/SP).

Fig. 3:

Fig. 4 r

Secção transvers a1 .

tuadas e espessadas
SP) .

Fig. 5:

Secção transversal. Detalhe das cálu1as "en pg
1içada", do parênquima nedular (GplST. AF/Gp.g,
rR/sP).

Fig. 6: Secção transversal. Células de paredes espessas,
cé1u1as secretoras e célu1as crivadas introneti
das no parênquima normal (GplST. 1392. AF/cp. g,
iR/sP).

Deta.lhe das cé1u1as poq
(GP/3T. 1392. AF/GP.8, iR/

Secção transversal. Outro tipo de células espes
sadas (GP/3T. 1392 . AF/cp,8, IR/Sp) .
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EST¡"\IPA 7 6

SALE'I']OPI?YS PICTiJPAî'A NOìI , SD.

Canpo da secção transversal rnostrand.o grupos de
elenentos vasculares de configuração centrípeta
(GP,/3T. rsgz. AF/GP.8, rR/sP).

Carnpos de cruzamento oculiporóides (Gpl3T. I3gZ.
AFlCP. 8, IR/SP) .

Fig. 1 :

Fig. 2:

Fig. 3:

Fig. 4:

Pontuações radiais
des (GPl3T. 1392,

Secção transversal.
dá¡io (GPl3T. I3sZ.

dos rraqueídeos protoginkgói
AF/GP. 8. rR/SP) .

Secções radiais: elementos rnesárqueos do xilena
prirnário. Na Fig. 6, o detalhe da configuração
(GP / 3T . 1392 . AF/GP. 8, IR/SP] .

Vj-sta geral do xilerna secun
AFlGP.8, rR/sP).
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ESTA.,ÏPA 7 i

p0Lys0LEN0XyL0N lAGUAI¿'1yS¿ no\¡. sp.

Figs. 1a,b: 0 espécime antes do corte para a larninação. 1e:
superfície transversal polida e contrastada para
a fotografia (cPl3T. L407. TglSP-1).

Fi g. Secção t¡ansversal. Expõe: cunhas espatulóides,
corn ninhos de esclerênquina nas extremidades:
medula lacunosa corn esclereídeos esparsos
(GPl3T. 1407. rglSP-1)

Fig. 3:

Fig. 4:

Canpos de c ru z ament o
T*/eD-1ì¿ét et t)'

Secção transversal. Vista gera1, perceben-se
canais secretores periféricos, canêis centrais
mais escassos (GP/ST. 1407. TglSp-1).

agarhióides (GP / 3T , t4o7 .
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ESTAMPA 78

POLÏSOLENOXYLON ?AGUAT'A7SE SP , NOV.

Figs. 1,2,4: Campos da secção radial da nedula. Sobressaen
áreas parenquimáticas maciças con un sistena
idioblástico forrnado de cordões longitudinais
de esclereÍdeos cristalíferos (Fig. 1) e ni
nhos placóides ou colunares (Figs. 1, 4: Fig.
2) desses elenentos (Gp / 3T . 1407 . Te/Sp_Ð .

Fig. 3:

Fig. 5: Canpos

TglSP.

Secção radial: en destaque, as pontuações ern

arranj o agathióide, tÍoico, a sub-agathiõide
(GPl3T. u07. rg/Sp-r).

de

r).
cruzamento agarhióides (Gp /3T. 1407,
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Fig. 1 :

ESTAMPA 79

ATLANTIC)XyL1N P0RANGABE¡ISE nov. sp.

Fig. 2:

Fig. 3:

Fig. 4:

Secção transversal .

c i 1índr i co ; canai s

131s. P0lSP-3) .

Secção rað|al. Vista geral: medula e corpo lenhoso
prinário e secundário (GPl3T. 1jlS. polSp-3).

0 espécine ap6s ser cortado para a larninação (Gp/3T.
131s. P0lSP-1) .

Secção transversal: sobressae¡n canais periféricos
anplos, não sinétricos; canal axial ci1índrico,sem
ranificações (GP/3T. 1315. POlSP-S).

Vista geral: amplo canal axia1,
pe ri féri cos associados (Gp/37
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Fig. I

ESTAMPA i9-A

ATLAN I I C)XI LQN P1RAN GAB¿'.rySE nov. sp.

Campo da secção transversal . Em destaque: rnedula
lacunosa, esclereídeos isolados ou en pequenos gnt
posi cunhas lenhosas plano convexas, de larga ba-
se, recortadas; rraços pares (GP/3T.1315.pOlSp-3).

Fig. 2:

Fig.3:

Secção transversal: vê-se parte do contorno do ca
na1 axia1, circular, além de um canal perif6rico,
no a1to, ã esquerda (GP/3T.1315. polsp-3).

Fig. 4 :

Secção longitudinal da nedula; e¡n baixo, parte do
campo abrangido pelo canal axial; ern ciroa, canpo
abrangido por um canal periférico (GP/3T. 1j1S.
PolsP-3).

Secção transversal: dois canais periféricos con-
servando, ainda, a bainha de cé1u1as especiais no
contorno (GP/Sr. 1315. P0/SP)-3).
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Fig. 1:

ESTAT{PA 80

PROTAPODOCARPI?YS ROESLERTT MUSSA 19i5

Secção transversal. precipitação de calcedônea de
natureza fluidal (calcedônea inforne) nos espaços
ac elulares da medula.
(GP/3r.108. AF/GP. 8, rR/sP).

Tronco fóssi1 da Formação lrati exposto em frente
do escritó¡io da "Mineração de Calcário Vitti,,, Mu
nicípio de Piracicaba, São pau1o.

F tg. 2:

Fig. 3: S ch op fi i c auTi a p e z,io aL udí c a

Secção transversal: traço de
no corpo secundário do lenho
ração em gomos.

nov, gen. et sp, nov.
6rgão l ateral ern ple-
- obse¡va¡ a conf i. gu-
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Fig.

ESTA}1PA 81

PRO?OPODOCARPITYS ROESLERII ]\IUSSA 1975

Secção radial. Pontuações dos traqueídeos ern ar-
ranjo bem próxirno do podocarpóide.
(GPl3r.108. AF/cP. 8, rR/sP).

Secções radiais. Campos de cruzarnento podocarpói-
des.
(GP/3r.r08. AFlcP,8, rR/sP).

Fígs.2 e 3:
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Fig. 1 :

Fig.2:

ESTA]UPA 8 2

ANTAR?ICOXTLOI\] SEI,/ARDIf Ì'fUSSA 1978

Vi-sta geral do espécine. (cPl3T.t436. AF/cp.8l,

Fig. 3:

Secção transversal. Apesar do enruganento das es-
truturas a nítidez de un anel de crescimento.
(GPl3T. 1436. AFlcP. 8).

Fig. 4 :

Secção transversal. Detalhe de um carnpo.

Sob¡essaern cé1u1as radiais bern conservadas; tra-
queídeos de 1úmen amplo e paredes pouco espessas.
(GPl3r. 1436. AF/cP. 8).

Secção radial. Carãter transicional do corpo pri-
mário do 1enho, entre endárqueo e mesárqueo.
(GP / sr .1436 . AFlcP. 8) .
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Fig. 1 :

Figs ,2 e

ESTÀ\ÍPA 83

T0R0S0XIL0N S?RIAE7RNATUM gen. et sp. nov.

0 espécirne ao ser retirado ð,a natríz dolomítica.
(GPl3r.114. AFlGP.8).

Secção tangencial. Traços indife¡enciados ou, ãs
vezes, nítidos, correspondentes a corpúsculos se
rni-maturos de radícu1as. A secção da Fig.4 passa
pelo centro do estelo, amedulado,
(GP/3T.114. AFlcP.8).

Secção transversal passando pelo cent¡o do este_
1o: feição de raiz diárquea.
(GP/sr.114. AF/GP.8).

Fig.3:

Fig. 5 : Secção transvers a1 : un
respondente a un õrgão
secundárío do 1enho.
(GPl3r.114. AF/GP.8) .

néo-es telo diárqueo, cor-
late¡a1, em pleno corpo
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Figs.1 e

ESTAMPA 84

TARAS0XyL0N ?RI AN GU LAI rJM sp,nov.

Secção transversal. Distribuição assi¡n6trica do
crescinento; centro do estelo( fragnentado) compala
-se, aproximadamente, a feição-tipo AnyeLon.
(GP/3r.1389. AFlGP. S).

Fig. 3:

Fig. 4:

Secção radiat: secção meio inclinada, devido
distribuição irregular do cre s c irnen to .

(GPl 3r.1389. AFlcP. 8) .

Superfície polida do espécine: expõe a secção
transversal de un 6rgão vascular anôoralortipo lia
na.
(GP/sr.1389. AF/GP.8) .
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Fig. 1:

ESTA¡ÍPA 85

TAEI'lI0PIIyS JUCUNDA n, sp.

Figs. 2,

Vista geral da secção
p1a, maciça; margens
P0/sP-4).

Diferentes canpos da secção transversal: ob
servam-se traços nú1tiplos en origen. (Fig. Z)
deixando ¡asto de larga base ou lacuna de aprg
ciáve1 dinensão; cunhas lenhosas digitifornes
de ápices abaulados (Gp/3T. 1j04. pOlSp_41.

Secção radial da nedula. Notam-se 1a 2 séries
de e1e¡nentos reticulados, curtos, seguindo_se
aos espiralados rotineiros (Gpl3T.t304. pol
sP-4).

Secção radial: configuração das cé1u1as de pa
rênquina no centro da medula: paredes espessas,
forrna quadrangular (Gp/3T, 1304. pOlSp_4).

Fig. 3:

transversal, Medula am-
recortadas (cp/ 3T. 1304.

Fig. 5 :
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Figs. I

ESTA,VPA 8ó

TAEN I0PITYS iUCUNDA n, sp,

Secções radiais. Elenentos espiralados do pro-
toxilema seguidos de elementos com pontuações
areoladas e rericulados (Gp/3T, 1304. pO/Sp-4),

Fí9. 2:

Fig. 3:

Secção radial. Pontuações areoladas (xi.1erna

secundário) ern arranjo protoginkgóide a sub-po
docarpóide (Gp/3T. 1304. polsp-4).

Canpos de cruzarnento podocaroõides (Gp/3T.1S04.
P0lsP-4).

Traço bifurcante a partir da orla nedular
(GP/sr. 1304. PO/SP-4).

Fig. 4:

Fig. 5; Secção tangencial com

rogêneos (GP /3T. 1304 .

rai os unisseriados, hete
P0/sP-4).
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Fig. 1 :

ESTA.¡IPA 8 7

T0RD0){y L?il SILVATICUU Mussa 1978

Secção transversal, Em pr ine i ro
de xilema terminando num espaço
separa da outra por reentrância
(GP/3T. 1303. POlsP-4).

Figs.2.3 e SecÇoes longitudinais (tangenciais e radi.ais) pas_
sando pelos espaços intercunhas do xilena: feixes
largos de elernentos vasculares corresponden aos vér
tices seccionados de algurnas cunhas; nas nargens
dos espaços há corpúscutos de radículas dirigindo-
se para a região externa do órgão vascular (Gp/Sl ,

1303. POlSP-4).

plano, duas cunh as

acelular; urna se
ace1u1ar. alifo¡rne



MUSSA,O. I9 82. LIGNITAFOFtORAS PER,I{1A,VAS. . .

ESTAMPA

Te¿e d¿ 0oufottanenfo IG/USP



Figi" X *

P.{ffürþgå¡l66lÍ s*.

ESÎ&WÅ 8t

ffi{g," ? t

$seffi
¡rs.E, dË

dãS,-

(GFI3'T*,I30;5, Fü/.sF. ti) ,,

$a6õo t i erû ,,região. p,rräx;[nnn
qs, fr"#Sg, r F,É,rtus'bação nsriststrfi:tåça
ËEdo s b1"s'gs,rlê,ç'ño de Aï,grme raloåo
,(,@/'3f - lp$ " FÊlg . Ïl o

ün'trqüg¡l¡Ê"f*al. Ë,orpa *ereun,Ë,fifff É
rr*qr¡g,fdeo¡a . n eê.lul,*E ra ,s s

SrÍg* $¡

Fí9.4;

O asp6eÍ,rua ë.u entÞ€, È¡rçsl 6'*,

[GFf gf;ls.o5. FftlEF.,.lJ,

Secção tangencial: a secção captol¡ o estelo
,reglg,les4åo* Ëlqm extn!.ss,åsantg ÐÞcuÊdãfin a
hffioce[&l-a:..
(GP/ ¡1',t 305 . FtlSP .1) .

Figs;S e Ss

d:s le*þç;fe!
ben c6.frsefr.g

Ërlea.trd,, ie,s dþ ,*:gmoe fraqupnt,Ë,Ê;
Flg*5.: r*seç'd longitudl.nel po¡,fda dc .¡&.
nost¡rçs e Í,ndtv*dualiaeeË,u pe*s.i.sÈe.nt.Ë,
dn 'dtn, ËdË.êIü' és, rmlfleeção_
Fig ' 6 I $$p.grf;f &.åÞ d@ ee,pËÊåme,.
,[ffi15f".L5û5 - ,Fùl,SF,.'l] ,

rða pøur*gi*lU de
daué.n É.ú fe,srul

iÈt¡

ðs, üûe
ncü'gla

frs&Wg ¡Ës
e €#0f1m*
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ESTA\IPA 89

RiO DA ESTIVA

(AF/cP.3s r)

Afloramentos de argilitos ca¡bonosos: um espécine
de Schopfiicaulia peripaludicd, antes de se¡ remo
vido.

Fig. 1 :

Fig. 2:

Fig. 3:

Vista da localidade
terço infe rio¡, con

-hspecrme antes de ser ¡emovido da ¡natriz a¡eníti-
ca.

onde aflorarn os arenitos
troncos si l icif icados.

do



MUSSA,D.1982 tlGNTT ATOFT()RAS PER¡IIlANAS. . .

E STAM PA

.L

\'

þ
"ì

\
t

Te¿¿ d¿ Ðoutona.m¿nLo TG / USP



Figs.1,2 e 3: Exposições do

grande porte

PEDREIRA DE CALCÃRiO PORANGABA(FN ITAti/SP)

ESTA}IPA 9 O

Figs.4,5 e 6: Espécines retirados da matri z arenítica
de estratifi.cação cruzada) referidos na

da EST.89; fragmentos correspondentes ao

nero PauListoxylon gen.nov.: apesar do

estado de conservação da medula, nota-se

rãter diafragrnado.

RIO DA ESTI\rA (AF/GP.35 rr. sc)

"banco caIc-ario"

inclusos na matTíz

com especlmes

calc ãrta,
de

(areni tos

Fig. 3

mor fogê -

pre cãrio

seu ca-
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