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RE S UMO

a sequõncia sedimenbar
mesozõica do Nordesle do Brasil, destaca-se a Formação Santana
pelas suas pecul iarj dades estrabigrãfj cas e paleontoìógì cas . Ao
já ìmportante acervo de conhecimento ã respeì to da mesma, acrescentam-se agora os resultados de um ampl o estudo, erìgido
Entre as unj dades que

em bases pa1ì

compõem

noìõgicas.

-

0 materì al que possìbilitou a referida pesquisa foi
coletado em ì 2 perfís, dìstribuídos de modo a cobrir do melhor
modo possíve l , as ãreas de ocorrência da unj dade nos fl ancos
da baci a.

A parte inìcìal do trabal ho apresenta um es tu do rela
tivamente extenso sobre a uni dade em foco, abordada sob os pon
tos de vista I ito1õgìco, tectô n ico e paì eontoìõ9ico"
No aspecto sistemãtìco, 230 espãcìes forâm identifica
das e descri tas, incluíndo dois gêneros e 24 esp6cìes novas, 0
tratamento qual i tati vo e quantj tativo des tas mj crofl o ras permi
tiu o estabelecimento de 4 zonas paì i no16gì cas di s ti ntas , vãli
das pa ra todo o ãmb j to da bacia. Al ém disso, foÍ possível, com
rel ati va precisã0, efetuar a datação das mesnas, sendo as 3 zo
nas mâis basais enquadradas no Albìano Inferi or e a quarta no
Albiano M6dio. Foì tamb6m estabelecida a correlação estratì gr.ãfi ca da Formação Sant¿ìna com algumas uni dades sedimentares de
bacì as prõximas

.

co, estabeleceu-se a re
constituì ção das modi fì cações ambi entai s sofri das nas 3 fases
d.i s ti ntas ocorri das durante a de pos i ção da uni dâde, representa
das, re s p e c t i v a e n I e , por uma fase I acus tre, seguì da por uma
ìagunar, e fjnalmente por outra lacustre.
Dados pal eogeográfì cos foram também obtidos, possibilitando a formulação de hÍpõtese relativa ã proveniênc.i a do
rnar a pa rti r da Bacia Potiguar. São ì guaì mente di s cut idas âs
Do ponto de

vjsta

pal eoecol õgi

m

i nformações disponíveis de outras ãreas sedimentares do Nordes

te do Brasil que poderiam representar o regjstro destô
g em

passa_

"

carãter paì eocì inrãt j co foram
incorporadas, reforçando a idéia de um cljma quente e ã
A

tambõm

lgumas i nformações de

rjdo na õpoca de depos i ção dos sedimentos.
Fi nalmente, consj deraÇões de carãter paleoflorîstjco
também foranì efetuadas, mostrando a evol ução da vegetação
e
compì etando deste mo do um quadro geral do ambi ente
deposicìo_
nal des ta uni dade.

-9GEOI-OG]A REGIONAL-

INÏRODUÇÃO

¡\ oc0rrenci a qenera li zacla de pequenas l¡ac.i as mesoz6_i.
cas' que inrprìflìe unra f'eição caracteri'stica ã geologìa do Nordeste do Brasil, õ consequôn.--i.r direta cre unr complexo fenômeno
diastrõfico, desencacreado na pìataforma br.ìsiìeira a partir cro
fina1 do Pe rioclo Jurãssico. Ista inr-ensa ativicracre tectônica,
denominada por ALfvTEIDA (1967, p. 25) "reat.i vação |,lealcreniana,',
provocou a neorqan.i zação es Lrutura I de vastas ãreas, originan_
do depressões e el evaçoes em blocos, a tra vés da reati vação de
anLìgas Ialhas c o surgìr;rcnto de novas. \ão raraflente o fenôme no foi acompanhado de sed.i nentação
i ntensa, alðm de vulcanis
cr

mo genera I i zado.

dúvida, o processo reflete os primõrclios cla sepa
ração enl-re a Áf .i ca e a Anrér ica do sur , tendo crei xado consequêhcì as ilìarc¿rntes no Brasir. F:oi p a r t ì c u 1 a r [] e n t e
ìmportante
nas proximiclades das árcas costci ras, nruì Lo embora .Lenha se es
Sem

ido ã

reg ì ões nlaìs j ntenj ores. Consì derando a s.i tuação no
Nordestr: em partìcular, os efejtos da rea ti vação foram tambõm
notávei s, poclenc.lo, sequnclo AL.l{tt D/\ (lg7l, p. lS) serem
tencì

reconhe

cidas 3 fases d.i slinLas no pr0cesso. /\ prìnteìra, clesenvolvìda
entre o Jurássìco Superì or e o Cre.Lãce o Inforjor pró - Aptiano,
na rca o surg inenro de bacias tectôni cas preenchi
cras posteriormente por secl inlent0s eì anrbiente excl usi vamente conti nental.
xernpì os l'ípì cos são as baci as do R io do pei xe Recôncavo_Tuca_
,
no-Jatobã, etc. A segunrl a Ias e abrange o i nterval o de tempo en
tre o Aptiano e o Ioceno, uando novas bacìas surgìran, enquan_
to em ou tras o processo de sedinentação conti nuava intensamen:
te, agora ntar.cado por i ngressóes rnarj nhas epj sõdi cas, caracte_
ris ti cas da fas c. Aìgunas das bacjas ben clesenvol vi das na épo _
ca f oranr as de S e r g ì p o - A 1 .r g o a s , lìecì f.e-João pessoa, São Lut z,
etc. Fina.l rrente, a Lerceira fase (pös-Eoceno), marca a suaviza
çäo da ðt¡vid,ì.rc Lectõnic¿. I c.ìrôctcrizada no ri ordestc por in

t_

c¡

- t 0_

tensos processos de penepì anì zaçã0, a
pei rooônì cos contlnuos.

partjr de movirnentos

e-

De um ntodo gera I , nâ parte interjor da reg ì ao, o fe_
nõmeno foi menos atuante que nas ãrea s cos tei ras, Contudo, foram neativadas entre outrâs, duas gnandes falhas que constituen os I i neamentos de Pernar¡buco e de patos , que se es tendern,
paralelos, ern dìreção E-0. lJa atjvidade cl estes falhamentos r"esultou a formaÇão de pequenas bacias, como a do Rio do peixe,
al ém de uma i nfl uênci a i ndj reta, atravós do control e na delimi

tação de outras. Tal ã o côso da Bacja do Ara ri pe, que se pretende destacar nes te estudo.

A

BA(]

IA

I)O ARAR]PE

0 complexo sedlmentar que cons tì

i

ta bðcia esten
de-se através cla regiào linítrofe dos tstaclos do pjauî, pernanl
buco e Cea rã, tendo sua mai or extensão nes te últ.i mo. (vide figura nQ 1 ). Corres ponde a um planalto, com cota osci I ante em
tu

es

torno de

90Onr, que se destaca pe.l a sua a.l t.i tude, ern rel ação ao
embasamento cristalin0 que o cj rcunda. Seus Ijmites correspondem sempre ô escarpas abruptas, de orì gem eros i va (Fig. l). Re

presenta o divísor entre as bacias hìdrogrãf icas do rìo Jaguarì be (N) e São f-ranc jsco (S), possui ndo uma ãrea total de cerca de 7.200 K¡12. De forna geonrõtrica a p r o x i ¡r a d a nle n t e retangu ìar, ori enta-se no sentido E-0, nledindo respecti vamente lB0
Km de comprimen lo por cerca de 40 de largura.
Durante grancle parte do tempo de clepos.i ção da baci a,
a regìão orìental funcjonou como polo cle serl .i nrentação.por esta
ra zão , as uni dades sedìmentâres que cons I ìtuen esta sequêncìa
sedimenbar tem aí sua rnaior espessura, ôlérn de maìor djversida
de I i toìõgì ca.
Segundo BETJRLEN

e

t4AßES00Nt

(1969, p.20) e

BEURLEN

(1971c, p. ?7 ) a ãrea do Araripe,não 6, a rigor,umä bacia sedjnren
tar, o sim uma estrut'r'¿ 1s¿1i¡i ca secundãria. C o r r e s p o n cie r i a I
port¿lnto, a uma relíquìa preservada de uma ãrea
sedjnrentar

Fig. I -M APA
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mais ampla, mujto enbora de curta duração g e o i õ g i c a . E f e t i v a m e n
te, a regì ão possuì uma si tuaÇão anômal a, jã que õ representada geomorfol ogicamente por uma chapada, ern torno da qual o embasamento cri stal i no vari a entre 500 e 700 m. de al tì tude. A
configuraçã0 atual da chapada, fornecjda peìas escarpas acima
mencìonadas, ã um indício ìnequívoco de que a ãrea or^igina.'l de
sedimentação foi realmente ¡naior, o que õ reforçado por determinados níveis que transgrediram as dimensões da bacia, depositando-se diretamente sobre o embasamento cristalino.Tudo faz
realmente supor que, pelo menor durante fase da sua histõri a
depos icjonal, esta ãrea tenha sido mui to mai s e x t e n s a , ì ì g a n d o se a umô das bacias cos tei ras da regi ão através de uma camada
de sedi mentos mari nhos.

Atõ o momento não foi efetuado

estudo pormenorì za
do do embasamento cristaljno da região, que.i ncluísse suô evo1ução tectônica, o que esclareceria certos pontos obscuros a
respeito da evoìução da prõpria bacia. BEURLEN (1963, p. 1l ),
baseado no compo rt amen to dos pe rfì s no contato do embasamento
com a seqüência sedimentan, sugere que o mesmo tìpo de reìevo
existente nas margens se estende por baixo da chapada,o"epreser
tando uma superfície de err:são anterior ä depos i ção da seqüência sedinrentar. Sabe-se, de concreto, que a natureza do embasa
me nto di fe re consi derôveìnente em função do I ocal consj derado.
Assim, nos flancos 0, N e S predomÍnam granitos,gnaìsses e mig
mat i tos , fo rma n do elevações mai s ou menos pronunci adas.0correm
tambõm mi caxi stos, constj tuíndo ãreas depri mì das na superfície
cri stal ì na. Jã na 'regi ão E e NE o embasamento é, cons ti tuído por
a rdõs i as e fi I i tos, de metamorfì smo baì xo, sendo caracteri zado
um

superfície p1ana, que constitui uma depressão extensa.
Ev'i dentemente o comportamento diferenci al deste embasamento
que de ve ce rtamente prolongar-se sob a bacia, ì nfl uenci ou toda
a sua deposiçã0, conduzjndo ãs diferenças aìnda hoje facilmenpor

uma

te verif

i cãvei s.
s

e.1-]iq19ì

a :g_qi[e nlgl

Foi llorácio SMALL (19,l3, p.26-32) quem peìa prinreìra vez subdjviclju a sequência sedimentar que constitui a Chôpa
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da do Ararjpe. ts te autor reconheceu 3 s eções cl i s ti ntas: um arenito inferior, portando un congìomerado basal, uma seção médì a, cal cífera, (designada de Ca lcãrì os de Santana ) e uma supe
rior, novamente arenitì ca. Posteriormente, l'l0RAtS (l9ZB, 6265) conf ì rrìrou as observações de Sl,1ALL, sem contudo refi nar os
conhecinentos estratigrãFìcos da ãrea, que permaneceram durante ì ongo l cmpo em um níve I es trj tamente superficial. Nos újtimos anos contudo, a área tem susci tado unt g ran de i nteresse dos
estudiosos, en função de suas potencial j dades no setor econ6mi
co. Sal i entam-se, no aspecto estratj grãfi co, as contribuições
de BEURLEN (1962, 1963), ANJ0s (1963), M0RAtS (1963), BRAUN
(']966) e SILVA SANT0S et VALENÇA (1968), todas fornecendo novos
subsídios para o conhecinlento mais pornrenorj zado da co
I una,

No estãgjo atua
unân.i mes

são

no que se refere ã presença de sedi mentos paleozõicos

na bacìa, correspondendo

cit. ).

I de conhecjntento, as opì ni ões

a

o

,,C

on

gI ome

r

ad

o

Basal,'de SMI\LL (op.

Todos concordaûr tanlbém que a fase rnajs i nportante da
hi s tórì a deposicional da bacìa, corresponde ao jntervalo
de
tempo compreendìdo enbre o Jurássìco Superior e o Cretãceo l,lõdio, estando es ta seqüôncia deposì tacla em di scordânci a erosiva
sobre a anteri or.
I'lo asÐect0 concernen be ãs des ignações forrnais das
uni dades que coitpoem a sequènci a estrdtjgrãfic¿, ben como às

suas subdivisõr,:s, as opiniões, contudo, contjnuam d.j vergentes.
A tabela I rcune as vãrias seqüônci¿5 já propostas. Da obser
vação da rnesrra, ver'í fjca-se imcdiaLamente a exisL-encia de dois
pon tos de vista d ¡ferentes sol¡re o âssunto. Assim, enquanto. a
maìoli a dos a utores defende a prop0s ì ção de des i gnações próprias para as unidades es tudada s , consj derando o isolament0 geo
grãfi co e as peculiarici ades da ãrea em qu es tão, um outro ponto
de vista, defend ido por BRAUN (op. cit.) ìnsere parte da sequencj a en um contexto estratigrãfico mais arnpìo. 0 autor esta
be I ece não sõ una correlaçá0, mas uma vcrdadeì ra continujdade
entre as uni dades do Araripe com ou tras bacjas próxì mas , especiaìmente ao sul (fvlirandìba, Tucano-Jabobã, etc. ),

-l5No trabaIho ora desenvol v ido, as desì9naçòr:s aceitas para as fornrações correspondem ã proposjção de BRAUN (
1966, p. 3B). A ra zão da tomada desta posìção é que as simjlali dades Iìtoìõgicas e paì eontol õg i cas entre as un idades maìs
jnferi ores da sequencì a e as que ocorrem nas bacias de Tucano
Jatobã e Sergì pe-Aì agoas parecem suficientemente fortes para
sustentação da h i pótese de existôncja de uma sedjnrentaÇão contínua I ì gando as baci as na õpoca de depos içã0. Um reforço para
es te argumento ã fo rnec ido pela exì stêncì a de vãri as ocorrêncìas isoladas, sob a forma de morros tes temunhos , com ôs mesmas caracterís licas I itológicas, ocorrendo em pos ìção geogrãfica intermediãria. E importante ta¡¡bém ressaltar que BtURLEN,
em (ì97ì, p. 20) endossa a opì nì ão de BRAUN, descrevendo as uni dades mais superìores do Arari pe como ocorrendo sobre as camadas que consti tuíram re1íquìas da extrenri dade setentrional
da Bac ia do Recôncavo-Tucano-Jatobã.

Considerando, pois, as diretri zes adotadas, são as
seguintes as un jdades que compõem es la seqüencl a sedimentar ,
descri tas suscintamente em função dos obj eti vos do trabalho.
Fornração Tacara tu

Esta unidade repousa dì scordantemente sobre o emb asamento cri stal i no.
Corresponde ao congl omerado basal de Sl',lALL ' bem como ã ant.i ga Fornação Cari ri, descri ba por BEURLEN (1963, p.l2),
sendo correlacjonada com a Fornlação Serra Grande, da Bacia do
Ma ra n hão. E cons j derada atual mente c omo sen do de j dade s iluriq
na inferior (M. ARRUDA, 1965, in NEVES, 1968, p. l9B), possuin
do pequena extensão na bacja. Sua espessura nãxj ma ã de cerca
de 50 m na regìão de Mi ssão Velha (Ct).
toì ogj canente cornesponde a um conglomerado com
sei xos de mais cle l0 cm, com i ntercalaçôes de arenìto grosseiro. Freqüentemen te ocorrenì estrati fì cações cruzadas nuì to ì rre
gul ares. Ta nto o arenito quanto a natrj z a reníti ca dos conglomerados conténr quantì dade varj ãvel de fel dspato, ãs vezes rel a
tivamente inalteracì0. A coloração dos sedimentos é se'npre amarelo-avernrelhact ð. Alé o nontcn Lo ó est¡ unidade considerada afos
Lì

s1I

I f e ra

.

I6Forntação Aliança

Corresponde ã parte basal cl o Aren.i to Inferior
de
SMAL L , ocorrendo âpenas no flanco
orienta.l da baci a. Apresenta
se pouco ospessa na área (cerca dc 60 ¡n), sobrepondo_se
ã For_
ma ção Tacaratu eflì conta to triscordante
( d i s c o n f o r m i d a d e , veri )
ficãvel peìas silicifìcações cl o topo cla Formação Tacâratu,
jndì ca tj vas de um hiato de sed.i mentação (BEURLtN,
1963, p. l4).
Li tol ogi camente esta unjdade es tá const.j tuída de
ar

gìIìtos, folheìhos,

ltitos e aren.i tos finos, todos de colora
amarero-avernrerhada.
ção
Intercaranr-se na seqüêncìa finos leitos
de calcãrio, f orrnacjos quascr exclus.j vamente por carapaças
de os_
s.i

tracocles, cu.la jdentjfìcação forneceu subsidios para que .esta
unidade fosse datada c omo Jurássico Super.i or.
f

o

rmação

Se

rg i

corresponde à parte s uperì or do Areni to I nferi or de
s14ALL' ocorrendo tambórn ôpcn¿s ur¡ franco o.i entar
da bacia.sua
espessura ul tr.lpassa os 140 m nas regiões cle Barbalha e Missão
Veìha (CE), sendo seu contato com a Formação A.l ìança <ie
cará_

ter transi cional.

Litologjcamente, consti tui _se de arenjtos castanho_
claros, caol íni cos, heterogêneos, contendo nívei s conglomeráti
cos ' [Jnr aspecto rnuito i'r]port¿nte ó a ocorrônc
ia de fi nos leitos
de nrargas e folhelhos altamente betumjnosos, apresentando
mjne
ra ì ì zações de cobre e chuntbo. Toda est.r un.i dade
ó pobremente
fossi iifera, s a ri en tando-se grandes troncos de nradeira silicif icada nos arenitos. befi c omo res tos mai preservados
de peixes
e vegeta i s carboni zados nos nlvei s cre fol he rhos. Sua i dade pre
sunrívcl õ tanrbõm jurãssìca.
forntação Santan

a

E a mais importante unì dade da bac.i a, enl razão de
seus inìensos depósitos de gipsita, largamente expìoraclos.
So_
brepõe-se ã Fo rna ção Sergi em con ta to di scordante (paraconfor_
nridade), tendo a p r o x i nr a d a e n t e 200 rn de espessura. sua diversi
dade litolõgica é mujto qranrle conforme pocle ser v.ì sto no
capí
nr
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tulo a eìa

dedi cado. Ëm te

s

, es ta fo rma ç ão compõe
se de areni tos, sjltitos, argi ì itos, folhelhos, margas, calcã_
rjos, alónt de evaporì tos. A coìoração predoninante dos sedimen_
tos ã cinzen ra em consequênci a do anìbiente nei nante em toda
'
a fase de depos i ção da unjdade,
rmo

res umi dos

Formação Exu
Es ta .lormação representa o:,Areni to Super.i
or', ds SMALL,
correspondendo à úl tima un.i clade conhecida na Chapada do Ararj_
pe. Estã deposi tacja sobre a unjdade anterjor em contato gera.l _
mente aceito conto transìcional, nas, peìo menos em uma das lo_
ca I i dades estudadas, hã evidênc.i a de uma pardconformi
dade (LI_
MA, 1971, p. 39).

i

,

conrpõe-se, na base, de argi 1.i tos
friãveis,caolínicos de granulação variãvel.0
casionalmente aparecem intercalações de a re n.i tos mais grosseì _
ros, portando sejXos de quartzo. Toda a sequônci a possui, êÍì
afl oramento, uma cor vermelha, com exceção dos argi.ì i tos da ba
se, de c0r creme ou branca. E consjderacla prati camente afos_
L

toì

og

i

camen

te

que gradarn para arcnitos

sl ll lera.
A

FORI,lAÇÄO SANTANA

Entre lodas as unidadcs ct ue consti tuem a seqüência
sedjmentar do Ararj pe, destaca-se a Formação Santana, peìas ca
racterísticas que apresenta no que diz respeito aos sedinrentos,

rel ação ao seu conteúclo fóssil. São tão
famosas
suas inlensas reservâs de g.i psita, quan Lo sua fauna de peixes,
que constitui uma ocorrênc ia impar nos domíni os da pareontorogia. Vãri os outros pon los de j nteresse, cjentífj co ou econôm.i _
co, poderi am ainda ser apresen tados , jus tì fì cando assim toda a
atenção que esta f orrnaçào vcnr despertando nos nreios especÍaì i_
bem como em

zados.
L

i l_S l9-9,1_q

A Formação Santana é caracterj zada por uma grande di
versi dade 1ìtoì6gica ver.ifjcãvel ao I ongo de sua espessura, cu
jo I imi te nãximo ã de aprox'i madamente 200 m. Dificirmente en-

c0ntra-se toda a seção expost¿ ent um sô local. 0s flar.r.;:j,
são, entre todos, os que exi bem nlelhor es ta dj versj dade,
v.i
vel até em aflora entos clev,irdo ãs caracterrsticas do enba s así_'
n¡ento. No flanco S da Chapada, a formação tar¡bõm
é espessa. A_
parecem, contudo" em ôfloranlentos, apenas
os níveis nla js supe_
ri ores, sendo a base vjsível apenas ern aìguns locais
ou detec_
tãvel
enr

sub-superfic.i e.

Nos flancos SE, S0, 0 e N0, a seqüônci a ììto16gica
torna-se bastânte reduzi da, Fa ì tam conpr etamente os sedimentos
da base da unidade, co¡r exceção dos nlveìs de cajcãrios
ram.i na
dos, presentes em alcluns pontos isoìados, nas regj ões
de Si_
mões e Fronteì ras (pI ), preenchendo depressões de
embasamento.
0s nivei s evaporÍti cos, cr ue caracter'ì zanì a pante
media da seçã0, são tanlbónr pobremente representados. Quanto ã parte supe_
rìon, correspondente aos nivej s de marcas porta ndo concreções

fossilíferas, õ en geraì

bem

representada em todos os locajs

da

bacia. A marqa ocorre em geral al terada, forma ndo una
espécìe
de solo conhecido localmente como ',massapô,, , muitas vezes
em
contato di reto com o enb asamen Lo cristal ìno.
Co¡l relação aos

contatos, tanto o inferjor quanto o

superìor são tr¿nsir:ionais no senti do litológìco. 0 inferior
foì aqui arbj trado segundo a descri ção orìgina1 de
SIlALL
(1923' secção n9 B) no nlve r em que arenitos fi nos ou sirtitos, a ntes vermelhos ou va ri egados, passam a una col oração cìn
za uniforme. Esto conl_ato ã provavelmente discordante,
pela ra

zão apresentada a seguir. A Forntação Sergi, sotoposta à
Santa_
nana' possui em seu perfì I a I guns níver's de folhelhos
betumino
s0s, estudados p a ì i n o ì o g ì c a m e n t e por I,l .l,l . da C0STA (in ¡40RAES,
1976' p. 57), sencro datados como Apt iano Inferior. Na
sua seção superior, esta f ornração é pobrenrente fossilifera, mas. ìogo
acirna, na base a rb itrada pa ra a Formação Santana, os polens jã
fornecem evjdêncjas de uma jdade n¡ujto nta js jovenì,
Èlá po.i s a
dìscordãncia referjrJa, apesar cra djfjculcrade de s.i tuä-ìa paìeo n t o ì o g j c a n: c n t e , em razão da
escassez de f õsse.i s nos níve ì s pró
xj¡¡os an contato
Qua

nto ao limite s uperì o r,

também

õ

aparentemente

transicional. Existe, contudo, peìo menos rocarmente, uma paraconformidarl-e
(vìsíve1 no perfi ì de Serra Branca), sìtuacla nos níveis
argiìo

l9LtToESTR^Tr6RÁFtCA RtpnEsENlATtVÂ
F,ô.2
* OÂ
-colqNA
FOHMÂC,ì3 :JANTÄNA NoS

'

,"

LocAIS Es ftJOADOS,

^* !lr¡1

bj-l

to.

F.¡

,.*

sirt,ro ciñzo, rom,^olo, pL\uco cornpocrodo

i:.'ui
l-: :-

.5,rt,roeouo16nrto5c,n!€nros,c0miÀtercotoçð€!roco¡sdror0rt¡tarG3bronquicodos

l

lj..rl

O"tTl
l-p ill

arqrtitcs
^--.,,.--,

c

rñ

re n Io s

,

Ir

I

d

v e is ,

pcr io ndo concroçóes cotc¿rios l.166¡títnro¿

U' i,l

^ Ì',r..

'

Àronito cinro oñorelodù, grosseirono Èosê,coñ eslrollflcoçdo
ctuzodo.

Colctjrio lomrno¿o, creme, intercolodo com nívois
dê loìhotho bétuminosô.

Aller¡ónc¡o de orenrtos cinrentos c fothothos cmnív6¡s
d6slguolmqnto esp€s.

Silliro! o tothsthos
Arenrlo

cù lc

c rn

¡e

n

ios,

íle.o,cinzenro, miccíceo.

Folhelhos escuros e colcdrios tominqdos, em nÍvsis
dèsiguolmente Êspessor.
I

2Oñ

Folhelhol escuros e orsniìos ci¡zcntos, em d6posicóo
cícl¡€c,

Siliilos I orenilos cio¿enlos ou orhor€lodo3

*E¡ocr¡uro¡ md¡¡mo¡
cnco¡rro¡or
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s0s que constïtuem a t rans i ção Santana_Exu.

Perfil geraì da Fornação Santana
0 perfì I geral da Forrnação (Fi gura ng2) injcia-se por
^
uma sequencia de âreniLos finos e siltitos cuja col0ração
varia
do ci nza ao ama re1o, vìsîveis no pe rfi r do Riacho Batateiras.
Gradualmente, passam a preclonri nar clãsticos ma.i s fjnos, que majs
acima cons ti tuem uma seqüêncÍ a típi ca cre forhe'lhos e argi
rìtos
c inzentos , contendo abundantes pl acas de
mi ca.lnter calados nestes argi I i tos e fol hel hos , o correm ai nda al guns nÍvei s areníticos

esporádì cos. Aos poucos, a seqüônci a sediment¿r assume
um carãter
de ci cl j smo, con creposi ção ar ternada de foìhe'l hos e areni tos
, i
dônticos aos jã menc.i onados. anlbos com uma coìoração cinza. 0s
folhelhos, mais escuros, apresentam com freqüência lamìnação con
vol uta e crjstais de pì ri ta. 0s areni tos, por sua vez,
são sem_
pre muito fel dspát.; cos, exibindo estratif.i cação cruzada e
marcas
de sobrecarga.

14ais acjma, os nÍveis arenítìcos tendem a desaparecero
mantendo-s e apenas os forhelhos, que se to rnam ainda mai
s escu-

ros. 0correm nestes forherhos raras intercaìações de sirtitos ,
também cinza-escur0s. Começam ô ôparecer, entã0, níveis de cal_
cãrio creme, ìaminado, c r ì p t o c r ì s t a I i o . Novâmente um carãter cícl co tende a se instalar, com alternâncja de folhelhos (agora cla
ramente betumi nosos ) e carcãrios. Tais ciclos tornanr-se progrossivamen
n

te rìais espessos,aparecencro a certa altura em nîveis

.i

de atõ B m de espessuÃ.

Apõs a ocorrôncia cleste

nível, repete_se a seqüência,
com de pos ição de folhelhos, siltitos, i ntercal ações de folhelhos
e sjltjtos, folhelhos e arenjtos, aren.i tos puros. Voltam então
a se depositar sirtitos, ì nte rca r ações de sirtitos e folherhos
e um segundo banco calcãrio, conì as mesmâs caracterÍsticas do
anterjor, com espessuna cle at6 3 m.
Apõs a ocorrêncj

a des Le segundo ban co, as ìitologias
assunem uma maior variação faciordgica. Deposìtarn-se símurtane.a_
mente arenitos em espessos pacotes (perfiì do Riacho do Boi
),rnar
gas e foìhelhos ci nza-escuros, não betumi nosos. Aparecem
em al _
guns locais, prìncìpaìnrente nas nlargas e folhelhos, algumas len
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tes finas de gìpsita. Acjma, encontra-se uma canada constituída de r,arg.i ììtos cinza-escuro, intercalada com lentes de g i p s i t a . L o c a l e n t e,
es tas I en tes podem atìngìr uma extensão consi derãvel e uma es
pessura de até 30 m. En aìguns locais da bacia,a camada está
representada uni camente peìos argi 1itos, cons ti tuíndo a gì psì ta, quando presente, veì os centjmétricos ou crj stais isolados,
rn

i'la capa da camada que conténr as lentes de gipsìta,
seguem-se i ntercaì ações de arenì tos fi nos e folhelhos, ambos
cinzentos. ¡las acinìa, os argì Iit0s passam novanrente a constitu
ir a úni ca Iitoìogìa em toda a bacia. São sempre de cor cjnzenta azul ada, sendo localmente s ubs ti tuídos por maFgas. Carac
teri s ti camente, es tes pel i tos portam concreções calcãrias, de
tanlanho centjm6tri co e decinétrj co, de formato vari ãvel , frequentemente fossilíferas. Na direção do topo da formaçã0, âS
concreções tendem a desaparecer. Permanecem con tudo os argi.l itos, que gradam depoì s p ara siltitos cinzentos, e fi na I mente a
renitos. Estes marcam o início da Formação Exu, possuindo sempre em afl oramen bos uma cor amarel0-avermelhada.
Perf i

s

estudados

Ao todo, fo ram es tudados ì2 perfis, djstribuidos de
modo a cobri r da melhor forma possívr:l as ãreas de ocorrôncia
da Formação Santana, nos flancos da chapada. Alguns destes per
fis foranr nredidos djretamente em trabalhos de campo,real izados
ao ìongo de rjachos que descem as escarpas da s erra " 0utros fo
ram ob bi dos a partìr da descr'ì ção de tes temunhos de sondagem ,
em perfurações efetuadas p0r I ns ti tu i Ções ou Companhi as de Pes_
quìsa atuantes na regìã0. Em ambos os casos torna-se difícì1
o estabelecinento de um posi cionamento seguro dos mesmos em re
'I
ação ao perfi ì geraì da formação. Assim, consjderando-se os
perfis cle afl oramentos, fal tan em geral referências geogrãficas que possìbìlìtem a localìzação preci sa dos pontos de jní cio e final dos mesmos. No caso dos testemunhos de sondagem,as
cotas dos locais de perfuraçõcs são relativas, iã que a altime
tria dos pontos de referênci a nornalmente utiI i zados õ altamen
te discutível. Para solucjonar o prob lena, os perfi s fora m cal.i brados a través de dois planos data. 0 primei ro deles, vãlido

F¡9.3 -CORRELAÇÄO LITOESTRAT|GRAIICA

DOS PERFIS ESTUDADOS
COM BASE EM DATA PRE-ARBITRADOS.
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Fiq.4-PERFTLNeI StTtO SANIA RtTÂ (MUNtCtpto OEBARRALHA,CE)
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para os perfis de nQ |,2,3,4,5,9,11 e 12, que atravessam a me
ta de j nferi or da Formação Santana, foì arbi trado no topo da úl
tinra ocorrência de calcãrio laninado.0 segundo, vã1ido para
os perf is de nQ 6,7,8 e 10, que atravessam a metade superior
da un ìdade, foi arbitrado corno o topo da camada evaporítjca,0s
perfìs nQ 5 e 9, que são os mais compl etos, regì stram simultaneamente a pos ì ção dos dois data uti I i zados, permi tì ndo assim
a correl ação de todos os per.lis estudados. (vide fi gura 3). As
descrl'ções des tes perfì s , bem como a procedônci a do materì a-l es
tudado são as seguj ntes:

Perfil

nQ

l: Sítjo Santa Rìta, I'lunicípio de Barbalha,
CE (Fìgura nQ 4)

ta secção es tã

baseada em dados obti dos em trabalho de ca¡npo real jzado em af'loranÌento si tuado no Sítio Santa
Ri ta, Munìcípio de Barbalha, C.E. A seção medi da, de 8,5 m, ini
cia-se 4,9 m abai xo do datum 'l , pos su indo as seguì ntes caracte
ríst'i cas:
ts

A base do afl oramento ã cons ti tuída de cal cãri o creme, fi no, estrati fì cado em Iãminas mi I imõtrj cas, portando, entre outros fósseis, conchos trãceos e pequenos res tos vegetais
não identi fi cados. Segue-se uma Fina c amada de cal cãri o maciço,
semelhânte ao anteri or, ã qual se superpõe um nível constjtuído de i ntercal ações fì nas de argì1ìto ca lcífero c reme e folhelho ci nza, contendo concreções centjmãtri cas, ca I ciferas , de
formato tabu I ar. F ìnal men le, ocorre um nível de folhelhos escu
ros, visjvelmente oxj dado, contendo pecluenos restos vegetaìs,
al tamente fragmentados. Esta camada assume uma col oração avermelhada no topo da seção, gradando para um solo vermelho, argi
loso.

Perfi

I

nQ

2: Arajara, Munìcípio de Barbal ha "

CE

(Fì-

gura nQ 5)

Esta s ecção es tá baseada em dados ob ti dos a travõs do
e xame de testemunhos de sondagem da perfu ração F-01, realizada
pela I ndús tri a Barbalhense de Cimento Port'l and (IBACIP), Comp a
nhìa de cì mento sediada na c.i dade de Barbal ha, CE. 0 poço foi
perfurado a uma a lti tude de 540 m. A descrì ção da perfuração ,
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Sillilo ci¡zo cloro

"

Pz.'

,1.r",'

[._:

Ârenilo cr¡¿o cloro, mol Eelecio¡odo.
Fo!heLhocrl.zo escuro,

,2

Sillilo crñ¿o,mìcóceo.
Arenrlo colcíf e.qcrnzo cloro.

'2
Colc¿rio mociço, creme, criptocrislalrño

'2
'2
P?

Àrgrhlo crnlü escuro,

,2
o24añ
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Ârt¡rlo c¡¡¿o cloro com !nrorcoloçö.t
dô lolholhoc oscuro¡,

Arrn¡ro ciñ¿q osv€rd.odo, tiûo o ñ;dió,

-Aionilô .¡.mo, corn t€nl€! orgrlosor
_Folholh. cin!o

i'ñùi3 rl0 o¡nloçaJ
-A.enilo tr. ¿o cioró,

i¡o.

-Folh6lho cinro o!vord€odo.
-ArÉñiro c,od€, rino o ñ¿dro
-Colcìlo rcÙislolrzodd
,Folhelho crn¿o m;cro, coñ
coôc16çó€3 conlin,dlr¡cos,

-Mor9o ùi¡l¿u cloro.

-Fclholho cod rnlcr¡otúCó€r
_Cdlcor'o croño, compocto,
c¡rrilo.'Lslo ino.

d6.iIito

- Forh c
mórron, fó.s' ltoro,
-colcdfl'ho
o creno, roc¡rslol'zodo,

-Fo holho

ci¡ro ojv€rd60do,

-A.Oil¡lo

fro¡íor, o.trohliDodo,

inìorcoloçõe! do srltilo,

Ànì.PJ2

co¡¡r

-5i1rilo cl¡¡o clo.o, micdc¡o.
_cd!cdr¡ó c,omo, corn

colcdrlo ¡rcu.o,

c
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67,2 n é a seguinte:

A base da s ecção está representada por um pacote de
areni to ci nza, f ino, bem se.ì eci onado, com estratjficação cruza
da, ao qual se segue, en contat0 transicional, um níve 1 siltico, tambóm ci nzento, mi cãceo, e um nîve I de fol hel ho cinza-escuro, betumi noso. Al6m deste níve I ocorre um espesso pacote de
ca I cãri o creme, criptocrìstalino, macì ço em sua maìor parte, fi
na I mente I ami nado no topo. Segue- se um nivel, também espesso ,
de arenj to mal sel eci onado, feldspãtico, com cj mento calcãrjo,
de cor cinza claro, ao qual se sobrepõe uma camada de siltito
mj cãce o e outra de folhelho cìnza. Logo apõs, outro nivel arenít ico se faz presente, com as mesmas c arac terís ti cas do anterior, porém sem o cimento ca I cãri o. Sobrepõem-se a es te um nível síltico, em contato transi cj ona l. Nesta fase a sequêncìa
sedimentar passa a exibjr um carãter cicl ico, com alternâncja
de areni tos cinzentos e fol helhos, em níveìs centimãtrj cos, Se
gue-se um espesso pacote arenít'i co, compacto na base, com estratificação cruzada. Nov o cjclo sucede a es te areni to, corn ca
madas de folhelho, agora vìsivelmente mais ri cos em matõri a or
gãni ca, siltjtos e areni tos fìnos, bem selecionados. Em segujda ocorre na seção outro banco ca l cãri o, rnais espesso que o
primeìro, tota'l nente lanjnado, de cor creme e c r ì p t o c r ì s t a I j n o.
Acima deste calcãrio a seção torna-se ai nda maìs compl exa, oconrendo inicjalmente uma al ternãnci a de fol hel hos, cal cãrì os e
sjltjtos. Em di reção ao topo da seção aparece um nível de ma rga cì nzenta, s obrepos to por nova al ternãnci a de sj ìtitos e folhelhos. Finalnrente, ocorre outro nivel de arenjto fino, tam bãm com

estratifi cação cruzada.

Perfil nq 3: Sítio Romualdo: Municipjo de Crato, Ct
(tt tr-;-;t
A seção também foj baseada em trabal ho de campo, efe
tuado na Mina Romual do, que exp ìora gipsìta na regìão. A seção
6 compos ta, sendo a parte inferi or medi da ao longo de um riacho s ì tuado .i nredi atamente abai xo da mina, injciando-se 19,4
aba i xo do datunì I e a superìor no próprìo capeamento da mesma,
imedjatanrente após o datum 2. A espessura da lente de gìpsita não pode ser medjda dinetamente,tenclo sìdo arbj trada segundo in-

m
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(.l966, p. 4l)

em

cerca de B

m.

A serçáo ínjcja-se conr calclrios de cor crer[e, conten
do lentes de calcãr.i o nlais escuro, rnac:ìç0. Segue-se ,rt,t fjno
níve I de folhelho síltico e outy'o de arqi ìito marroin escuro! con
pacto, ma is ou ¡¡enos es trat ifj cado, cont i n be rca lações de calcãrjo tantbõm ntôrrom. Irnediatalnente acinta segue-se um ciclo semelhante aos já descritos, cont alternã¡,-ia Lle folhelhos cjnzâ-es
verdeados e drenilos finos cìnz¿t-c1ar0, em níveis de aproxinradâmente 30 cm. Vol tant enr seguicla a apareci)r calcãr'i os,
desta
vez margosos c folhelhos marrons, i dônt icos aos anteri ores. So
brepos to a estes fol helhos 0corre un novo nível de folhelhos
síltjcos, ou Lr0 de calcãrìo creme, criptocristal ino, e um nível de folhelho ci nza-esve rdeado, conr ìn¿ercalações de sj ltito, que precedc dr'retan¡ente a camada de gìps.i ta. tsta 6 branca,
de hãbjto fihroso, possuindo corno única ìmpureza alguns vejos
fi nos de argì ì i to cjnza, semeì hantes aos Ioca I j zados imediatamente na basc da camada.
A partc :;uperìor da. seção inìcia-se com um espesso
pacote dc narga cìnza-cìaro. ¡4ais acirna ocorre um nível de folhelho cinza ¡rais escuro, portando concre(-oes caIcãrjas d j sc6_i_
des, centinétrjc¿ìs, bem como niveis rle r:alcãrios com ostracodes. Segue-se até o t0po da sequênci a uma conp l exa aìternâncía
de arenj tos e fol hel hos, ambos de cor c j nza. 0s folhelhos d.i spõem-se er¡ nive ì s decim6trjcos, sendo escuros e portando grande quant.i dade de lõsset's, ospecialmente vegetaìs (estes muito
fragmenl"ados). l)s arenitos ocorrem em niveis nluito ma.i s espessos, (de atã ì4 m), senclo visìvelnlente majs claros que os folhelhos, finos a nõdjos, nla l selecjonudos, com estratif .i caçào
cruzada e fragnentos dos folhelhos, i nterca lados em pos j ção ho
ri zontal.
Perf

'i

I

nQ

Rio Batat_e_i ras_: 14unìcípio de
(Figura nQ 7)

C

ra

to,

CE

0 perfìl n9 4 foi também resultado de trabal ho de
canrpo, rcal i zado no tìio llatateiras, loca I i dade de Vila L.i ¡re j ro,
cidade de Crato, CE" A seção nredjda, de 53, l0 m, corresponde
ã parte inferì or d¿ l'ornraÇau, a partir. do seu contato com a
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Àm P¿.1!

Colcório ìomirìodo,crrploc¡r5lolino

Âm.P:.12

Arn.P4, ll

Folhelho cin¿o escuro,¡nrcóceo.

lnlercoloc¡io de loìhelhos oscuros s colcórios Iomrnodoqds cor c¡otno

lnlercolqçóode srllrlos,orenrlos e lolhelhoscin¿enios.

Folhelho

cinu o

esverdeodo,Írcdceo,

hrercorocõo de orenitos € lolhelhos cinronlos.

P-

8

Añ.P4.

6

Am

Am.P4.3

Arênilos cinzentos. com inlercolocó€s canllmél.icos do fôlhelhôs.

Areniio crnzenlo com ¿slrolilicoçöo cruzodo.

Srllilo vorieOodo,com

nívers

cirzenlos

4
Arenilo cinzo omorelodo,

O246rô

o

verm€lhos
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ando-se 54 m aba i xo do da tum L
A seção é iniciada por um pacote espesso de siltjtos
vermeì hos, plaqueados*, i nterca I ado em areni tos. Segue-se um outro
nível, onde a pa rece apenas o arenito menci onado, com estratjfi
cação cru zada, a l bamen le bíotltico. Na base do pacote o arenito é cìnza cl aro, passanrlo para uma cor creme em dì reção ao to
po. Mais acjma volta a aparecer outro níve I de sjltito,
semelhante ao anter'i or, de cor vari egada (cj nzalverme.l ho), segujndo-se um arenj to cinza claro, também mjcáceo, de granu ì ação m6
dì a. A partir des te nível não maìs aparecem sedimentos vermeì hos, sendo a pr óxima Iitologia cons ti tuída de folhelhos síltj
cos de cor c jnza médi o, mi cãceos, com acamamento horizontal.No
vamente aparecem arenj tos, .i nicjalmente mal selecionados, mjcã
ceos, contendo grãos de feldspato , que pôssam depo ì s a uma gra
Formaçã0. Sergi

,

j nj cj

nulação nrõdia, coìoração cjnza mais pronuncjada e pequenas ìntercal ações de fol hel hos, semeìhanle ao anterjor. Nes ta fase,a
litoìogja reflete um carãter cíclico, já descrito en outros per
fì s. Depos i tam-se a l ternadamente folhelhos ci nza-esverdeados e
areni tos cinza-claros. 0s fol hel hos são depos j tados em leitos
muìto mais fj nos que os dos areni tos, Apre s en tam s emp re as mes
mas c a r a c t e r i s t i c a s , mos trando I amì nação convol uta e, ocasionalnrente fragmentos de arenjtos assocjados. Estes, por sua vez,
são s emp re feì dspãti cos, exi bj ndo estratjf icação cruzada. Todo
es te pacote estã deposì taclo sobre o a nteri or em contôto erosjvo, enquanto o contato entre os aren'j tos e fol hel hos 6 sempre
brusco, porãm muibo i rregu l ar, apresentando mârcas de sobrecar
ga. Na parte s uperi or do p aco te ocorre um níve I fjno de calcãrì0, mac iço, creme, cri ptocri stal i no. A este conjunto segue-se
um nível espesso de folhelho cjnza esverdeado, semelhante aos
anterj ores, fj nalmente pì aqueado. 14ais acima, aparece uma nova
sequénci a cicì i ca, com a l ternãnc ia de si ltitos, areni tos e foì hel hos. Em di reção ao topo da seçã0, o ciclo mencionado ê
substi tuido por outro, onde ocorrem al ternadamente folhelhos
e ca I cári os. 0s fol hel hos são agora francamente betumi nosos,dìs

* 0 termo plaqueado õ aquÍ utilìzado

para caracterìzação de uma si tuação
especìaì de decomposìção aos folhelhos, cujos fragmentos são pequenos
e de for¡¡ato algo irreguìar, assemelhando-se a pequenas placas, as vezes com fratura conchoidal.

- 32-

s centimõtrj cos a dec-i m6tri cos. 0s calcárjos
são s emp re de cor c reme , c r i p t o c r ì s t a I i n o s , fi na mente laminapondo-se em níveì

dos. Gradualmente as i ntercal ações vão se tornando maìs espessas, especialnente com rel ação aos folhelhos. Assim, no final
da seçã0, unr dos níve i s atinge B m cle espessura segui ndo, em
"
contâto brusco, por um banco de ca I cãri o l anti nado
de 2 m de es
pessura ¡ possu indo as mes as característi cas que os anteriores.
Perf

i l ng 5: Santana do Cari rj: MunicîpÍo de Santa;; d. c;rl.ll * tFìsura nsB )

Esta secção foi tanbém medida em traba I ho de campo,
efetuados por nõs pa ra rea I i zação deste traba ì ho, e por técn i cos da Companhì a de Pesquì sas e Recursos 14inera js, parâ estudos do "Projeto Sa ntana " . 0 perfi I cons truído é tamb6m composto. Parte do trabalho foi efetuado em um ri acho que pas sa ao
l ado da cj dade de San tana do Cari ri, iniciando-se a l6 m abaixo do da tum 1, e parte no capeamento da gipsita na Mj na ponta

da Serra, no

municípìo, imediatamente acima do da tum 2.
A seçã0, de 68,4 m de espessura, ã .i nìci ada por um
pacote de argj I i tos c i n z a - e s v e r d e a d os , pl aqueados. Segue-se um
nivel fino de calcãr'i o laminado, crene, cri ptocr'i stalino, e ou
ntesmo

tro de arenì to fino,

ci nza c l aro, com estratificação cruzada.
0corre en seguida uma espessa calîada de calcários laminados,se
melhantes ao anterjor, intercalados por margas, também de cor

creme. Injcìa-se entaõ unra seq,ìência ciclica, com alternãnc.i a
de Fol hel hos e areni tos. 0s folhel hos são rle cor cinza-esverde
ado, ocorrendo em nivei s fjnos em reìação aos areni tos. Estes
são de cor maìs clara, fìnos e lnõdios, nlicãceos. Sobre esta se
quencia aparece unr novo nlveI de folhelhos, espesso, de colori
ção vi si velmente maìs escura (especì alnente na base do pacote),
mj cãceos, com um teor varjãvel de silte. Es tes folhelhos encer
ram a metade i nferi o r da s eção , pojs são segui dos di retamente
por uma espessa camada de gìpsì ta, de hãbj to fjbroso, intercaI ada por veios de argì ì ì to cinza esverdeado.
A parte superì on da seção jnjcia-se com um pacote
de argiljtos e fol hel hos, semelhantes aos que ocorrem intercaI ados na gipsita. Gradualmente, es tes fol hel hos passam a sjlti
tos, também cinzentos. A seção õ encerrada por um espesso paco
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te de areni to fino, cinza claro,

com es trati

fj cação cruzada,on

de ocorrem jntercalações espôrsas. decimélr.i cas, de ulr folhelho
ci nza*escuro, semelhante aos já descrì los. 0s areni tos, tal co
mo oc o rre no perfì I do Sítio Romua I do, são mal selecjonados e
imaturos, portanclo freqüentenrente fragmentos de argi ljtos e fo
lhelhos em seu interior.

Perfil ng 6: Fronteiras: lvlunicipio de Simões, pt (Fi
Ð

fil foram

0s dados que ",'-;t
possibi I itaranl a construção des te per-

tamb6nl obtj dos eln traba I hos de campo, efetuados espe
cialmente para rea lì zação des te traba ìho, e por técni cos da
Companhìa de Pesqujsas e Recursos 14inera js (CpRFl) para o ,,pro
jeto Santana". A s eção correspondente, de 4l,9 nl , õ mui to redu
zìda, representândo a pen as a parte superior da fo nmação, não
chegando portanto a aì cançar o datum L

A s eção 6 iniciada 6,2 m aba.i xo do datum 2, com folhelhos cj nzentos, f ¡nalmente pìaqueados, contendo vej os de gip
sita. Segue- s e unìa i nterca lação de rnargas, siltìtos e folheìhos, contendo concreções (fossi I iferas ou não ) em abundãncia.
As concreções tôm forna to d.i scóide ou aìongado, possuíndo dimensões centi nétri cas ou decinétrì cas. No topo da s eção as con
creções desaparecem, enquanto o sedimento torna-se gradualmente sí I ti co, apesar cla manutenção da cor cinza.

Perfil nq 7: Rancharja:

tiior.' is

l4un.i

cípio de Ararìpina,

pE

rol
0s dados referentes a esta seção foram obti dos a par
t.i r" do estudo de testemunhos de sondagem de perfuração efetuada peìa Companhì a de Cìnento Poty, pertencente ao Grupo Ipanema. 0 poço, representado pela sigìa C' tem 35 m de espessura,
atnavessando parte da metade superì or da fo rma ção.
A seção inicja-se 23 m abaixo do datum 2 com folhelhos ci nzentos, pìaqueados. Segue-se um pacote espesso de gipsìta, de hãbito f il¡roso, intercalada por veios mui to f inos de
cor cinza esverdeado.,Acina da gìps'ì ta âparecem novamen te folhelhos, argiìjtos e nargas, contendo concreções de calcãrio

- 38-

creme, cr'i ptocri stal i no.
mare'l

14a

js acina, os argiljtos

ados, gradando para solo
Perf i

I

ng

tornam=se aem dj reção ao topo da seçã0,

B: Serra Branca:
(Fìgura nS,ll

Muni

cipi o de lpubi,

Pt

)

0s dados uti I j zados pana descri ção deste pe rf i l sào
tamb6m resul tado da anãl i se de l.estemunhos cle sondagen da perfuração efetuada pel0 Dep.rrtamento Nac'ì onal de produção Mine-

raì

(DNP14), rea l i zada com

fìnaljdades hìdrogeoìógì cas. 0

poço,
de cota 615 m, possìu a sigla GSBI, tendo 143,5 m de espessura.
Atravessa a melade superj or da Formação Santana, bem como a ba
se da Fornação Ëxu.

A s eção inicia-se exatamente no nível arbi trado corno da tum 2, atravõs de um níve'ì de gì psì ta fi brosa. Segue-se unt
espesso pacote de folhelhos e argi I i tos. A coì oração des tes se
dimentos é inicìalmente mujto escura, passando graclualmente a
unl cinza claro, esverdeado. Acima, ocorre um nível de arenito
cinza c ì aro, conr estratj fi cação cruzada e cimento cal cífero.No
terço s uperì or da s eção oco rre un nivel de siltitos cinzentos,
ta mb ém bastante espesso, que gradualmente pâssa a argi li tos ro
xos e averrnel hados. Corrrpl etando o perf .i ì , ocorre um outro nível siltico, fjnalmente plaqueado, cle cor vernrelhan com matriz
argi ì osa, e fi nalnlente, uma camada de arej a gT'ossa, com grãnulos e matrì z argi losa, que passa a solo nas proximidades do f ì
nal da seçã0.
Perf

iI

nQ

9:

Caga_!g -p_g{Lq, t4unìcípìo de Ipub

j,

pE

(FÍgura na ì2)

Iste perfì I

es

tã

ta mbém baseado

no

es

tudo de teste-

rnunhos de sondagem, de perfuração efetuada pela SU DENE para p
1'Projeto Gípsita" a uma cota aproxì nada de 580 m. A seçã0, de
sìgìa SE-'ì 3, tc.m 154 m de espessura, sendo a seguinte a sua se
quêncìa litológica, inicjada B5 m abajxo do da tum l.

Inicialmente ocorre un espesso pacote de s iI ti tos e
areni tos ci nzentos. Segue-se uma seqüônci a anornlalmente espessa (53,6 rn) de calcãrjos de cor creme, criptocrìstal.i nos. Nes-

ta sequencia djstìnguenr-se

claranlenLe

dois níveis onde o calcá

- 39-

Fig.13-PERFTL r'JetO, SÍTrO SAUDÀ08
de É¡ú. PE.)

Ârc¡rlô cinro com ¡ñr¿rco-

'10çõss

ds lolh¿lho

.Ar€trrto lr¡o, a¡çilu!ù, coñ

-Gipsilo

-Arqil rc cr¡ro €scuro

40-

rio é maciço'

sendo que nos denrais, o mesmo ocor,re em rãminas
horizontais, mir irììét'i cas e cent.imét.i cas. Acìme des te níver o
corre uma camada de nargas de cor ci nzenta, f riãvel , a qual se
segue um novo níve I de calcãr.i o semel hante aos ônterj ores. Re_
cobrj ndo dj retamente es ta marga, em contato brusco, aparece um

I de gjpsita de co I oração creme, ìmpura. Mais acima, um no
vo níve1 de marga se faz presente, sernelhante âo anterior em
níve

todos os aspectos, ocorrendo en lão unla segunda camacla de gìpsi
ta, nruito mais espessa que a a nteri or, de cor bra n ca e textura
fi bros a. A gipsita, con tudo, não õ pura, ocorrendo irregular_
mente pequenas i ntercaì ações de argì lj to ci nzento, fri áve I . Na
parte superior da seçã0, vorta a ocorrer uma canrada fina de mar
gas' recobenta por um níve r cie siltitos e argir itos de cor cin
za esverdeado, a I tâmente foss iI ífero. tm di reção ao topo da
seção, os folhelhos assumem uma color^ação amarel ada, gradando
no finaì para solo.

perFil

nQ

l0: -Sjqio Saudade: Municípìo de Exu,

Gil,.. *-îàt

ra descrj ção des te

perf i

l,

pt

foram ut.i liza _
dos tesLernunhos de sondagem. A perfuração estudada foi efetuada peìa Companhia de Cinrento poty, pertencente ao Grupo Ipane
ma. 0 poço, rcpresent.rdo peìa sìgla A-ll_F, foi perfurado a
umà c0ta de 5/0 n, abrangendo ¿ì parte superj or da formaçã0, ao
l ongo dos seus 26 nr de profuncl .i dade.
Pa

tambõm

A seção jnicia-se l4 m aba jxo do da tum Z, através de
um ìeito fino de argirito cì nza-escuro, com ì nterca rações mìri
rni!tricas de ca I cãrì os. Segue-se dois niveìs de gi psì ta branca,
de hãbito fibroso" separados por una carada mais fina do folhe
'I
ho, semelhante ao anterior, e outra cle calcãrjo recristalìza_
do, de cor cinza. Acjm¿ da gipsita¡ ocorFê um níve.l de areia
cinzenta, espesso, com matrjz arg.ì losa, contendo pequenos grãos
de gips'i ta e intercaìações de argi la pura, ta¡rb6m cinzenta. tn
cerrando a seçã0, aparece uma camada de, argi l a c i nza , com grãos
de arej a, que torna-se amarel ada e gradà pa ra solo na extremi _
dade inicìal do poço.

Fìq

r4

Nrll

PErìFlL

Rl^Crl0 0OS VltllìÂ(l,ll)lllClPlO DI J^RÕlM,CE]

Âro'lrld crô¡o corñ .oncr.c¿'ai col.ó'ror

arQrlrro crnro rñlô.col0do 4oñ

colcdriot .t.ms mo'0osor.

Àr.ñilo lìña, osþ¡oôqulcodo, com .stolificocóo crutodo e b¡n.o¡ de cilccr6^,to

- MorOo

c¡nzo .rv.rdoodo,

-cdlcdrio cr€mo, lonlnodo.

-Slllllo cin¿o e6e€rd€odo,

ploOù eodo

A'6nilo oñorslodo, mid io, estrotilicdçõo
crurodo,

triiv€l!

ñuÊcovrr rco.

-ÁrOllilo loñ¡Òodo, do cor costdnho,

'Ar.nilo ohor.lodo, ms'dlo,

th<ívot.

-Colcor€niro clnro omð.€todo,

-¡¡or{o ociñ¡errodd, oilrorilicodo,
-Colc;r¡o ¡ofn,¡odo, c..mr.
'Ar9llìro c'n¡o 6s€uro, corboñoúo

-Ar.ñiro nFór.lodo, tino o m;dio.
Ar6ôiro onorárodo, coñ .oncr€oó.t

A¡n

P

I

_Colco¡io loñinqdo, crôño, rnrèrcoiodo
com o¡ ¡j' lil or crn¡o c!verdsadot.

O)4Gor

-

il n9 ll: l!CCtlg-!.0: _Vì!jra: t4unìcîpìo
dìns, Ct (Fiqura n9 ì4)
0s dados que poss.j bjl j ta ram o I evantamento
Perf

de

des
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Jar-

ta

se

ção foranr obtidos enl lrabalhos cl e ca po, real jzaclos por. tõcn.i cos da Companhìa de pesquìsas e Recursos luljnerais (CpRlr4) para
o "Projeto santana" ' A parte da seção medida que Ínteressa ao
trabalho aquj desenvol vi do tem 67 m cle espessura, corresponden
do a parte jnl.erjor da formaçã0, sendo composta de duas partes.
A infer'ì or foì medjda ao ì ongo do Rjacho dos Viejra, e a supe_
rior em um afluente cl o mesno, sjtuado i nrargenl direjta.

A seqüônc.i a começa 37 m abaixo do clatu¡n ì, com calcã_
rjos de cor creme, laminaclos, interca.l aclos com folhelhos cin_
za-esverdeados. Segue-se um nivel de arenito anrareìado, fjno
a médio, contendo f'ragmentos de aren.i to lna.i s I.i tìficado,
cont
matriz calcãria. Sobrepõe-se outra camada arcnítìca, de granuração fi
na a módia, contendo pequenas placas de mica. tste arenì to a presenta- se f ina rmenbe estratif icacro, possuíndo uma matri
z fra

calclfera. fvla i s ac j¡na ocorre, eùt contato brusco, uma
canrada fjna de argilìto carbonoso, decompos to. e outro nível
de calcárío, cstr.rtjf jcado mas não esfol.i ãvel , cremen criptocrìs
talino. Recobrindo o calcãrio aparece unra canrada de nrarga cinza-claro' estratif icada, seguì da por arc.nìtos c i n z a - a a r e 1 a d o s,
rnuscovíticos, de granuìaÇão méclia, contendo cinento calcífero
na base. lmedi atâmente apõs, veli fica-se un níve I de argilì_
los l am inados de cor cas tanha, bem como outra camada areniti ca,
de cor auarelada, granuìação mild.i a, friãvel, muscovítìco, a_
presentando es trati fi cação cruzada.
A parte superì or da seção ii i nj c.i acla com s.i I t.i tos la
mi nados, nìuscovibicos, ci n z a - e s v e r d e a d o s . Ac.i ma si tua_se
um
ca I cãrj o argì ìoso, compacto, c reme , que passa, em contato gra_
duaì, para unra marga c j n z a , e s v e r e a d a , contendo nîvei s de cal_
cãrio crene, centìnr6tricos. tm segu.i dô, ocorre um pacote espes
so de anenj to fjno, cjnza-claro, com nîvej s mais compactos, pg
ìa presença de natri z calcárja. Incerrando a seção ocorrem ¿lr
giììtos cinza, possuìndo intercaìações de calcãrìo argiloso,cre
nre, na base. Na parte superior deste argì lìto as ìntercaìações
càmenle

m

cì

de calcãrio arqiroso desaparecem i ntei ranente, sendo substi tuí
das por concreçõcs calcár'i as, centinlõtri cas e d e c i õ t r ì c a s , f r e
m
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Pr2

"
Arenrlo frno, c nro omor{'lorlo

Pr¿

Prz

'
Aro¡ilo conqlcm6rólico, com bolos de orgrlo € concreçõ€s d€ pirilq

"

P,z 5
Foll.elho crr'zo contendo pequenos conc¡eçóes

f:olhelho

c

iozo, micoceo.

Colcdrio cremo, lominodo

Folh€lho coslonho sscuro,possondo o cin¿ento no lopo

, Colc¿¡io cre(ìe.lomrnodo
- Folhelho ¿ì¡ro c scLro.
- CoLcó¡ro cremo,lomiôodo.

t-;.
Prz

t

f'""i
¡t

- Colc¡jrio crenì€, conpoclo

Fo lhe rho ciñ¿o escuro,

conl€ndo cí?s,s linos de

Arenilo cinzo omorelodo

Prz

Plz

co

rvóo e concroçõer

o coslonho, grqdondo no lopo poro

Billilo,

Folhelho escuro. SolLrminoso. com inlercolocöes ds orenilo cloro

'
I

Sillilos costonhos overmelhodos,

A 2 4
!:'q*;*r!grd

6h
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nq l2i &tgSt'o.d_q_9.0i: Município de Portejras,
CE (Fi gura nQ l5)

A seção foj I evantada con base em trabal hos de canrpo real i zados no li acho do Boj, Muni cípì o de porte.i ras, CE, Re
presenta cerca de doì s terços da f ornlaÇã0, a parti r do seu ì ì nrite jnferior, tendo 83,1 nr de espessura.
espesso pacote de sì I ti tos inj ci a esta seçã0,40,6
nr abai xo clo datun I . Sua col oraÇão varj a de vermel ho ã ci nza
amarel ado, possui ndo freqüentemente estratj fì cação cruzada. Cq
racterísticamente, es te sed imento se a I tera em pequenas placas,
ocorrendo esporad icamente nivei s portando concreções de areni to esbranqui çado, consol j dadas por um cimento calcãrio. Acìma
des te siltito encontra-se um nível de fol hel ho escuro, betumjnoso, intercal ado com nívei s centinrétrj cos de arenj to ci nza
claro, mi cáceo. Segue-se uma camada de areni to estratifjcado,
com níveis mai s consol i dados, Para cìma o arenito grada para
sìltjto, mantendo as mesmas característj cas. 0utro nível de fo
I he lho es cu ro sobrepõe-se a este si Itito. Nes ta camada,ocorrem
leitos centj métri cos cle ca rvão, bem como concreções calôãri as
no to po. Acinra, pode-se verìficar a presença de es tra tos fjnos
de cal cãri o c reme , j ntercal ado com fol hel hos escLlros, idânticos aos anterì ores, em canladas mais espessas que as de calcã rio. Sobre es ta sequêncì a ocorre um níve I espesso dos mesmos
folhelhos e outro de calcário, tanbém f inal¡nente laminado.li4ais
um nivel cle fol hel ho recobre o cal cãrj o , sendo porôm menos escu ro. No topo des ta carnada vol tam a aparecer concreções cal cã*
rìaso sempre de pequenas di mensões, fo rmâ to irregu ìar, mantendo-se i dônti cas as dema i s característrcas do s ed i men to. Na par
te superior" da seção aparece, em contato l¡rusco com o folheI ho, um nível de aren ito grosseiro, fel dspãtl co, contendo frag
mentos de tanranho i rreguì ar do folhelho sotoposto, Em contato
transi cional o aronito torna-se maìs f i no, es trat ifi cado, micá
Um

ceo,

níveis rnuito rjcos

a orgân'i ca vegetal alta mente fragmentada, que se acumula nos planos de estratif .i cação.
Este pacote areniti co õ muj to espesso, possu indo uma col oração
cinza- amare lada. Frequentemente ocorrern estrati fi cações cruzacom

em matér'i
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das de grande pnrte, soncio tambðm comuns nìveis l¡a js litifica_
dos enl decorrênci a da ex'i s tênci a de cimento c a
l cãr i o , Encer r an
'
do a s eção , enl contato direto, aparecen margas c.i nzentas, con_
tendo veìos fi nos de gipsjta.
Tecto ni s¡to

Segundo

UN (1966, p. 42) a Fo rma ç ão Santana re_
conl a Formação Exu, um ci c lo põs _tectôni -

BRA

presenta, iuntamente
co na evol ução da bacia. tfetì vamente, enr meìo a um conturbado
panoranìa geol õgi co, caracteri zado por ruptura .i
ntensa de pla_
cas l itosfõrj cas om regi ões próxirnas, es ta bac.i a parece ter_se
formado apenas sob os efejtos de unla subsjclôncja constante
e
não pronunci ada. 14esmos os grandes r i neamentos de pa tos e pernambu co , que indiretanlente a del.i rnitam nesta fase
(pe 1a prìmei
ra vez õ assurn jcla uma forma al ongada, 11e ori entação E_0) não pa
recem ter.ì nfluído d.i rebamente sobre as características ']itoró
gìcas e estnu'lura.i s clos sedìmêntos,
Assìm, em ãnbj to regj onaì , as canladas são pra.l.i ca_
mente horìzontais, e altamente pers.i stentes em sua cont.i
nuida*
de late.aì, revelanclo etet.i vamente uma deposição em amb.i ente de
calma tec tôni ca. As ondul ações suaves e as juntas, verificadas
em a lg uns ìocais, sao geraìnente interpretaclas como
consequôn_
cja do soerguìmento posterjor clas camadas, ocorrìdo ciurante o

j976, p. S3).
Por ou lro lado, os dobramentos convol utos, pequenâs
ondulações e camadas com nìergulho um pouco maìs pronunciado,re
gìstradas na I i tera tu ra, nos níve.j s sobrepostos aos evapori
tos,
podem ser expìicados por hicl ratação da parte
evaporitica orìg.i

Terciário

(M0RAIS,

naìmente deposita.la c ono
em gips ita.

vel

anìdrìta, durante sua

transformação

Quanto ao mergulho s uave das camadas, (l_ZgN),

visi

escala regional , ó i'terprebado por BEURLtN e lvlABES00NE
('l969, p. 3O) em um contexto mais amplo, em razão dos mergu_
lhos dosÌ sedimentos das Bacj¿s do R.ì o do pej xe e lguatu, situa
das do ìado oposto do l.i neamento de patos serem para
Sul,
BEURLËN e llABIS00NE (op. cit. ) admiten] a existência de
unla estrutura sincl inai, cujo eìxo, de ci ìreção E-0, co.i ncide apro_
ent
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ximadanìente com este I ineanento, Ta l comportament0 õ aparente*
rnente pouco plausive l, conforme ressal taÍt os autores,porque as

evjdêncjas lorfolõgìcas, especjâlmente a rede hì clrográfi ca da
regiã0, ì ndìcam uma estrutura anticl ìnal cretãcea. tntretanto,
con¡ base n0 comp0rtamento da cobertura sedimentar, os autores
def endern a idõia acima exposra, aclmitindo que â esrruturà an-

tic linal seja secunda.i anìente ìmposta â estru tura original por
uma i nversão da tendôncì a epe irogôni ca . De qua ì quer modo mes_
"
mo adnjtindo a jnt{ìrpretaÇão paleogeocl rãf ìc.a apresentada
por

BtuRLtN e 14ABts00NE' os mer{Jurhos nef erirros não parecern possuìr quaìquer sjqnìf icacl o nos sedinlentos que constjtuem a ba_
ci a.
En resumo, pode^se

dizer

a deDosìçãr: dos sedj _
mentos ocorre em cond içôes de rel atj va calma tectônj ca. Com e_
c¡ue

fei to, nãio se encontram fa Ihas e dobran¡entos cle caráter d.i astróf i co nefl evidências cl e qualquer tino de manifestação magmá_
tjca. Inexìsi;em, ìgualmente, clãst.i cos grossei ros, bem como

sedimentos dern.rsi aclanente ìnìaturos.
[-on_si der¡<:ne_s rj r.nn-{ìrTì-i

(._as

A For.ut,içart Santana õ econo¡t.j camente a majs rjca das
uni dades quc cornpocrn a sequônc ia seci irentar do Ar¿r'i pe. ËsLa ri
queza, contudo, concentra-se mais n0 aspecto quantjtativo cle
suas resenvas que no quaìitativo. Ifetivânlente, entre seus re_
cursos naturais explorãvejs, sal ientan-se apenas g.ì psita e ca.l
cãrios. Existenì entret¿ìnto outros minerais ìnlporbantesr errÌ
ocorrências aindâ não bem es tudadas, destacanclo-se celesti ta e
barìta. Dev ìdo ao carãter ìmpernreãver cre seus sedimentos, benr
c0mo a suave incììnação das canladas pa ra N, ocorrem .i númeras
fontes no contato corn a Formação Exu, constituîncio o maìor re*
curso de suprìnrenLo d,ãgua no Ilanco cearense da chapada, Fi_
nalmente, Iorarn rJetcctac.]os, enr ocorrônc.i as locajs, teores vari
ãveis (apesar de não sìgn.i ticativos) cle cobre, niquel, chunrbol
zinco, mol ibdênì 0, prata, cob.r lto e boro, em seus sedìmentos.

Gipsita
Ses

undo 0.1t. t [0NARD0S

(jn

AL]RtU,

j973, p. ISB)

as
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reservas desse distri to gipsíÊero são imensas, constjtujndo uma
garanti a de supr'ì nênto de gêsso durante tÉ-'rrpos i n c o n t ã v e ì s T ra ta-se em verdade, do maior recurso m ineral da regì ã0, contri bu
'i ndo d e c i s ì v a r.' n e p ara
o desenvolvimento econõmi co de uma exbensa ãrea clo Nordeste do llrasjl. VEIGA (.|968, p. 34) estima a
quanticl adc Lotal deste ¡tjneral em toda a regìão da chapada em
cen benas de rni lhões de toneladas.
.

m

l,

jã foj visto,

ta

camada não 6 continua por
toda a bacja, or:orrendo enl I entes de d i ntensões variãve.i s, jnte.r
cal adas em argi l i tos cinzentos. Apesar des tas lentes ocorrerem
no nresmo rrivel es1r.1 ¡;grãfico, ìocdlncnLo podem se tornÄr mais
Como

es

frequentes , ou fal tar totalmente em ou tras ãreas. Não raramen
te, atinqem espessuras de nlais de 20 m, alón de uma extensão
de quì lômetros. A gì ps.i ta possu'i , na regì ã0, quatro hãbì tos dis
tjntos: rnacìço, fibroso, radial e lauinado. Desl_es, o hãbjto
fibroso é o ma is c o mum. A col oração á s emp re b r a n c o - a c ì n z e n t a da ou c rene. As úni cas impurezas encontradas são argj I j tos cj¡
zen Los idênti cos aos que ocorreût etlì sua base e topo, E compìetanente afossi lif cra.
A nr ìneraçiìo, efetuada a cóu abetrto na regì ã0, é r"ealizada em ãreas onde o capeanlento sedjnentar õ pouco espesso,
vari ando entre I e l0 m nas ninas a bua I mente em exp loração. Es
ta ã maìs ì ntensa nas re.g jões de Ararìpina e -lri ndade (PE), Si
nrões (PI)e SanL¿rna do Carjri (CE), ernbora exi stam tanbãm lrinas em atìviclade enì outros locais cla chapada, De toclos estes lo
cais, â reg iâo de l r indade parece ser a ãrea maìs imporbante
Foj definjda c omo pr iori tãri a para prospecção pela SUDENE (VEI
GA, 1968, p. 30), lendo posterìornente sido objeto de um estudo minuc'i oso s obre suas p o t e n c i a I j d a d e s , desì gnado como "Proje
to Gìpsita" " e Fetuado também pela SUDtNt (¡4UNlZ, 1973).

Calcários

tnbora com umd área cle af I oramentos restri ta aos
flancos E, NE e N da Chapada, os calcãrios são também, potencjalmente, uma importan le fonte de divisas pa ra a regìão.Suas
ocorrências majs ìmportântes situar¡-se em Santana do Cari rj,
Crato e Barbal ha, sendo que n0 prìrneiro destes locajs as reservas são cal cul adas enr ì,6 mj I hões de toneladas (140RAES ,
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1e76,

p.

7B)

r

ta potencialidade,

exi s te, atualmente, apenas uma fãbrj ca de cìmento na regìã0, para exp I oração destes
ca ì cãri os. Trata-se da I ndús tri a Ba rba.l hense de cimento portland (IBACIP) s ituada na cj dade de Ba rba I ha (CÉ), em funcìonanrento desde I965.
Apes

t.

a

des

ito logì camente es tes cal cãrj os podem ser cl assifj

cados conto micrjtos (¡10RAES , 1976,
possuì ndo teores de Ca0 que variam

_

p. 59; VEIGA" 1966, p. 38),
entre 48% e 50%.

ûe¡estita
Consti tui uma pequena ocorrêncj a encontrada apenas
na reg i ão de Santana do Car.i ri. Aparece sob"a forma de blocos

de até 30 cn, provenìentes de fr agme n ta ção de I entes de 5O- 'l00
m de extensã0, e 30-40 cm de espessura. Estrat.i grafi camente es
tas I en les situanr-se na base do pacote evaporltìco.
Bari ta

se tâmbét¡ de uma ocorrênci a local, sendo encontrada sob a forma de s ei xos esferói des cle atõ 5 cm, disper_
sos em níve is de margas, na parte superì or da formaçã0. Esta
Tra ba,

ocorrênci a situa-se no

munì

cípì o de Simóes (pI ).

Paleonlologia
A Fornração Santana é hoje mundialmente conhecida nos
me ios especjalizados, g raça s aos seus fóssei s. Com efe j to,
a
sua fau na de peì xes vem despertando a a tenção dos estudiosos
des de o século passado, sendo hoj e sobejamente conheci da e divulgada, näo só no ãmbjto cjentífico, mas também no particular,
jã que, atua lmente, a sua expì oração embora i legal, constitui
"
un dos mais tranquj los e I ucratj vos ratìlos de comérc.i o.
E ìmportante contudo, ressa I tan que a Formação Santana é infinitamente mais li ca, no sentj do paleontológ.i con do
que faz crer a f .runa de peìxes hã pouco referida. Ë suf .i c.i ente

ionar os fósseis cie forami níferos, bi val ves, gastrópodes,
conchos trãceos, ostracodes, crus tãceos superi ores, j nsetos e"
quin6.i des, peixes, queìõnjos, crocodîlîcleos, pterossâuros, amenc
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lãn de g ra nde quantidade de restos vegetai s, como poì ens e es_
poros algas, fungos, for has diversas, resi nas, estrõbir
os,tron
'
cos, etc. 0 que pretendenìos neste capitulo õ fazer um ìevanta_
mento rel ati vamente cornpl eto de todos os taxa descri tos formar
nente, alénr de un pequeno comentãrjo sobre o sign.i f.i cado geo_
ìógico destas c.i taçoes" Ass.i m temos:
Forami níf eros

As ci tações de forami nÍfenos no Arari pe são bastan_
te antigas. BRANNER, em sua ,,Geoìogia tlementar,, (1915, p.354)
jã mencìona a ocorr'iìncia, em grandes quantidades, destes pro
tozoãri os. Contudo, atã o momento r es ta descoberta não foi con
fj rmada, po ìs por mai ores que tenham sjdo as pesquisas neste
sentido, os forami niferos c i tados não fo ram n ov ame nte encontra

dos.

No traþa I ho ora em apresentaçã0, a pa rec e, Þela primeira vez a designação formaI clestes nricrofõsseis na bacia do
Arari pe. Trata-se de Rhodona¡;c.ía bonteí., que õ contudo ¡
umd
forma microscõpica de forami nifero, de carapaça essencialmente
qu iti nosa, aparecendo nas prepôrações palino1óg.i
cas junto com
os po lens e esporos. É encontrada apenas nos nívei s de forhelhos sj tuados imediatamente abaixo da gìpsita, na reg i ão de
santana do cariri. Segunclo a bi br i ografi a consu rtada, es tes fo
rarniníf eros são exclusivamente marjnhos, ocorrendo em f á.cies
não mu ito costei ras (REYRE" 1966, p. lO),
Bi va.l ves

jã são bastante conhec.i dos no Ararjpe.
0correm principaìmen.te em bancos ca l cãrì os es parsos , ìocal i za_
dos estratigraficamente acjma dos níve.i s de gìps.i ta, junto com
0s

bi va I ves

gastrópodes, e eventuâlmente com equinõjdes.
Procedem de HARTT

(t941),

BtURLtN (1962, 1963,1966,

ì971) e I4ABESO0NE et TIN0c0 (r973) as prìncipais cìtações feitas a esp6ci es, gêneros e famílias destes b.i va ì ves. 0s taxa
são os seguintes:

-50Fani I ì a Pteri idae

Dupberia sp, cf. E, flickí pERVINQUIËRE
p.t;er¿a spp. (duas espéc.i es não determinadas)

a

Fan¡i I

i

Fami I

ia

Isognononì dae
Ar¡uiLeri.a sp.
Anomi i dae

Anom.i.a sp.
Fam

j I i a Myti ì idae
Brachll donl;í a sp .

l--ami I

i

a CrassatelIidae
Crassate,T,La sp.

Familia 0streidae
0stTea sp,
IamiJi q Corbuì ì dae
CorbuLa spp. (duas espõcies não determìnadas)
Fami I i

a

Vener'ì dae

Venus sp.
FamJ

li

Fami

l

a

ia

Un

ion idae

Cyreni dae

Gastrõpodes

A t"auna de gastrópodes 6 tambãm bastante diversi fi cadâ. É rel ati vamente comum a ocor rência de bancos calcãrios
onde, em anos tras de dimensões decjmõtricas, podem ser contados na superfíci e centenas de exempì ares. Maii uma vez as únicas ci tações formais de famílìas, gôneros e espõcì es, são as
feitas por BEURLTN (1963, 'l964) e MABES00NE et TIN0C0 (1973) ,
que mencj onam as seguì ntes:
FamiIia Turri tel idae
Subf ami I ì a Cass iopi nae
Craginia araripensís var, (j.Ll;a BEURLEN
Craginia aranipen:;ís vay. lat(1 BEURLEN

-51bone t omualdoi BEURLEN
lllut,z'i teLa Lucía.noí. LE AL
'l'ur r.i t r.: L tt ipubt'ens ls LEAL
ll'uxríte La sp,
LlrzsaLítt sP,
G Laztr:o ni a sp.
Gynrnen

Familia Naticidae
1?oLiníce:; sp,
Famì I j

a tpì tonì ì dae
Loniun smaLLi,
Lunatt,a sÞ.
Arnpu LL',ina sp.
I:ip.i

LE AL

Familia Scalidae
'l'ur )1i
S

Fami I i

:,:

(: a'1.

a sp.

cctLa sp.

a Ceri thi dae
sp, cf , ().
ll enti:: erì thiurn ? sp,
Ca'r,'L

Farn

t;hl.um

aus

bittense

R0t¡4ER

j I ia Aporrhai dae
/tpoTl'tt(t Li \p,

Fami I

ia 0streidae
?

0 {t

t,^r,

cct sp.

Segundo BEURLEN (1963)

a associação apresenta-se bem

típica, dj ferj ndo em função do local de ocorrônc ia na Chapada,
poi s, enq ua n to no flanco Nordeste (reg i ão do Crato-portei ras )
exjsteflr somente representantes dos Cassiopinae, para Sudoeste
a variedade de tìpos aunenta, havendo inclusive representantes
ti pì camente ma ri nhos , na reg ião de Casa de Pedra e Rancharìa.
Conchos trã

c

eos

tstes crus tãceos , tÍpi cos de ambi ente não ma ri nho ,
ocorrem en vários locais da c hapada, tanto na base quanto no
topo da formação.0LIVEIRA & t.E0NARD0S (1943) e pAtS Lt¡4t
(1943), mencìonam sua abundâncì a nos nívej s de folhelhos betumi nosos. Tanrbém BUERLEN (1963), ci ta ocorrênci as esparsas na
regìão de Casa de Pedra (14unicipio de Ipubì ), bem como em Ran-
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charia (l'lunicípio de Araripìna) e no sítio Ronrualdo (Município
de Crato). 0s úni cos gôneros citados são n,sihez,íø (pAES LE14E,
1943,

p.

r e Ba'i.r,des.bhenia (BEURLEN, 1963, p. ZS), sendo
es te ültimo classì fi cado com reservas de BËURLEN, poi s segundo
es te autor, o material ã mu ito maì preservado.
8Bl )

0stracodes
São os representantes ma.i s comuns e típi cos na Fo r_
mação Sa¡tana, sendo conhecì dos desde lgOl ( Bt RTRAN D, in pAE S
LE¡4E, 1943, p. 8Bl), que os utj I i zou pa ra da tação de camadas,
at.i buíndo às mesmas uma i dade cenoman.i a na. 0correm em toda a
extensão geogr"áf ica e estratìgrãfica des ta uni dade, ãs vezes
enl tal quantidade que suas acumulações são designadas informal
mente como os tracodi ó1i tos (SILVA, 1gl , p. lZ). A fauna,apesar
de abundante, õ pouco diversificada, predoni nando formas I isas
0u pou c0 0rnamentadas, conheci das de outrâs baci as sedimentares do Nordes te do Bnas j I como não mar.i nhas. 0s gêneros e espõ
ci es tratados formal mente foram obt idos a partìr de citações

de ALBUQUERQUT (1962, p. 40), BEURLTN (1963, p. ZS),
BRAUN
(1e66, p. 64-66), SILVA (1967, þ. 23; i970, p. 1ì; js7S, p.
6B), BATt (1972) e M0RAES (1976, p. 5B). São os sequ,i ntes:
Fam

j

lia Cypridi dae
pat b er s a nclj pt,i

s

mi c rop

api LLo s a
P rtracyp z'í de a obot¡a.ba obouata
IIet,etoc!/p1"is sp,
Cg

Famì l i

a

pr,l. de a

s

p.

Eucandon idae

Canrlonopsis sp.

Familia ûarwi nul i dae
Daz,pinula s p,
Famj I ia Cytherì deìdae
oxacg theridea sp.
Fam iI ia Prognocytheri dae
p ara:: chuL a ri dae
micropuncl;q.ta
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Fami 1i

¿t

hu

L

e nl, d,rL

a Lyrnnocytheri
ßi

:: ttL r,'o r:u ytn.t

c sp,

dae

ri

sp .

De todas estas cì bações,

a que ¡Tìerece maior atenção
é a de BATE (op. cit.) no que se refere ao grau de preservação
dos exernplares e ¿ inr-ornraçdo paìeoecorõgica obtida. com efeìto, os ostracodes descritos, aDesar de nuntel.osos, enquaciram-se
em uma ún.i ca espõcie, Pa.bL,.:rsonaypsís níeropapíLLosa. tendo si
do coleiados em uma concreçäo portancio un peixe te.r r:..tsteo,cLadocyt:Lu, rTaxdncrí AGASSIZ. 0 pr,rcesso cle fossiììzação atuante
nos exempì ares es tudados , foj a substj tur ção por apatì ta,tendo
os os tracodes conservado tocios os seus apãncri ces . Segundo paì a
vras textuajs do autor (p.379) ,,this discovery represents the
best fossjl ostracod naterial ever f ouncl". A'ì em da fossjlizaçã9 desperta a atenção o fato de que unre única espécie fo.i encontrada associada aos res tos do peixe, poìs tal s i tuação õ co
mumente encontrada em amb ien tes não marj nhos, como t amb ém res_
s.rlta BATt (p. 392).
Fi nalmente vale mencj onar que um trabalho cle grande
vulto, envor vendo os ta fauna, foi recentemente dpresentado pe1o Prof ' M'D. srLVA como tese de Lívre Docônc i a. tmbora não te

nha havido possil¡i'l idade de consurta a este trabalho, acredìta
mos que a lista de os tracodes da Formação Santana seja breve _
mente bastânte ampl ìada, ji que a pesqui sa cm questão dedi ca _
se especìalmente ao lratamento si stemãtico des ta associaQã0,
Copepódes

A ocorrênc.i a de fósseì s destes crustãceos 6 em ge_
ral nuito rara. Contudo exj s te una c j taçào apresentada por
cRtsstY e PATTIRS0N (1973) da ocorrônci a de formas parasíticas

tes

an jnrai

s

ias

trt qa.rcÌnerl AGASSI Z,
Segundo os autores (p. l2B3) ', they ane by for the oldest co_
pepods of any sort known,,. 0s fóssei s, pertencentes ã superfa_
mí1ia o i c h e l e s t h i o r' d e a , encontranr-se nìui to bem preservados.são
seguranìente rnarìnhos, o que denonstra a grande tolerãncía ã vl
riações de sa'ì inidade do hospccleiro, que, de acordo conl a infor
nração fornec:ida peros ostracodcs (p. rzss) te.i am perec.i do em ãgua
doce.
des

em brãnqu

cle (

I

ct ¡ln

cu

,,7..
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tãceos superì ores

(Ma

l acostraca

)

Apesar de mui to raros, ocorrem na reg j ão de Araripi
na-Rancharia, res tos não muito bem preservarlos de crustáceos dg
cãpodes, relativamente pequenos, (cerca de 3 cm). BTURLEN (1963,
p. 25) menci ona esta ocorrôncia, a tri buindo o mater.i al ar famí_
Ii

a

Pa I

aemoni dae.

Insetos

As

tações sobre a ocorrãncja de insetos são tam_
b6m raras ' L IMA (1950) mencìona a existôncia de uma ninfa de e
femerideo coletada na Fazenda sta. Rosa (lvrunicip.i o de crato,ce)
descrevendo e iI ustrando o exemplar estudado, pelo fa to do ma_

terial

c

ì

ser" i ncompl

eto, o autor apenas o re fe re à família

dae, admitindo a possibir'i rrade de pertencer à subfamí1ia
ri nae.
Recentemente SILVA & ARRUDA
tambõm restos
gem da reg ì ão

(

197

6)

Baetj_
Siphlu

descreveram

de insetos procedentes de testenrunhos de sondade Casa de peclra, a trì bui ndo-os ã Hymenoptera.

Equi nõ ides

As únicas ocorrôncjas de equinóides conhec.i das na
chapada locali zam-se na extremidade Sudoeste,
mais
precì samente no 14un jcipìo de Ararì pì na. Ap a re cem em bancos
de
ca I cárj o c reme , al tamente recristalizado. BEURLEN
('ì966 ) des_
creveu formal¡rente as cluas espõcìes conhecidas, que são:
t;'aujasia araripe,nsís BEURLEN.

) tinoco.i BEURLEN.
Es tes equj nõi des, dos pontos de vjsta paìeoecoìõg.i _
co e p a ì e o g e o g r ã f i c o , fornecem uma i nformação mu.i to impor tante,
Al6m de sarem i n d u b j t v e I e n t e marjnhos, são dist.i ntos de to_
das as outras fo rma s conhecj das no Cretãceo do Brasil. Esta pe
t,u

gtLt"ur; (t:iclLíno.pgç¡us

a

rn

quena fauna representa poìs uma ocorrência úni ca na
região,não
pod.endo ser correlacionada com outras âssociações importantes

-55-

de equinõides br¡sìleiros, como as da Formação Ri achuel o,na Ba
cìa de Sergìpe-Alagoas, e da Formação Jandaíra" na Bacia potiguar. BEURLTN (1966, p. 459) ressaìta que formas semeihantes ãs
do Ararj pe ocorrem nas assoc iações de equìnõides cretãceos da
Am6rica Central e do Norte, o que, segundo o autor, seri a sugesti vo de que a ì ngres sã o marjnha ocorri da na Bacia do Arari pe não estari a di retamente rel acì onada com o desenvolv.i mento
mali nho da cos ta atlänti ca (pelo menos no que se refere ao Atl ãnti co Suì ).
Pei xes

A ocorrênc,i.a desta fauna" conhecida hã longo tempo,
sem dúvida um dos majs espetaculares regi stros fõs -

ti tuj
seis em territõr'i o brasileiro,
cons

chegando

a ser

bas

tante signifi

cati va no cenãr'i o mundia1. Apesa r de sua ocoi rênc i a generaì iza
da ao I ongo de toda a Fo rma çã o Santanô, do.i s nívei s estratigná
fi cos sobressaem-se neste âspecto. Trata-se de ca I cãrj os laminados, s i tuados abaixo dos nívei s evaporiti cos, e das argi las
e margas j ncoerentes si tuadas acjma, o nde os pei xes ocorrem co
no núc I eo de concreções caìcári as.
Apesar de extrema abundãncj a des tes pei xes n especial mente nas concreções, const jtu.i ndo os famosos jctiõlitos, a
fauna pode ser cons i derada um pouco monótona, pojs em verdade
poucas espécì es são realmente abundantes. Ul tjmamente vem sendo pubìjcadas s istematj camente novas descri ções de espécì es,au
mentando deste modo o conheci¡rento sobne a djvers.i dade desta
fau na. Deve-se contudo observar que, estas novas c.i tações ref erem-se a formas raras, que sõ esporadì camente são escontradas.

A primeira ci tação da ocorrênc.i a destes fóssei s fo.i
fej ta por SPIX et MART I US em I 828. A pârtir de entã0, numerosos pesquì sadores tem se dedi cado ao es tudo destes pei xes, des
tacando-se AGASSIZ (lB4l , 1844), cARDNtR (lB4l ), J0RDAN
et
BRANN E R (1908), J 0RDAN ('i923) e, nÌais recentemente, SILVA SAN T0S (1945, 1947, 1950, 1958, 1960, .t 968a, l96Bb, 1970a,1970b),
a quem coube a di fícì I tarefa de revi sar esta inportante fauna.
No es tãg io atual de conhecr'mento, a pa leoi cti ofauna
da Formação Santana compreende um total de lB esp6ci es, d j stri
buídas em I4 gêneros e l1 famílias.

-56Segundo SILVA SANT0S (1968,

p. 348), todas as

espé-

tas são encontradas nas concreções cal cãrias,ao pas
so que nos niveis de calcãr'i o laminado somente algumas ocorrem,
o que tamb6m acontece nos fol hel hos betunlj nosos pertencentes
ci es descri

ã Formação Sergì.
A rel ação completa desta fauna é a seguinte:
EIJSELACHI ]

ï

- tamilia Ihjnor rtid¡e
Rh'i.nobat;os b, uy.Leni

S

I LVA SANT05

I,lOLOSI EI

II

- Fanrilia

III

- Famiìia

lV
V

Semiorotidae
t,epidotus ten,nurus AGASS I Z

Gyrodontìdae
Mír:roilorL penaluai S I LVA

-

Famil.i

SANT0S

a

Ammiìdae
l';nnel'es a¿¿dar J0RDAN

et

BRANNTR

- Familia

l4acrosemiidae
0phì,op::l.t: cv'etaceu{: S I LVA

SANT0S

HALICc)STO¡4 I

VI

-

Famjl'i

a Leptolepidae

t'epl;o l.ep'í.s

VII - Familia

di.asil

SILVA

SANT0S

i dor hy nchi dae
A:;pí.rktr hy ncy'tus coup Lont AGASSIZ
Asp

TELEOSTEI

Vlll - Familia
IX

rocentri dae
C'Ladocyr,"l.u:: y4ardneri AGASSIZ
Cladocgr:'Lut !'erns S I LVA SANT0S
- Famjlia Thissopateridae
Rhaco Lepis huccaLís AGASS I Z
R

hac

tlhac

ol
o

7.

Chi

s

Dr:.-['ioz,r¿í D'ERASM0
en'í s¡ La.bu:: AGASSlT
ep'L
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a

Chanidae

bíl.be. eT.ongatus S I L VA SANT0S
'l'harr''ías arat,t'.pis J0RDAN e BRANNTR
Das

ll'harrLas yoal¿ae
X]

J0RDAN

e

BRANNER

j I i a EI op idae
Pat'ae'Lops ceay.ensis S I LVA SANT0S
By'anneríon oe:;-Ldtun J0RDAN e BRANNTR
No beLops brana AG ASS lZ

F am

a compos i ção do quadro apresentado, verifica-se que a fauna õ quase botalmente endônli ca ao nivel específico (*) e que, rnesno ao rrível genérico, poucos são os taxa realmente express ivos em ley'mos de distribuição mundi al. As
sim, conforme ressal ta SILVA SANI0S (1968, p. 351)
apenas
Anal isanclo

Micy'odon, )ph'ictpsis , LeptoLepi,s
e
Aspídoz,lLynchus "são conhecidos em estratos mesozõicos da Europa e da Ãf r'¡ ca, embora as espõc ies não sejam comuns com
as
daguelas camadas". Curìosanìente, os gêneros de
distribu.i ção
mais ampl a exc ìuem compl etamente o tel eosteos , que representam a maior parte da fauna (ìl esp6cìes ). A distrjbuição esRhínobabos

"

1,epíelotus

,

trati grãfi ca des tes gôneros ã a seguì nte, de acordo com R0MER
(1e67 , p. 350, 353-354).
l??L'í no b atot:
Cretãceo I nferi or - !lioceno da tu
ropa; Cretãceo Superj or - toceno
da Afri ca do Norte; Cretãceo
ri or do Sudoeste da Ãsia.
[, e,p

í rlo tus

Supe

Tri ãssico Superi or - Cretãceo InFeri or - ?Cretãceo Superj or da tu
ropa; Tri ãss ico Superìor - Cretãceo Infer'i or da Ãfrj ca do Norte;

Triãssico Superior -

tãceo Superì o r da Asia i Tri ãssico-Jurássj
co Inferior - Cretáceo Superior

*

C

re

As espécies AspidarhllnclLus c:ornpton'i DastilL.o, elongatus, Rhacolepis
"
b¡,tacaLí.,, NñLcLop¿ l,rn¡na: I'htu.rí..t;r aynripis,
I'hor,rias¡ nochrrc e Br,annet,i
on De!;titLm ocorrem na Formaçao Codo, situada na Bacia tpicontinentaTdo Maranhão (R. SILVA SANTOS, comunì cação pessoal ) .

-58da Amäri ca do Sul; Jurãssico Superior de Madagascar.
Micradon

-

0phíopr;.Ls

- Tr ássico ¡1édio - Cretå.aeo inferi or da Eur"opa; Jurãssìco Superi or do 0es te da Ãfri ca
* Trjãssi co Superi or - ùre Lãceo Su
perì or da Europa e Amõri cô do Nor
te; Tri ãssjco de Madagascar; Jurãssico - Cretãceo ¡46dio da Amõrica do Sul; Jurássjco
de
Spi tzberg e Austrã lj a; Jur"áss j co
- Cretãceo da Ãsia; Cretáceo Médio - Superj or da Africa.
- Jurãssj co 14õdio - Superi or da Eu

Jurãss ico Môdi o-Cretáceo
or" da Amõri ca do Norte.

inferi-

"

Lep

A

toLepis

sp'Ldo rhtl nahu s

ropa. Cre Lãceo da Amõrj ca do Sul
e Austrãli a.
Estudando-se o problema mais atentamente pode-se

ri fi car

que:

a) A maì or

de

ve

rte dos componentes des ta ictìofauna õ
tel eõteos, e estes, mesmo ao nive I genèrÍ co são praticamenpa

te endômi cos;

b) 0s gôneros de major djstrìbuição geogrãfì ca não
conseguem defi ni r a .i dade de s eus estratos. Com efej to, enquan
to Lep¿doLur: e 0phíopsls são gôneros cle caracteres maj s primj ti vos, predomi nando em faunas jurássi cas (embora com espõc.i es
registradas atõ o Albo-Aptj ano\, Mícrorl.on e Rhinobatos são sen
dúvida formas majs nodernas. Quanto a r,ep talepis e Aspid.othynchus , parecem ser os conponentes mai s típì cos de faunas do Cre
tãceo I nferi or, embo ra suas distri bu ì ções estratjgrãfi cas se-

j am, como

foj vjsto, bem mais amplas;
c) Das poucas Famíl j as que possuem representantes

s

tuajs, só remanescentes dos Rhjnobatidae (com o gônero Rhíttoba
tos) e Chi rocentri dae (Chirocenbrus d.oz,a|¡' -e a úni ca espéci e vi
vente ) são efeti vamente mari nhos. As fanil i as Chanì dae e Elopi
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jstril¡uidas em ãgua docen bem como a únìca
espãcie vivente da famílìa Am.j idae, AnLã aaLxa.
dae são largamente

cl

Concluindo-se este pequeno estudo, pode_se d.i zer que
no presente estãgio de conhecimento, a ictjofauna do Arari pe
pou co cont.i bu.i u pana esc rarecer o probl
enra estrati grãfi co da
Formação santana, apesar de potenci almente ser uma ferramenta
útìì para tal f ina li dade. Realmente, pelo expos to acìma, veri_
fjca-se claramente a jmpossjbi I.i dade a.tual de uma datação precisa, pois a i ctj ofauna reve I a um grupo de formas prìm.i tivas,
remanescentes do Jurãssico, um grupo de formas mais caracterís
ticas do Cretãceo Inferj or (não precì so ) e um g r u p o , p r e d o m ì n a n
te en número, de formas mais evoruîcr as, incruíndo todos os teleõsteos. Deve-se ajnda levar em conta que es ta anãlìse 6 apre
sentada ao nívcl genéri co, poís ao níve ì específì co menos a.i n_
da pode ser deduzido, em razão do endem.i smo dâ fauna.
Quantc.r ao prob I ema ecol õgì co, a informação fornecjda por estes fosseis ö tambem vaga, pelas ntesmas razóes acima
apresentadas. Assjm, na rna joria das espécies não hã conclições
para uso com.i ndjcadores de ambiente deposicional mar.i nho.
0s únjcos casos cìue merecem major d.i scussào são os de CLacloc:y_
cLus e t?hgnoba.bos. Com reìação ao prìmeiro, a família a quaì
pertence chi rocentri dae, possui un ún ico representante atual,
'
que é encontrado n0 0ceano Indico" rf ar da china e 14ar do
Japã 0. Segundo SILVA SANT0S (1968, p. 356),
CLadocucLus ocorre
tanto sob a forma de concreções, nos nîve i s de ma rgas , como nos
fol hel hos betunli nosos, i nter"pretados por M0 RAE S (1976, p. 5g)
como pertencentes ã Formação sorgì. Isto nos reva.i a,
mesmo com
reservas naturajs de ser apenas uma j nformação dada por um re_
presentante da famíììa, a supor uma origem ma|i nha pa ra
estes
folhelhos. Contudo, õ jmportante notar que, a.i nda 140RAES (1976"
p. 6l ), regi stra uma evi dênci a rer ati va!,lente segura de sua ori
gem não marinha, ao descrever conchostrãceos
associados

a estes sedimentos.
No caso de Rhynobatos, forma t.i pi camente marj nha, o
únìco ponto confirmado de colela é a região de Lagoa de Dentro,
no Municípìo de Ararì p ina. Contuclo, lá tambãm ocorrem os ban_
cos de equì nöi des descrj Los por BTURLEN (ì966), o que jã garan
te, em te rmos de nacrofóssei s, a orì gem mari nha destes sedinen
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tos.
Queìônios

0s

to raros'

lôni os da Formaçäo San tana são seguramente mui
Formalnìente exi s te apenas um exemp 1a r , cì tado e irus
que

tardo por BEURLEN et BARRET0 (r968), e descrito por pRICE (r973).
0 fóssj I Foi encont.raclo enl uma concreçã0, procedendo da ãrea
de Santana do Carjri, no mesmo nîve l estrãtìgrático dos ictjõ_
I i tos. Trata-se de uma Lartaruga marj nha, representante
de um
grupo ca racterís t ico do hem js.F6njo Norte, tendo sjdo cl assifj_
cada como Ararípetngs br:Lrretoi pRICE.

Crocodilideos
ém muj to raros, es tes réptei s são encontrados em
concreções, tal como a m¿ioria clos peì xes e a tartaruga supna_
ci tada. A única descrì ção fo rma I foj Êe.i ta por pRICt (.l959)
Ta mb

tendo sido o fõssj I , de pecì uenas rl jmensões, encontrado no flan
co 0este da bacia, n0 Estaclo d' p.i aúí.1\ espõcie descrita 6
A:r,aripesuchtts gonesí,í PRICE, sendo .i nterpretacla cono possu.i do_
ra de hãbi to terrestre ou de ãg ua doce, E i nteressante menci onar que a famil ì a a quaì esLa espðci e pertence, Notosuchidae,6
conhecj da tão s omente no Cretãceo Superior.
Pterossauros

0utro g rupo de Fõssei s d.i fici jmente encontrado.Seus
ossos cons ti t uem ocas ionalnente o núc I eo de concreções caìcãri as, sendo encontrados nos rnes¡nos níveìs portacrores dos i ctiõl i tos,
a fau na des tes répteì s jncluì certamente vãrias espõcies r sêtr_
do algumas de g randes dimensões (L. L pRICE, comunì cação pes_
soaì). Contudo, até o monrento de uma ünica esp6ci e foi forma I _
mente regi s trada. lra ta-s e de Arctr'í.peÍi aurrls cas bíLhoi,des c ri ta
por PRICE (1970) a partìr de nraterjal coletado no lado pernam_
bucano da chapada. 0 fõssi I teria unla envergadura de cerca de
2 m, e ê consjderado evo.l u.ì do em relação às formas jurãssicas,
iã se alinhancl o com ', o clesenvol vimento a'ì cançado em formas
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mais especial izadas do Neocretäceo,, (pRÌCt, op.

cjt.)

Fungos

0correm regularmente, sob formas de esporos, em pre
pa lì no1ógi cas. Exis rem contudo ci tações da ocorrônoìa

s
de micél ios. Atõ o üonìenr-0, entretanr.o, nenhuma tentat iva roi
fcita no sentido clc idenrj ficá-los, scndo a únì ca referênci a
credi tad a a BtRTRANU, t90ì, (in pAES LE11E, 1943, p. gBl )
que
menc iona a existência de hifas de mucedi neas em for her hos
betu
pa ra çõe

mi nos

os colctados no lulunicípio de Crato,

CE,.

Aìgas

A ocorrencja de aloas jã i! bastante conheci da na For
mação santana, especìalmente nos calcãr'i os r ami nados do Membro
Crato. Cìtações ex.i stem desde BERTRAI,I lJ (op. cit. ) que nrencio_
nå a presÊnça de argas gelatinosas. Tamböm srLVA (ìg75) re f'ere
se a estes vegetai s, des crevendo c i lustnando orgôni os de carõ
fi tas coletados na regjão rle ipubì (pE), o que fornece um valj
oso subsídio para in tc rp re LaÇões paleoecò.r õgìcas ctos nívei s que
os contõm. Fornalltente, contuclo, existe apenas unìa des.i gnação
reqistrada na li reratura. Trata-se de cìstos de d i n o f r a g e ì a <i o s,
descritos por L. l14A (1911), atribuiclos ao Gônero t)eJ'r¿ndrea.
0bviantente esta últinra cìtação cle r.eveste igualmente de um sig
nifjcado ecol óq ico especìal, pois garante uma orì gem marinha
pa ra os nívei s que os contém, caso seja afas tada a hi põtese
de

reträbal h anlento.

Ramos f ol hosos

De ocorrônci a colnum, estes res tos vegetajs tem tido
seu estudo prejucl icado peìo nral esLado de preservação em que
se encontrarn. Apa rec em prati camente enr todos os nívei s da Formação Santana, sendo contudo ntais conluns nos folhe lhos betumj-

,

cári os I amj nados, e ocasionalmente cons tì tuíndo o nú
c leo de conc reções. As únicas ci taçôes forma i s des tas ocorrênc ias nos ve¡n de DtJ/lRTt (1969) e DUARTE et JAp IASSU ('l970), que
nos os

ca I

-62menclOnAnt os generos ['odo¡tamLl,Lt¿s, pequena conífera cujos ramos f orrnar¡ o núc I eo de a ìgunras concreções , ê Ngtnphaeitrzs
, que
aparece n0s cal cãri os I ani nados.
Re s

i

nas

Este materia I constì tui uma i nteressante ocorrônc.i a,
regìstrada no Munì cípi o de portej ras, Ceará e descnj ta pos CAS
TR0' ¡4EN0R et cArvrpANHA (r970). As resinas ocorren em um pacoto
de arenìto Fino e silt.i co, corÌpacto e .Friáveì, com estratifica
ção cruzada na sua porção superi0r, êstando s i tuado acima dos
calcãrios 'l aminacios. A¡tarecem sob a forma de nódu I os , com o ei
xo maior paraieìo aos p ì anos de estratj fì caçã0, sendo envolvi_
dos por ¡na teri al carbonoso.
Po

le

ns e esporos
As pni

ras

cì tações de po l ens e es po ros na chapa_
da são feitas por tltfìTRAND ('r 901) cle nrateriar procedente do
flanco Nordesl;e . da bac.i â. Do mes¡no locaì, BEURLTN (1963) mencìo
na poìens associados ä ûne tal es, cle nraterìal exanlìnado por I.ly.
mej

TINOCO.

(ì970) aprcsentou o prìmeìro es tu do sjstemátj_
cos des tes mj crofõssei s na reqjão do Arari pe, com clescrição de
53 espãcìes,. cuja reì ação, por es tar conti da entre as tratadas
no presente trabarho, serã ¿presenrada no capîtuìo de s i s temãtica. 0 rnaterial es tudado ã provenì ente do franco Suì da chapa
da, na reg i ão de Serna Branca, Muni cípì o de Ipubi. 0 autor, ba
seado no e s tudo deste naberìal, cons i derou a seção analisada,
que compreende o topo da Fornração Santana, como de idade albia
LJMA

na.

(j976), no relatórì o fi nal de Eta
pa I do "Projeto santana", apresentou unra série de resultados
paìinoìógicos de amos tras destà uni dade sedilnentar efetuadas
Fj nalmente tvl0RAES

peìo Laboratór'i o

ses 14inerais (LA¡4IN), da companhìa de
e Recursos Minerais. Das d iversas anárises apresenta
das, foi extraída uma reìação de 2b tj pos de po lens e esporos
Pesquisas

cre Anãr'i
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ocorrentes na Fo rmâção Santanâ, sendo a maior pa rte cl assif jca
da ao nível genérj co, conforme pode ser veri fj cado na
rel ação

abaixo:

CícaLricot;í sporí. tes sp,
C onc: auí:: p o t"í Les sp.
l(Lu/<isporit¿rì s p .
G7.r:ir:hentl..Ld'i bes sp .
S ch'i zer¡
s p.
Lg r: r;p ocl'Lunts p o?¿ t e s sp.
Contignispori1;rzs sp.
VeTTuccttosporl. Les sp ,
Ae c¡ui b rí z,adi l: e s sp,
Cga Lhídites sp .
C onú t:n nuc o s; i. tìpori l:es sp.
TniLi br¿s s p.
Ilouseispoz,íte$ sp,
Pc¿t,oty,i Li tes sp.
[ir: r¡7 ip ea s p.
Ap¡',Lanops't"s sp.
A rcLuc ¿tTi ac.i.Le s sp .
.I n.ap ez,'bt.Lrop o L l. enit e s s p .
R e L i..i uL
L drJ p r:ri Le s j ardinu
cL

t:|qu'i::
M

onr-t

T

rí

s

l;ospot,iLc.z:,; Sp.
s uL c'í Les sp,
e:

!'ct :t s a.po

tlucontiicl'i.be

7.

Lc:

ni

Le

s

sp

.

s sp.

CLctsr:opoLLis sp.
CircztLína. sp.
Baseando-se nes tes dados,
es tudadà col]lo Albo-Aptiano.

M0 RAE

S

da

tou

a

sequôncia

Troncos

A Fornação Santana não õ tão ri ca em troncos fõs_
séis c omo a uni dade imecl ìatantente sotoposta (Formação Sergì
).
Entretanto, tem sido col etados a I guns, procedentes dos nívejs
de margas que contõm os .i cti ól ì tos. 0 materi a I ocorre em ge_
ral ca rboni zado, senclo tanrbðm relativamente comuns as s.i I i fica
ções

. 0utro

níve 1

portador

des

tes

res tos

,

bem

majs

fragmenta_
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dos, é o dos folhelhos betuntinosos, .i ntercalados com os calcari os lamìnados.
Até o nlomento, nenhum estudo de caráter sjstemãtico
foi efetuado envol vendo es te mate ri al.
Estróbi

I os

0correm raramente, sendO mais facilmente encontra_
dos no flanco Nordeste da chapada (Municipios de porteiras,Mìs
são Velha, etc. ). Ap a recem nos cal cãrios I ami nados, estando fos
si I i zados por cal ci fi caçã0. DUARTE (r 969 ) menci.ona a ocorrôncìa do gônero tlr..achyphpl LLun, estr-obi I o atribujdo a coníferas
da famíl i a chei ro r ep ì dì aceae. ts ta i denti fi cação 6 mui to inpor
tante, poì s concorda corn os dados obt idos da anãrise porîn.i ca,
onde, iustantente os pol ens do gâ ne ro CLast:opoLZ.ls, comprovada_
mente atri buídos ã estes es tróbi I os, predomi nam em quase todas

as assocì ações.
Raizes

A presença

raízes ã tambõm relat.i vamente comun
nos nívei s consi derados. l'40RAI:S (1976 ) tece comentári os sobre
uma destas ocorrãnci as, c I assi fi cando o materjál c omo pertencente a C'hof faLi.a, euforb iãcea típica de ãreas paludaìs.
de
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IlcrLi

-ç

L _gutp_ryìg

9!

q_l1

q_9¡ !lsçÃo,

.

A tõcnj ca padrão empregada segue aproxjmadamente o
esquefia contunrente uti I i zado, por ter se mostrado sati sfatória
nos es tudos preljminares. Suas pri ncì paì s etapas são as seguin
tes:

Cu

idados i nic.i ais.

da amostra processada possuia um peso aproximado
de l0 granras, Senrpre que possível, os fragmentos foram passa_
dos durante alguns nrìnutos por uma chama, vjsando a que.i ma de
possíveì s produ tos de con tamj nação superficial. Em seguida
as
amostras foram tri turadas em a lmofari z e pâssadas por uma pe_
neira de 62 lrnr , sendo clesprozada a fração mais fina, pe ì a
possìbì I idade de con ler fornas quebradas.
Ca

Tr¿ l-amen to quínrì co

Cada anloslra

foi

seguìda transportada para reci_
pientes pl ãstìcos etiquetados , seguj ndo-se então as etapas a_
em

ixo descri tas.
- Ad i çâo de ãciclo clorídrj co diluido a l0% em água
desti lada, a frjo, em quanti dade sufj ciente pa ra cobrj r cada a
mos tra. As amos tras que possuìam fração ca I
cãri a, dando em con
sequêncì a uma reaÇão posì tiva conl o ãci do, foram mantj das
ate
ba

que esta terminasse, sendo periocl icanrente

cionado mais áciQuando todo o calcãrio foj solubjljzado (o que demorou até
aìguns dias em determi nados casos), as arnostras foram lavadas
con ãgua desti I ada atõ a reti rada tota l do ãcì do.

do,

ad.i

- Adi ção de ãc ido f I uorídri co ao resíduo resultante
da etapa anterjor, em concenLração cJe 49%, tanrbén a frjo, para
dj ssol ução da fraÇão sìlìcosa. para esta reação foì senrpre
ne_
cessãr'i o o uso de capeì a, devi do ao clespreendì nento ati vo de va
pores corros ivos, Em alguns casos, a reação, seguida cle forte
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quase explosjva. Nâ rnaior pa rte dos casos, entretanto, foi tran
qüita. Completada esta reação, o que levou em médja 4B horas,
com troca periódica do ãcido e ag itação dos resíduos, as amostras foram novanente I avadas com ãgua des ti I ada para re t.i rada
do ãcido e dos fluorsilicatos fornrados.

- Corno os fluorsjlicatos não são em geraì totalmente sol úvei s na ãgua, foi neces s ári o um novo tratâmento com ãcj
do clorídrico dilujdo a lO%, desta vez aquecìdo em banho-mari a.
Esta etapa durou em médj a uma hora , ou atõ que o resíduo se tor
nasse solto, de¡ronstrando estar totalmente livrà ¿a.Íli.u-grl
Nova I avagem conr água des ti I ada foi en tão proced ida, a fim de
re ti rar o ãcido clorídrico.
- En segui da, as amos tras foram submetidas a uma re
ação conr a soìução de Schultze, que consiste na mjs tura,
em
partes iguais, de ãcj do nitri co concentrado e uma sol ução de
clorðto de potãssio,

concentrada. A finalidade deste tra
tamento foi de remove r a matérj a orgân i ca c a r b o n i z a d a , t r a n s f o r
mando-a em ãciclos húmi cos. Foi seguramente uma das fases majs
difíceis da preparaçâ0, uma vez que a so ì ução de Schul tze, sen
do mujto oxidante, poderìa destrujr tambérn os polens e esporos.
Como o tempo de sua duração 6 relativo, po is depende do grau
de oxj dação da matéri a orgãnjca carboni zada, utj I i zamos um rnétodo prãti co para controle da mesma. Este nrétodo cons.i stiu na
obser"vação da col oração do residuo, i nterrompendo a reação quan
do a matérj a orgânìca, ìnicial¡nente escura, começou a se tornar castanha. Logo apõs, os resi duos foram I avados e centrifugados para remoção da soluçã0. Em mãdia f oranr necessãrìas cinco I avagens, duran be as quais, parte dos ác'i dos húnlì cos formados f orarn exp0n baneamente retì rados a tra vés da solubilìzação na
tambõ¡ir

ãgua.

- Tal como os f.l uorsj I i catos, os ãci dos himi cos tam
são i ntei ramente solúveis na á9ua, tornando-se necessã
ria a atuação de um reagente que inlensif 'i que o processo. Para
ìsto utiljzamos unra sol ução de ca rbona to de sõdio, que, apesar
de alcalinizar o mei o, atua brandamente, não h avendo a possibi
l i dade de des tru i ção ou corrosão das fonnas .mais frãgeì s. Dependendo do teor de ãci dos húnricos â ser solubiljzâdo" esta ebõm não
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tapa tornou-se bastante demorada. tm a 1gu ns casos foram necessãrjas cerca de 40 lavagens seguidas de centri fugaçã0, atã que
o liquìdo se tornasse defini bivamente ììnrpo.

-

seguìd.r, as amos tras foram peneì radas em um jo
go de duas lnalhas, sendo uma de 150 UnÌ desti nâda a retirâr
"
a fração maìs grosseira do resíduo, e unta de seda, de l0
um
j
jnal
de d ãme tro, con) a f
idade de el imi nar partículas de pequenas dj mensões, tanto de natureza orgãni ca c omo mi neral . A f ração que atravessou a peneira f ina foi, em aìgumas amos tras, re
colhida e exam'i nada para veri fì cação da possibì lidade de perda
de pol ens ou es poros pequenos ou de fo rma to a 1oñgado. Como isto não ocorreu, esta fração foi totâlmente abandonada, sendo
uti I i zada uni camente a que fìcou retjda entre as duas peneìras.
- As preparações foram fi naì izadas com a ì gumas I ava
gens em ãg ua desti I ada. com o obj eti vo de neutral i zar o pH. 0s
resíduos resul tantes foram gua rdados em frascos etìquetados ,
tendo-se o cuj dado de acrescentâr aos ¡nesmos um pouco de gì ice
Ënì

r'í na.
¡4on

Lagenl

das

I ãmj nas

o de montagem das I âmj nas foi uti I i zada
geìatìna gl iceri nada, cuj a conrposição é a seguìnte.
Como nrei

Gel

a

ti na bnanca -

20%

P.A. - 60%
Ãgua desbilada - 20%
Alguns cn,itsta js de fenol.
Gliceni na

Para o

do em questã0, fo ram preparadas duas lâ*
mínas por âmos tra. Em cada uma delas foi adi cionadð uma gota do
resíduo e un pequeno cubo, de ce rca de 2 mm de a res ta, da gela
tina gl j ceri nada. Ca da unla delas foì aquecì da, provocando a fu
são da gelatina. 0 resíduo foi então nrìsturado, sendo as lãminas fechadas con lanínula e eti quetadas, estando.prontas para
es tu

estudo.
O_b_s

e

rv a çõe

s a 9 llll_ç_Ig_: rg_Sl9

Nas observações do

material f o.i uti I i zado o micros
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cõpio Zejss,.rnodelo Universal , n9 4774444, Dertecente ao Departamento de
Paleontologia e Ëstratigrafia do Instituto de Geoc.i ências da
Unjversidade de São pauì0. Senrpre que possivel foi utjljzado
um
fì I tro azuì, que tem a vantagenr de reduzir e torna r ma.i s natural a I unli nos i dade do campo visual.
As lãminas es tu dadas fo ram percorri das em caminha_
nrentos verticaìs consecutivos. Todas as formas observadas
foram regìstradas imediatamente em um Fichãrio nrorforõgico, cons
truído com finaridade s i stemáti ca. ca da forha deste fichãrio
corresponde a um tipo , onde se encontram regì s^trados, alõm das
I ãmi nas de ocorrônci a, as suas coordenadas
e a ì gumas med.i das im
portantes para a futura j dent.i fì caçã0.
Pâra o es tudo quantitâtivo, foram contadas 100 f or_
nras en cada lâmina, senclo utiìizadas duas lãm.i nas de cada anro.s
t ra. 0 reg i s tro das fornas pa ra es ta fj nal i dade, não
obedeceu
um crìtãrìo específico, devì11o a grande ciiversidade encontrada
nas assocìações. Assjm, os tì pos foram reuni dos, na contage¡L
segundo as sLlas característ.i cas lnorf ol6gi cas, consti tuÍndo en_
tão os seguintes grupos:
Esporos

Tri I etes I isos
Tri I etes ornamentados
Perìsporados
Monol etes
po.l cns

Sacados

lnaperturados
R.i

mulados

Poìipiicados
lulonocoìpados

Trìcoìpados
I n ce
l'1ì

rtae sedis

cropl âncton

na

ri

nho
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Todas as lãminas estudadas, fõrtei s ou não , encontram- s e depos ì tadas na col eção cj entífi ca do DpE sob os números GPl4T- 177 a GP/41 -454.
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_Ca

rac terís_t ì c a sje ra j

As

s as as s oc i ações es tu da das
_d

açõcs esporo-pol ín j cas es tudadas , cons tando
de 230 esp6ci es, podem ser consìderadas entre as mais diversìfi
cadas já anal isarlas, no ämbi to desta especìal ici ade. tste fato
torna-se mais marcante quando se consì dera o intervalo de tempo envolvido na sedìnrentaçã0, extremamente reduzido no sentido
geolõgico.
as s oci

Djstrjbuicão qualì tatìva dos pr.i ncipaìs grupos de pa
I inornorf os.

0 anexo ì

permite uma vjsualização gìobal dos
taxa presentes nas amos t ra s es tudadas, Da sua observação veri_
fi ca-se que a lgumas são complotamente es térej s, enquanto ou_
Lras são muito diversificacr as. De um modo gerar, es tas diferen
çâs parecem refl eti r não só fenômenos põs_depos.í cjonais, c omo
tambõm condì ções vìgentes na ãpoc a da sedjmentaçã0. Assjm,
as
1ìtoìogìas is grosseìras, correspondentes ã base da Formação
'd
Santana, são em geraì pobres. 0s sedjntentos imed.i atamente su_
perpos Los (argì las ou foì he lhos cj nzentos
), são em contraposi_
ção a ì tamen tc favorãve is, ref rer'i ndo seguranrente as condições
redutoras presentes na época cJa deposìçã0. Jã os ca I cãri os la_
mi nados, parcialmente jntercalados nos folhelhos,
são tamb6m
muito pobres. 0s clãsticos finos suprajacentes aos calcãrjos pg
dem tambénl ofe recer boas possib.i I.i dades, poi s hã amostras
bas_
tante rì cas nes tes nívej s. 0s sedjmentos evaporíti cos assocja_
dos, por sua vez, sao completan)enl-e es tõre is. Na parte superi_
or da fornraçã0, consti tuirla prì nci pa l nente de folhelhos e mar_

9as' a represenbação nao ã rruito sìgnificati,va. As associações

são pobres do ponto de
díci os de corrosao.

vjsta quaìitativo,

sendo freqüente os in
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ise resumjrla do comportalrlento dos cliversos
rlrupos regi s tracios na Lal¡ela rr:f erida, ¡tossibi li Lou a obtençao
iJnla anãl

dos seguinl-es rr:sul taclos:

- trìletes lisos - [-.ste grupo es tã representado por
ì gànerr-rs c 2l lspr-.,.ìc:. 0corrc cm Lr,d.r a seçäo estudada, sen
do enLret¿nto r'¿ìro na base, ¡rois apenas 3 espécjes são aí encontrâdas. 0 gônero mais co¡run -e ()ytbhid.i te{) I representado prin
'I

cipalrnente pela ospõcìe C,.

- lrìletes

¡.ttt::

Lt,a'Li:;;

os - Grupo representado por 34
gêneros e 57 espiícies, ocor.rerrdo ern toda a seçã.0. Des taca-se o
ornamentacl

ç¡ênero Cír:aLnic'rt::t'.tpctríte:.,, represen taclo

geral bastante' frcqüentes;

por l1

espéc.i

es,

em

- Pe rt s porados * [ste g rupo csl:ã representado por B
gôneros e ì4 espõcies, oc;orrenrlo Lantbén em toda a coluna da For
nração Santana. Destaca-se o género I't ),tt t:t i.LíLe s , representado
através de 3 espécies. A esp6cie /t. pannLt((:ur é particularmente imporLanLe, presenie enl gr¿rnde ni'inrero de amostras estudadas.
- Monol etes * Este grrjpo ô por.r co expressi vo, rep re_

l-arlrr p()ì/ irpena\ .J ,lòDcros, c,lLi ,r urrr (om ttma eSpóc.i C. IJeSta
CA-Se aqUì o gdnero l,¡,mr:141.:r:sl:tLtt,iLe:s, qUe OcOrre em tOda a Seção estudada;
sen

-

S¿rcados - Crupo represeni,ado por B gêneros e
jZ
espãc ies, com clistri buìção nruìto .i rrequl ar. 0s b.i ssacaclos sâo
p a r t i c u I a r nt e n t e ra ros ,
l)ois ocorrenì ðpctlas en níve i s esporãdi-

c0s;

* lnapertLrrados - 0rupo representaclo por apenas 4
gõ ne ros e 9 espõcì es, de djstribuìção ìguaìmente irregulan.Des
taca-se o gõneyo .tyL perLuropol. Leni.t:eri, com 4 cspõcies, restrjtas, uase que totalrrenLc, ã parte jnl.r:rjor cla formação;
* Rimulaclos * 0utro g rupo de pequcnð expressáo qua_
ljtatìva. Está represenl,arlo por 3 gôner^os e B espécìes, nas
c¡

quaìs se destacâ
f o rme

Cl.attc.;.-.tol.L-i.::,

pela sua representação mais

un.i

;

- tl atêrâd0s -

nero e ì

Grupo reprr:senlado por apenas
esp6cìe, prcsente em bocl a a coìuna;

I

ge_

-

/2-

- Poliplicados - Grupo mui to benì representado, com
6 gôneros e 50 espécies, a nlaìor parte delas, presentes em toda a s'eçã0. Destaca-se aqui o gônero L'quiset.ospo"l'..bes , representado por 23 cspöcies;

-

pados - Corresponde a um g rupo relat.i vamen
te l¡em rcpresentado, conl l2 gêneros e 22 espõcies. A ma.i or'i a
das espécies, inclusive do gênero Cyca,4opiLer; (o mais represen
tati vo ) ocorre en toda a s eção estudada;
14onocol

- Trj col pados -

Representado por 7 gl;neros e l3 espãcìes, este grupo é pouco express.i vo. poucas espécies ocorrent
desde a base da formaçã0, estando a maiori a res trj ta apenas ã
porção nlais super'ì or da coluna;

-

Porados - Grupo pequeno, sendo representado apenas por 1 gônero conr 2 espéci es, ambas res tri tas aos
níveis
mais ìnFeriores da seção;

- Mi cropìâncton - Tamböm mal representado, es te gru
po eslã linitado apenas, aos nívejs correspondentes à parte nlã
dja da s eção estudada;

tri

buì ção
paì i nomorf os.
Dj s

quantìtativa dos principaìs g rupos

de

efeito de visualização do comportamento quanti
tatj vo dos taxa es tudados , foì construído o anexo 2.. Em razão do g ra nde número de espõcì es trataclas, es te g rãfi co
foj
montado com l¡ase naqueìes grupos utiljzados para a caracterização qualj Lativa, cuj as distr.j bui ções se mos t ra ram expressìvas. Da sua análise, as seguintes observações de câráter
geraì podem ser apresenl.adas, parâ cada um dos grupos;
Para

- Tr i l etes lisos - A cl j s tri buì ção des te grupo õ pou
co expressì va, raramente ul trapassando a percentactem de
10%
das assocì ações estudadas. A ún.i ca exceção corresponde ã antostra Pr. 19, pertencente âo perfil de Arajara, onde a percentagem atì nge 85'l/;,, representando obvi anente, uma anomal j a de carã

ter local;
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- Tri I etes

- A distrjbuição des te grupo 6 semel hante ã dos triletes lisos, sendo bas tänte irregular
dentro dos linrites correspondentes a 0 e ìB%;
Perì sporados - EsLe g rupo possui distribuição bas
tante irreguìar, variando entre 0 e b5% das associ ações estudÈ
ornamentados

das. Nos níveis mais basais, a osciìação ã major, sendo at.i ng jda uma percentagem mãxima de 3B% na aÌnostra pO.9 no perfi ì de

ras. Nos nívei s correspondentes ã pa rte rnédia da seçã0,
a distri bu ì ção torna- se maìs reduzj da e regul ar, vol ta ndo a
crescer na parte superi or, o nde õ atingìda a percentagem mãx iBatatei

ma na ocorrãnci

a do grupo;,

- Monoletes - Grupo compl etamente inexpressivo no
senti do quantìtativo, a não ser na parte superi or da seçã0, on
de são atì ngì das percentagens em tonno de

-

lS%;

- 0utro grupo inexpressìvo, es ta ndo inclu
sjve ausente enl muitos níveis. As percentagens mãximas regisSacados

tradas são da orden de 2%, nao sendo observada nenhuma vari ação na distribuìção enr função das zonas defjnidas;
- Inapertur,ados - A distribuição quanti tati va deste
grupo ã muito irregular, variando de Z a 3O%. De um modo geral,
o grupo pa rece nlais ben representado nos nivei s da formação,
com exceção do perfì I de Romual do do Mei o, onde a mãxima repre
sentati vi dade ã alcançacla nos nive j s superi ores;

-

Rimul ados

-

Qu

an

t ì t at ì vament e

6 o grupo ntais

imper

portante entre os estuciados. Freqüentemente são ati ngida s
centagens superiores a 85%. A distribuìção é mujto ìrreguìar,

ocorrendo oscììações bruscas. Enl aìguns perfìs ( B a t a t e ì r a s ,T rì n
dade ) , veri fj cô-se uma tendônc j a de acrõscimo na percentagem
destes grãos, em direção ã parte médja da formaçã0. Contudo,
em outros perfìs (Ri acho do ßoì ) a tendôncì a parece inversa.
Ainda em aìguns casos (Araj ara ) , não hã nenhuma tendôncia obser
vãve L Na parte superior da seção (Pe rfì 1 de Serra Branca ) estes grãos sofrenl um decréscimo contínuo, não mais retornando ã
sua abundãnci a anterior;
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- Polìpììcados -

Corresponde a outro g rupo bem representado, corn percentagens varìando entre 2 e SB%. Sua djs trj bu i ção é mui to i rreguì ar, sendo muj to difícil a observação
de qualquer padrão de comportamento. De quaìquer modo, são bem
representados na base da formaçã0, havendo depoì s um decréscimo. Na parte mãdìa, v ol tam a ocorrer percentagens mais elevadas, especialnrente nos níveìs si tuados imediata[ìente abaixo
dos evaporì tos. No topo da seção, vol tam a ocorrer percentage ns eìevadas, sendo atingida aí a ma ior re p r e s e n t a t i v i d a d e do
grupo;

-

- Mais um grupo de dj s tri bui ção irre
gular, apesar de situar-se dentro de limites restri tos, pois
não ocorrem em percentagens superiores a 22%. A vari ação na
distri buì ção em cada perfil es tudado õ sufjcientemente g ra nde
pa ra impedì r a observação de qualquer padrão de distrì buição;
- Tri col pados - Do ponto de vista quantì tati vo este
grupo não é importante, estando ausente em vãri os nívej s.
E
pe rfei tamente vi sível contudo, no perfiI de Serra Branca, uma
tendõnci a de aunento percentual nos niveì s majs superìores,on
de õ atÍ ngi da a frequõnci a máx ì ma de cl istribuiçã0, que é de or
den de

Monocol

pados

7%;

- ltl icroplâncton -

Grupo res trj to un.i camente ã par"te
mõdja da seção" oncle não chega a atìngir Z% das associações es
tudadas;

- Incertae sedjs - f4aìs um g rupo i nexpress ì vo, estando ausente na majoria dos níve ì s es tudados. Nenhum padrão
de distri buição pode ser deduz i do, mesnto sendo vi s ível uma dis
tribujção mais regular en d ì reção ao topo da seçã0.
Resul

tados estra

tj

grãf Í cos

Zoneanento

0 grande

ocorre ao longo de
toda a seção estudada s uqere que o intervalo de tenpo envolvido õ bastante reduzido. ¡4esn0 assirn, õ possível estabelecer uma
núnleno de espécies que
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característi cas vãl i das para toda
a bacia. Nesta subdìvisã0, 4 zonas são perfeì tamente caracteri
za das, a parti r da ocorrônci a de es p6c i es res tri tas a cada uma
delas, da presença de espõcies cujo surlJìmento se inicja em um
dos I imi tes arbitrados, ou aj nda de al terações bruscas na frequencj a dos grupos. Estas z0nas , mostradas no anexo ng 3, são:
subdi vi são dessð seção, con

-

Zona 1 - Corresponde ã pa rte inferjor da formaçã0,
na qual os elementos mari nhos encontnam-se compl etarnente ausen
tes. 192 espécì es ocorrem na me sma, das quais 36 são a ela res
trj tas. Em termos quantitätivos ocorre urrla g rande varj ação para cada perfi ì estudado, prevalecendo contudo as seguj ntes côracteì is ti ca s:

-

Percentagem

levada, com aumento progressivo
grãos rì mul ados, a partir da base.

-

Redução progy'ess

tir da base.
-

e

de

jva de grãos poì ip1i cados a par -

Pequena percentagem, com aumento

progressivo,

de

grãos tr j coìpados.

-

Pequena percentagem, em distribuição
esporos tri I etes, com exceção do nível menci onado
quantì tati vâ do grupo.

-

uena percentagem, com di
de polens i naperturados.
Peq

irregular,de

na

strjbuição irregular

base no surgjmento de espõc ies n a Zona ì
ser subdi vj di da em 4 subzonas, caracteri zadas a seguir:
Conr

anãl ise

,

pode

Subzona ìA - Representando a base da un idade tratada , es ta subzona ã muito pob re , sendo representada por 45 esp6
ci es, dds quaìs apenas 3 lhe são restritas. Litologìcamente cor
responde aos níve is arenosos e síltjcos presen tes nos perfìs
do flanco N-NË da bacìa;

lfl - tsta

ubzona é caracteri zâda pelo surgìmento de 30 espécies. Das 73 esp6cì es presentes, apenas 3 es
tão restr i tas i
Subzona

s
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Subzona lC - 6S novas espãcÍ es a pa re cem nes ta sub_
zona, que con la com um totaì de 'l35 espóci es, Des tas, g ocor_
rem unicarì1ente na r¡esma, L.i tologicanente corresponde a silt.i tos e fo lhel hos ci nzentos, njcãceos i

lD -

ta subzona, majs 50 espéci es apare_
cem. 0 tota.l é de ì75 espécìes, corresponclendo à parte mais ri
ca de toda a s eção , no sentjcjo qualitativo. Dessas espécies, 9
tõm sua distribuìção restrj ta a ela. Litologjcâmente, corres_
Subzona

ponde

Nes

a fol hel hos escuros e

ca I

cãri os

I ami nados

n alãm dos are_

nitos superpostos, presentes no perf jl do R.j acho do Boi;

-

Zona Z - É caracterizada principalmente peìa ocor
rênci a de elen¡entos mari nhos, incluindo ,' scytinasc.i as,,, di no f lage lados , h i s t r i co s f 6 r ì cro s e acri tarcas, res tri tos à mesna.
Qualitatì va¡rente, essa zona é represen tada por 'l 70 espécies,das
quais ll são res trj tôs. Do ponto de vjsta quanti tati vo, algumas va rì ações observadas e¡r rel ação a ca da perfì I estudado,sen
do entretanto vál i das as s egu ì ntes observações:

-

Predonrinância absôluta de gräos ri¡lulados, com per
centagens nunca i nferj ores a 60%|
- pequena percentagem, en distribujção i rregular,de

poìens i nape rturados;

esporos

Pequena percentagem, em dj

stri

buj ção ì rreguìar,de

tri ìctcs;
- Ausênci a comp I eta de po ì ens bissacados;
-

3 - E caracteri zada peìo desaparecimento de
elementos marinhos e pera nraior r e p r e s e n t a t i v i acie de poìens
tr'i colpados e perìsporados. Suas amostras são geralnlente po,
bres. u a I i t a t i v ame n te , esra zona é nai s marcada pero desapare
cimento, que peìo surgimento de novas espðcies, pois apenas z
aparecem na sua base. Globalmente, fo ram encontradas iZ6 es pé_
cies, das quaìs nenhu¡na estã a ela restrita, Do ponto de vjsta
quantitativo, verìfica-se uma tendência geraì de decrõscimo
Zona

cr

Q
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tas percentagens, dos grãos rimulados.Um aumen
to progressivo dos grãos polipìicados 6 também observãvel, aìn
da que pequeno. Iguaì tendência é ve ri ficada
com relaai nda que com al

ção aos esporos perìsporados;

-

Zona 4 - E encontrada apenas em um dos pe rfi s (Ser
ra Branca), não sendo dete ctãve I no senti do qualitativo, pois
apenas uma nova es pãcì e s urge em sua base. 0 totaì de espécies
e n c o n t ra da s 6 ¿e 136, das quaì s ì B são restri tas.
Quanti tatj va
mente, seu ljmj te i nferì or 6 evi den ci a do peìos seguì ntes fatos:

*

Aumento brusco na

-

Aumento b rus co na percentagem de

-

Aumento

Redução brusca na percentagem de polens rimuìados;
pe rcen

tagem de esporos perispo-

f ados i

polens polipli-

cados;

relativo nas percentagens de po I ens mono-

colpados;

- Aunento relativo nas percen tagens de pol ens tr'i colpados;

Comp a raçã

o do conteúdo esporo-poì íni co

com

tras ãreas sedimentares.
Bacias situadas em

territ6rio

br"as.i

o de ou-

leiro.

0s trabalhos palinolõgicos mais ìmportantes jã reaI i zados em sedi trentos mesozõi cos no ß ras.i I , foram efetuados a
partir de amostras coletadas pela ptTR0BRAS, sendo apresentados por MULLER (1966), LIMA (1972), REGALI, UESUGUI e SANT0S
(1974) e HERNGREEN (1973, 1s74, t97b) . 0 trabat no ¿e UürrEn õ
resultado da análise de mais de ZZ.OOO testemunhos procedentes
das Bacias de São Luis, Barrej ri nhas, Maranhão, Sergipe-Alagoas, e c ô n c a v o - T u c a n o e Espírj to Santo. Quanto ao de LIMA ( op.
cit.), õ restrjto apenas ã Bacia de Barrej ri nhas, co rres ponden
do ao estudo de 2B poços aí perfurados. 0 de REGALT, UESUGUI e
R
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(op. cit.) ìnclui sedimentos clas Bacias de Barreìrinhas,
Potiguar, e r g i p e - A ì a g o a s , Re cô ca vo - Iu ca no , Al mada_Camamu, Je_
q uì tì nhonha, Cunuruxatjba-Espír.i to Santo e
Campos, a l6n de ã_
reas esparsas da plataforma conti nental do Amapá, parã, Mara_
nhã0, Piaui, Ceará, Rjo crande do Norte, A lagoas, Sergì pe, ts_
píri to san Lo, Rio cle Janei ro, são pauro e paranã. A área estuda da tota li za 800.000 Knr2, d0s quais 150.000 de
ãreas emersas
e 650.000 de ãreas subnersas, at6 uma cota baL.i mélrica de ?00
sANTOs

S

n

m. Finalmente, o materìal deso"i Lo por HERNGRËtN, procede
nas das Baci as de Ba rre.i r.í nhas e Sergì pe .

ape-

Nos estudos nenc ionados, foram efetuados zoneamen _
tos paì ì noì ógi cos des tas ãreas, abrangenclo to da a seção conhecida no mesozõico brasi reiro. As zonas aproxìmadamente coincidentes, destacanclo-se as de sigìa I e J ¿e t,lüf L.f A, a Subzona
I-085 de LIlulA, as Superzonas pc-20 e pc-30 cle REGALI, uESUGUI
e SANT0S e a Zona T de I.ItRNGRËtN pela semelhança corn o materi_
a1 aq ui estudado.

A Zona I ¿e NÜlfEn i! caracterj zacla por CLassopoLLís
relati vamente grandes , Araucü2,.íc¿c.i Les sp,,
lliquisebospoTíl;es
spp. 0correnr tambén trj col pados reti culados em bajxas pe rcen ta
gens (menos de l%), especi a lnente no t0po da zona. A Zona J ã
caracte.i zada por uma freqüência regurar de porens tricoìpados
ornamentados, prj ncipaìmente m ì c r o re t i c u I a d o s . 0correm tambénr
CLassopol.Lís grandes, ent abundãncia relativa,
bem
como
llucomiídítr:s iã bastan.le raros. Segundo ¡tülf f R, aparecem nes_
"
ta zona os prineiros n.i croFôssejs nrarinhos, na sua parte infe_
r'i or. Nos casos em que aparecem j ntercal açòes de sedimentos ma
ri nhos e conti nentaì s, as percen.Lagens de tr;quisetosporítes e
poìens tri colpados variam, sendo es tes ma.i s freqüenles nos ní_
vei

s

mari nhos.

A Zona I-085 de LI¡4A õ reconhecì da pela presença de
GaLeacornea caLts.¿a forma ß, ocorrencro tamb6nr steetcsipollenítes
b'ínodo:,;us e Il L t. a t; r: L a t:y,icr.trnl. tra,.l;().
c:

'L

A Superzona pC-20 de REGALI, UËSUGUI e SANT0S 6 ca_
racterj zada pela presença constante de t:;re::ipo.LLeni Les tumuLus,
0correm f anrbénl grãos po1ì pì i caclos , t:|ucorrríirli bes sp. ( = f o¿_
f ossapoLLen.L.Lec) , esporos ¡nonoìeLes e l_rjletes, polens monos,
sàcaclos ( = Apf.,Lanr.t¡t:;'i:; ) e ìnaperturaclos ( .Inapet, ttu,opolleni t;es
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simp'L.x'

.TrLnpe,Lun.p<.¡LLt:rL'i bes LunbaLus,
tndper,.turÒpctLLerútet¡
m'icrôcLa'ùt.brzs ). Ista superzona 6 subcrividida em 7 zonas

ção da extìnção cle es¡:écìes

em fun

r

ep

re

s e n i. a

ti

va

s

em

.ì

seus imi.bes su

periores. /\ Su¡rerzona pC-30 é caracterizada pela presença cons
tante de rtapc: r'LrLroprt !.Lr;nt L¡::: nícy,oc L:.LD¿L.Lus ( = S LrzL.Lat.opoLL.is
spp.), oc0rrenrjo tanrbõrn l:;t.¡Lrise br:;sporiLr,,:s s¡4.t., como ftjpresentantes
dos grãos poìipìicaclos, alenr de llery re* o Ly m. r,p?Lur; C,.ingztlat:.ir;
¡t
,
.L

¡:otí Lr:t; .ùer,uc(.1 bLt$, lleL.ictLtl,Li:;pt>t,.il:c:s,ictril.írLus, pert¡ bt"iLites

e Z,onaLLapc>'L Lr.n.i Le:.; danp,iczrL. Um outro aspecto im*
portante õ a presença rle triletes verrucosos, iden.L.i fi cados crl
no 'l'yiLibc::; sp. Ista superzona ó igualmente sub"dìvicli(la, peìo
mesnlo cri Lõrio antt¡rior, em 3 zonas clistintas.
l\ Zona I dc ltItìNtìR[Ë-N é carac.ter.ì zada peìa presença
de Pey,r., L'r,'il i Les p(lnn.LtceLt{t , Ilt, Lt. c:tL'|.a Laspor,.í. l;es j at,t.lt. ntts Ephedxi
,
níbes I;ar,lh¿¡r.'r'rLt.t'.,L'1.;ltet:lr,í¡,.¿¿¡21; s.bct¡:t L.i tt.í..1 , ll¡theòlrí¡t.t.te:; jctrLsonii
[ìe!1'r'e.L çto Lumorpy'tus, l,|¡'t e cb.i. pi. L¡:s ,i y,r,¿t t¡tt Lttt,.is
" Na sua parte su
pefior aparecefl l;,,LaLct,ot:pc.tt,t'.Lc.:; /<La::2.t., l.ttberot;po:nt) Les Derntca
'Lus e Ile L-imorLr:t:o Lp.iLe!ì sp
pannueeLLs

l.L

l)i;

"

i1 nraìorja das unidades

bjostratigráf.i cas ¡ìpresentâ_
das Lên c0r.os¡tondôncìa e nt.ro s.ì . Assirì , a Zona I clo ¡lüf f f n
corresponcle aproxjmadamcnLe às Zon¿s pC_Z_!; pC-26 e pC_27, per
"
tencentes ã superzona pir..20 de Rr,ûALr. uESLJGUI
e sANT0s. por
"
sua vez a Zona J co.rosponcle.i a, L.rmbõnt eìÌ termos aproximacios,
ao topo da Zona pc-2u (onrie aparece¡r os primei ros nicrofósseis
na.i nhos), seguì ndo-sc pclars Zonas pC*32, pC_ 34, pC_36, pC_3u
o PC-11'2, bem como a Subzona t:-0nlb trc Lrf4A e Zona r de r.rËRNGREEN.
0 materia.l ora ostudado ¡rosstri afìnidades, com todas
as unidades rnencionaaas. t,ontucro, para efcito cle correração big_
estratigrãfìca, esras semclhar'ìças serão senpre relacionadas ãs

zonas descri tas por R!.[ìAL, I, UESUGUI e SANT0S, por terem si do
defìnidas recentemc'nt.c, ,r li:¡r de sercm baseacras em um trabalho
palìnoìógico mais arrpro. l\ ss¡',r, erìì tocra a extensão da coruna
da Fornração santana, ocorrerr cl iferente.s espõcies de s r;e LlcttopoLL'is o que, a priori, corocarià bod¿l a seção estudada
den'
tro da Superzona pC-30. Contudos nas pàrtes nais basa.i s da f o.r
mação, ocorren tambónl elornenlos da Superzona pC_20, Taìs como

B0-

L're:;ípoLLerL.Lte;: tun¡u.lut, abundanlê etn delerfl.i nados nÍveis,
e
Sergzpea nctut'.1'ct,mt'.t;. Ai nda, dentro das subcìi vi sões desta uni da
de, aparecenl tanrbém e lementos clas Zonas pC- 26 (LrLap,zr,.but,opoLLe_
ní tes: tttyl.'aLu:,;). P ctr ouLro lado, ocorrent enì toda a seção, e1enlentos reconheciclanrenl-e ìtais novos, como Gal.ectr::c¡ ynee ccr.t.,r., ea

'[ornìa

B, tipir;a clas zorr as pC-44 e pC^11.6, pertenccnt.es à Super_
zona PC*40, ma.ì s nova quc a pC-30.

tm resumo, o coûìportantento das microfloras da Form_a
ção Santana, parece anônt,r ln t,tn lação .io das bac.i as coste.i ras,
'e
havendo m'i stura cle lenrr'--n ros caractcristicos das zonas mais an
tigas e das lnais novas. Dc quarque' nrocro, a sene rhança é maior
com,,a Supêrzona PC-30, oncle¡ 0c0rrênì Z2 espécies en cotnum" Con_
sequentenìente, considera¡ros que o ìnLervalo estudaclo s.i tua- se
quase inteìramente dentro da superzona ntencionada, sendo ìmpos
sível cliferencil-lo ao níver cre zona, po'não ocorrerem as espõcìes utj l izaclas por RIGA[.] eL. aì l. para caracter.i zã-las
(Pe'nbay;::í:; ttal.d'i'uí.e:t , I:i r.rtr.c,op.L LerL.i br.:¡ ja,c.Lí.nei e f) r:eeue.sipol Lerlítes alã!.,'.j'i) r'rtttl ::). A base da seção, deviclo a ocorrônci¿ comunt cle
Eæes:ipoLLen'i Lr¿t; LunttLu:;, poderia ser um pouco nta.i s antìga, re_
presentando provavel¡tenLe o Lopo da S upe rzona pC_20
( /ona
c-.

PC-28).
Baci

as s i tuadas Fora do BrasiI

0 maior méri to dos Lrabalhos cle HERNGRF.EN (1g13,1974,
.l975) provém
precisanente da tentaLiva rle integração clos dados
obtìdos' con as inFornrações paììnoìógicas exisbentes em âmbìto
mundia l . u j t.o embora os dados bras ilei ros uti ì.i zaclos por el e
tr4

sejam geograFìcamenbe restritos, algumas concìusões mui to in_
portantes foram ol¡tì das, sendo re Forçadas peì as ì n.lormações ora
divuìgadas.

Assim, segundo HTRNGRËtN (197 4 , p. 108-l ìO), parece
claramente del"inida no crebãceo i!ódio, uma província clenominada "Afli cân-South Amor,jcan Microfloral bel b,,, a parti r da comparação de materi aì proceden be clos clois cont.i nentes, com microfloras bcnr conheci das " da nesn¡a .i clade, da turopa, Amõ ri ca
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do Norte e Austrãlia. As caracterÍsticas mais marcantes da ,,plg
víncia" i ndi vidual i zada por HERNGREEN sào:

- Presença de G.tleacorn"o
de polens elaterados;

-

ae

"ouuno

e outras

espõci es

versi fi cação mo rfol õg i ca de po_
lens polìpììcados, representados por f:;quise.bospoz,ites e S.teeue
sipolT,ení'r:es mui to ¡naior que as observaclas em sedi mentos s.i lni
'
lares fora da província;
Freqüênc.i

di

-

Grande var.i edade de poìens de angi ospermas, espe_
cialmente representaclos peìos gêne ros psiLabTiqoLpibes, Reti_
tr'íco'Lpibes r ¡r.'.tapovÒ bt'it:oLpí bes, r'z,ior'ítes e cre.bacae.Lporr,tes¡
todos localmente abundantes em alguns níveis;

-

polens bissacados" penbencentes

aos gôneros ALispo_

níl;es, Pay,xísaci.Les" pod,ocarpid..ites, Rugobiuesiculites, V¿_
treisponi,ter são compì e tamente ausentes na ,,provínci a,, , apesar
de aìguns possuiren djstrjbuição

consì

derada cosmopoììta;

*

Grande quantì dade de eiporos de pteri ciõf i tas, en_
contrados em prati canente todo o mundo, tai s como Uuaesporítes"
Aequítr'ínadít,zs, GL,zicvLen'í.idites, ci,catrícosispoz'ítes pLicateLLa,
TníLobospor¿bes e piLos'tspot'i¿¿s são desconheci dos na" "província" ou ocorrem esporadìcanente e em baixas percentagens. A
maiori a dos esporos nej a presentes, pertence a
perotTiL.ítes
pannuceus e Re b'icula Laspoz,i l:es jardírLus;
Geograf i.camente,

a fajxa nj croflorística Afri cana _

ìnicia-se na cos ta an dì na da Am6ri ca do :tSul
l9 75b, p. 67) passando pelo No rdes te do Brasil

e

Comparando-se os dados paì i noì õgi cos da Formação

San

Sul-Americana
(HtRNGREEN,

prosseguindo peìa parte rnð;di a do Contìnente Af.i cano, até atin
gi r o 0riente Mödio. 0s dados clisponíveìs referem_se a bacias
localizadas no Peru, Venezueìa, Suriname, Gu.ì ana Francesa, Bra
sì 1, Seneqal, Cos ta do Ma rfi m, Níger, Ni g6ri a, Gabão , Zaì re,An
goìa, Ma rrocos , Argõì i a, Libia, Israel, Arãbi a Saudi ta e S omã-

lia.

tana com os apresentados acima, ve.i fica-se de imediato os segui ntes aspectos:
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- A freqüõncia e dìversidade de polens poliplicados
ã mui to elevada em nosso material. Em verdade, ainda não havia
si do regi strado na I j teratura esepcial i zada tamanha diversi dade de Equisetospori bes e S'LeeÐesipoLLeni,t.es em um só local ,

* A es p-ecie GctLea.ioranea causee. estã representada em
toda a coluna, embo ra seja raramente encontrada. Representa o
único tipo de oì aterado pnesente, o que ó expl icado pe'l o fato
do material enr discussão r'epresentôr apenas os níveis majs ba-

sais da "províncìa";
- 0s po'ìens de angiospermas são bem diversificados,em
bora representando apenas ti pos morfol ogi camente prì mì tì vos(tri
col pados e nronocolpados )" pelas nesrnas ra zões apresentadas acj
ma. Destacam-se neste contexlo os gêneros PsiLatrico'Lpites ,
, LíLictcidí Les e CLaùatí.po'LLenil:es;
- 0s poì ens bissacados, âpesar de muito ra ros, ocor
rem em aìguns níveìs, destacando-se os gêneros Vítreí::ponites,
ALíspor"i Le:: e l?orlocan¡t'tdi L,zs;;
Retítr,ícoLpi.

L;e:;

- 0s esporos de pterì dõfi tas são mujtr¡ abundantes,
além de diversifjcados, ocorrendo representantes dos gAneros
Uuae:;pot'i l:es, G'Letlcheníiilites, Cicabr'.icosispori-be:; Aequitr''t ra
"
dítes e P i n c í p., r i. i .. r . 0s esporos peri sporados são também fre
¡¡

L

qüentes, destacando-se vãrì as espéci es d,e Pr¿t'otriLitet; (i ncl us i Ve P. panrÌuceu:] ) , bem c.ono Reticulatctsporítes jat,d'ínus;

-

vÍnci

a"

Algumas es péc i es cons ideradas excl us ì vas da "protanbém ocorrern ern nosso nrateri al, tal como Regrea poLy

morphus;

- l-inalnente, CLassopoLLis e formas afins
tram-se em toda a seçã0, havendo esp6ci es pequenas
torosLtî

encon-

(CLassopollís

C'it'cu'Liytct panur.t) e grandes (CLttst;opoLLis L¡yas'iLiensis)

"
ocorrendo conjuntanente.

tm resuno, pode-.se di zer que, em I inhas gerais, a
associ ação concorda com o padrão estabelecjdo para a " Fai xa mi
croflorística Africana-Sul Ame ri cana'r , reforçando as id6ias
preconi zadas por HERNGR[[:N en] seus traba lhos. Evi dentemente al
qumas vari aÇões de vem ser esperadâs, tanto em função do escas-

-q3-

so conheci mento a j nda exi stente na ã rea do Nordes te do Brasì1,
especi almente no i nterj or do continente, quan to pela relativa
antì gui dade e estrei ta fai xa de tenpo abrangì da peìa mi crofl ora consj derada. Assim, o fa to de ocorrerem esp6ci es e gêneros
ainda des conhecj dos na "províncì a" é aquì i nte rpretâdo de acor
do com este ponto de vista, não i nte rfeni ndo na caracterìzaçào
tota l da associaçã0, no contex to pa ì ino1ögi co concei tuado pelo
autor.
Corre lação

e

datação

base nas obse rvações apresentadas no i tem anterior, a Formação Santana ó palinologicamente correlacionável
ãs Formações Itapecuru e Tutóia nas bacias de São Luis e Barrej ri nhas; ao topo da FormaÇão Murì beca e à Formação Rjachuelo
nas bacias de S e r g i p e - A l a g o a s ; Formação Algodões nas bacjas de
Com

Camamu

e Jequìtinhonh¿; topo da Formação

ricu nas
Lagoa Feia na

Mar.i

bacias
bacia

de C u m u r u x a t i b a - Ë s p í r ì t o S an to; Formação
de Canpos, a1én de un.i dades sedimentares da plataforma continenta l do 14a ranhã0, Piauí Rio Grande do Norte, Al agoas, Sergipe, Espíri to S an to, Rio de Janeìro, São Paulo e Paranã. Deve-se
contudo ressaltar que as semel hanças são mai ores com as bacìas
situadas no Norte do Brasil, apesar das diferenças con relação
aos do Sul não seren suficientenente fortes para prejudicar uma
correl ação em ternros gerai s .

tuação que deve ser anal j sada com mai s detalhe é a da Form ação Codó, na Baci a do Maranhão " tradi ci onal men
te correlacionada ã Formação Santana, com base na ocorrAncia de
ictiõlìtos, onde destacam-se espécì es comuns pa na as duas uniUma sì

dades.

(1968, p.342) observa que
os nivej s de fo lhe l hos escuros s ituados na Baci a do Ara rì pe,
são correlacionãveis cotn os da Formação Codó. Entretanto, os

A respeito"

SIL.VA SANT0S

folhelhos referi dos não pertencenr cm verdade ã Fornação Santana e sìm ã Formação Sergi, sotopos Ia a ela (M0RAES, 1976, p.3l-

4l) e datada como Apti ano inferìor ou possi velnente

ai ndà mais

velha. Deste modo, a correlação entre Santana e

Codõ

6

impossí
ocorrem abaixo

vel, jã que na Bacia do 14aranhão, os ictìõlitos
dos referidos folhelhos. ReforÇando esta ìdãia, podemos citar
MULLER ('ì966, p. 130) que situa toda a Formação Codó nas Zonas
G e F, (equìvalentes ãs zonas H e I da Baci a SergÍpe-Aìagoas )
enquanto a Formação Santana corresponderia â Zona t, equivalen
te ã zona J. o n s e q u e n t e n e n t e , no sen.b j do pal inológì co, tamb6m
6 impossível a correl ação entre as duas uni dacles menci onadas
Fora do Brasì l, a Formação Santana deve ser correla
cj onada apenas a unidades presentes em baci as pertencentes a
faixa microfloristica descri ta por II
N , .p e l a s s uas carac
terísticas peculìares. lvlesno ass jrn, õ ìmportante ressaltar que
dentro desta faixa parecem existjr subdivisões, jã que o com portamento nlj croflorÍsti co de bacias brasi lei ras si tuadas äs
margens do Atlãnti co Sul e do Atlãnti co Norte é ni tì damente di
ferente, na faixa de idade considerada, sendo as clo Atlãntico
C

.

ERNGREE

Norte maìs semelhantes ao ìnaterial estudado por BRENNTR (1968),
procedente do Peru. C omo a Fornação Santana 6 palìnoìogì camente naì s p rõx ina das bac ias do Norte, devem ser encaradas com
reservas as correlações efetuadas com bacias de locais mais dis
tantes da "provínci a ", ou s i tuadas nas p roxi mj da des do Atlãnti
co Sul, apesar do grande número de espécies em comum, aìõm das
sjmi

larj

dades em te rmos geraì s.

Provavelnente, um dos ünicos casos em que a correla
ção pode ser aceita sern reservas é com sedi mentos albianos das
Bacias do Senega I e Cos ta do Marfimn estudados pa li noì ogi camen

te por JARDINÉ e MAGL0IRt ('l965). Nestas baci as, geografi camen
te próxìmas do Nordeste do Brasì1 na ãpoca da depos ição dos se
dimentos,ocorrem associações muìto semelhantes ãs aqui estudadas. 0s autores definiram zonas pa1ìnoìógicas lseqüôncias)orde
nadas da nrai s nova para a maj s vel ha, onde se destacam as de
número X e XI pelas suas sjmi lari dades com o nosso material.
R seqüôncia X õ datada conìo Albiano Superior, carac
terj zada pel a presença de esporos tri letes verrucados ou tuber
culados, polens tricolpados (represenbados por' !|rífossapoLLení
'bes í,¡oit,ensis ), e alguns tricolporados.

A sequõncì a XI é datada conro Al bi ano .i nferi or-Aptì a
no superior, com base na treqüênci a d,e CLassopoLLis ê Equi.st,tospoy, ítes , alõm da ocorrêncj a de Cicût;L,i.aosís,porítas e pol ens
i naperturados. À medi da que descenos esla sequência, os polens
e angiospcrntas desaparecenr totalmente, embo ra de fo rma gradual,
o mesmo ocorrendo com os es poros com perjspõrì0.

o materi al da Fo rmação San tana com as se
qüênci as acima descrj tas, pode-se vcri fi car que a Zona X 6 obviamente mais nova, cm dccorrôncj a da presença de poìens tri col pados, enquanto a Zon¿ Xl é nta js velha, por clesaparecerem aí
todos os polens de angiospernras. Conseqüentarunt", u associação estudada não teri a unr equì val ente tempo ra ì nestas bacias,
apesar de teorj camente si tuar-se entre as du as zonas descri tas.
Cofi relação à iclade, a observação do anexo nq
4
permite o enquadranento t0tiìl da Formaçã0 Santana no Albiano,
sendo que as 3 zonas basais pertencem ao Al bj ano I nferi or e a
última ao Albiano 14ódio. A argumentação pa ra esta lomada de po
s ição õ a seguinte:
Comparando

*

Presença de tlaLe,tc,:rnea ccnt!,:eG forma B em

toda

a

col una;

- 0corrênci a de grande número de espéci es de grãos
polipljcados, sem nenhum registro prõvio anterjor a esta Idadei
- 0correnciâ general ìzada de esporos peni sporados
de s

t

a c a n d o .- s

-

e

Íl

:1,

",

ôt

).

i Ii

L r.:

r:

p

annuc

e ut:

;

0corrônc ia de monocol pados
dos pelo gênero t,iL'iaciclí. t;e ::;

reti

cul âdos,representa

- 0corrôncj a de el ementos nani nhos nunca regì stra dos no Br¿s j l em assoc ìaçor:s aptì anas , ta is colno 07 ig,,,cphaenirli un;
- 0corrôncia dc pol ens tri col pados retj cul ados de di
mensões rel a Ii vamentè grandes , como por exempì o Re-bí bTicolp.ites
sp. l;
- Ocorrãncja de "Incertae Sedi s" nunca regì strados antes do Albìano, como por exemplo Itr:qnea poLynorpltur:;
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- 0corrônci a de g rãos ri mu I ados nunca regì s trados an
tes do Albiano, tal conro Cl a:;sopoLL.is bra:-¡í'Lír¿n::is.
- A Zona 4 pode ser considerada mais jovent que as
preceden tes, em decorrên ci a da grande díversjdade e altas per=
centagens de grãos po lipl i cados, bem como de esporos perìspora
dos. Sai ientiì-se tambénr unra vari edade re l a ti vamen te alta de po
lens trj coì pados, com espccìes reLìcu ladas de djmensões elevadas, nì cidamente majs evoluì'das que as encontradas nas zonäs
mais inf eri ores
Imp l

-

icações l i loestratigrãfi

cas

As associações pal ì nológi cas es tudadas mostrâm que
a ünì ca discordânc'i a detectáve1 ó a que separa as Zonas 3 e 4.
Ista dj s cordãnc ia ð aquì inberpretar]a como o limite entre as
Forntações Sanbana e Exu. Tal observação õ reforçada peìa locaî
1ì zação topográfì ca da perfuraçao GSB., , da quaì procedem os cj a
dos do perFi I de Serra Branca. Com efei bo, esta s ondagem foi e
fetuada em um valc escav¿do na Formaçào txu, onde si tua-se a
cidade de Serra ßranca, possujndo únra cota de 615 metros. trn
conseqüôncia cJa posiçao da discorclãncia, As Zonas l, 2 e 3 per
ten cem a u a nesna uni dade estrâtigrãfica.
De acordo cJm o consenso atua'i (BËURLEN, l97lb, p.
4'ì5) a Formação Sant¿ìna pode ser subdividida enr 3 membros, nes
pectivamente denonrìnados Crato, lpubì e Ro¡nualdo do Meio. Segundo o au tor, es Les memb ros ref letiriarn dj retamente condições
ecol õgi cas rei nantes na Bacja, correspondendo a urna fase jnjcj.
aì não marj nha, srgui d¿ de unla fase marj nha, a qual se sobrepõem novamen te, sedirnentos não marì nhos. 0bvi amente, es te cri tér'i o não é val i do para a defi nì ção de nembros, rnas, como os
ambi entes ref Ie lem- se dìretanrente nas Ii Lologias presentes n es
ta subdjvisão tem sido acei l-a na maiori a dos traba l hos poste ri ormente puhl j cados.
Conro

jã roi vis bo no capitulo referente à litologja,

a cornplexidade l'aciológica da Formação Santana õ ntaìor que a o
rj gi nalmente supos la. Apen¿rs as I itoìogìas mais basai s, corres

pondentes ao Membro Crato, são realmente tabu I ares, sendo suce
didas por fãcies sincrônjcas de expressão mais local. Como não
há djscordãnci a vi sivel no sentjdo palinolõgico, admi ti mos que
0 termo Crato pode ser efetivamente utilizado para caracteriza
ção de um membro basaì, não devendo ser cons jclerado como uma
[ormação isolada. Quanto aos dema js menbros , devem ser abandonados ou redefj nì dos pelas razões abaixo expos Las:

ro lpubi corresponderì a aos nívei s evaporítìcos assocjados aos argilitos, t¡enr como os superpostos, constjtuídos de folhelhos, argiìitos e margas contendo concreções cal
cãrjas. Pelas observaçõets efetuadas, as concreções calcíferas
0

nremb

s nlari nhos e não marinhos, a menos que, as que
ocorrem em niveis não nlarinhos tenham s jrlo retrabalhadas, do
que não dìspomos de nenhunla evid6ncia. 0s níve is ma ri nhos e
não mari nhos, portando as concreções, não pos s uem nenhuma dife
rença 1ìtológìca observãve l. Na base des te membro, claramente
superpostos aos niveis do l4em bro Crato, ocorrem sedimentos are
nosos, também não mari nhos, vìslvejs na ex.tre¡ridade Nt da baci a. ocorre portanto uma sucessão de fãcies mari nhas e
não
marjnhas, distj ntas no sentido l i to ìógì co, que não poderì am ser
oc o rrem em

níve i

engì obadas

soo Â

0

rlenonlì naçao nrcnc ionad¿.

corresponde a sedjnlentos arenosos
ntercal ados com fi nos niveì s argi líticos, presentes na locali
dade do mesnlo nome, representàndo o topo da Formaçã0. lnic.i almente deve ser observado que os sedjlnentos representat.i vos des
Le nembro são realmente não marjnhos. Contuclo, no sentjclo estnatigráfico, eles ocorrem abajxo clos niveis c1e margas e folhe
lhos com conoreções, esLando pratìccrnenle superpostos aos níveì s evaporîti cos. Im conseqüônc.i a, os es lratos correspondentes ao rnembro superior da formação es tarj am na verdade interca
I ados no membro mõdj o, 0 que nos pa rece tolalnente jnacejtável.
A idéia flcli s pìausíveì é que estes seri jnìentos representam em
ve rdade, mais urna fãcies de expressão purarnente local.
'i

14embro Romualdo

-ÕöResul tador_¡

=11_eoeco_]_õj

ì cos.

0 conteúdo macrofaunístico da Fornraçao Santana é comprovadamente endêmr'co, não permì tì ndo es tudos comparativos com ou
tras bacìas, em termos de assocìaçã0. Apenas algunras espécies
fornecem, isoladamente, i nfornrações sobre o ambiente em que vi

ram. Consideranclo-se os nlacrofósseÍs vegetai s, o quadro não
ã muito maìs animador. Somente poucos ves tig ios são encontra dos, mal preservados em sua nraìor parte. Raras espðcies f orant
ident.i f icad.rs e nesmo ass im, acrescentando pouca ìnformação pq
I eoecol ógì ca utì I j zãvel. Com respeito aos pol ens e esporos,con
tudo, alguns novos dados podem ser apresentados, c omo s erã vìs
to a seguir.
ve

Panorama

geral do amb j en te de depos ì ção dos sedjnen

tos.

rece fora de dúv ida a existôncia de 3 fases dis tì ntas no decorrer da deposi cão des ta formaçã0. A idéia não é
nova, tendo sjdo já has tan te bem defi n j da por BEURLEN em ìnúme
ros dos seus meticulosos trabalhos. 0s da dos pa ìì no1õgì cos vênt
mais confirmar do que al terar as ì nformações jã dì vuìgadas a
respe ito do tena.
Pa

fase de sedimentaÇã0, correspondente pe
Io cri tãrj o de BEURLEN (l97lb, p. 4'ì5) ao "Membro Crât0", depo
sìtaram-se sedinrenbos clãst'i cos, médjos e fjnos, bem como sedì
mentos químìcos, estes sob fo rma de calcários I ami nados, inter
Na pni

me

i ra.

a es ta deposi ção ef etuase em arnbjente de água doce.À fase acjna descr.i ta, seguem-se
condìções anõmalas, nruìbo pouco rnencionadas na biblìografìa.En
quanto na mai or pa rte da bacia, a sedjnentação prossegue com
folhelhos escuros, não mari nhos, no fl anco ocj dental ocorre
uma ìmportante contri buì ção de clãst,icos, sob forma de espesso
pacote de a re n jto, exi b indo es tratì fi c ação cruzada. A inda nesta e tapa, ìnjcja-so peìa negìao de Santana do Cari ri, a deposi.
ção de sedi mentos maninhos, atestada, como iã foi vjsto, pela
cal ados com fol hel hos betunì nosos.

Tod

presença de forami níferos

qu

iti nosos e cistos de dinoflagela

-

dos.

A segunda fase corresponde aos nívei s evaporitícos
e clãstjcos assocìados, alönl de margas e folhelhos superpostos,
representando, como foí visto no item anterior, o "l'lembro Ipubi" de BtURLEN. llela predorrìnaram condições varìãveis, tendo o
pröprio UEURLEN (.l97ìb" p.415) em função das mesnlas, ef etuadc)
a di sti nção de 3 subfases. Assirn, i ni ci al mente o ambj ente teria at ingì do um grau de hì persal inj dade, dev ido à grande aflu
êncìa de ãguas mari nhas. Es tas condi ções corresponclem ã Subfa
se A" caracteri zada peìa dì spos i ção das I entes de gipsìta' tm
seguìda, a anrpìiação da lìgaçào corì o oceano teria possibilita
do uma ci rcul aÇão majs livre da ãgua, restaurando as condições
de salinidade nonmal, com prol ì feração acentuada de animais.ts
tas caracteristì cas correspondenl ã Subfase B. Fjnalmente ainda
nes ta fase, a ì i gação con o mar seri a defi ni tj vamente i nterrom
pì da. Consequentenente, um novo aumen bo de sal i ni dade diz.i ntaria a mai or parte da fauna então existente. Este evento ' correspondente à Subfase C, es tarì â representado pelos níveis de
margas contendr: i ctiól'i tos.
A tercei ra fase corresponde ao regresso ãs condições s al obras ou doces, p ropì c ìadas pel o af 1 uxo de águas contj
nentai s na bacìa então f echacla. Es ta fase estã representôda pe
la deposi çáo de cartadas argi losas ou síl licas, contendo Fõssei s ti pi canente não marj nhos , cotilo conchos trãceos
.

0 i níci o da deposi ção: primeira

fase

No início da depos'i ção da Formação Santana, a bacja
deve ter siclo restni ta ao seu flanco NE. 0s sedimentos repousam sobre a Fornração Sergj, en provãveì djscordãncia, pelas ra
zões jã cljscuticlas. Vãrias evidêncjas indicam tratar-se de um
corpo de ãgr.r a re1 ati vanente raso. tntre es tas , a próprì a iì tologja, cons t i tuída dc areni tos e siltitos" alem de dì versas es
truturas sed imentares, c omo marcas cle onclas e estrati fì cação
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cruzada reforçam esta observaçã0.
Enquanto o ambiente de depos.i ção destes sedimentos
foi gradualrnente tornando-se mais profundo e redutor, a bacìa
teve suas di mensões amp1iaclas, prì ncipaìntente na d'i reção oeste.
Começam a aparecer argìììtos e folhelhos, mujto embora ainda
frequenternente assocj ados com areni tos. Unla caracteristi ca, en
tretanto, é marcantr:: Trata-se da grande tranqüi l i dade reinante no " ì ago", o que pe rmi t iu a preservação de res tos de organì smos extremanìentes fráge i s. C ono exemp los, poden ser ci tadas
hi fas de ascom icetes, a1ç1 as, conchos bráceos e ostracodes de ca
rapaÇa nuì to f ina, es tes apresentando ti pì camenìe e ei xo maior
paral elo ao acamamento.

Prõximo ao final d,;:sta l"ase, o ambiente tornou-se
francamente nedutor, aparecendo f ol he.l hos betuminosos, portando, não raranìente, cristajs de pjrita e nìarcassita" Intercalados nes tes fol hel hos, ocorrem tamb'én ca l cárj os Iami nados, inici a lmen be en nivois mi linrétricos, depois em bancos espessos.Tan
to os folhelhos quan to os calcãr'i os sáo fossi lífe ros. 0 seu anl
bi ente de depos ì ção permanece de ãgu a doce ou salobra, pois em
ambos ocorrenl conchostrãceos e fragmentos vegetais. Com referência ao conteúdo poìínico, ocorre um fa to ìmportante. Enquan
to nos folhelhos, as associ ações são extremamente abundantes e
diversifjcadas, nos calcários poìens e esporos são raros ou fal
tam completanrente.Isto faz supor que a deposição alternada destes se
dimentos eslaria relacionada com condìçóes de Eh do meio, iá
que o ambiente oxj dante pr'esenLe nos cal cãri os não favorece a
preservaÇão do materia1 crn qucstao.

0 inicjo da cleposìção nrarinha:

uma inLerfase.

Durante aì um tempo rei narain na bac j a cond'i ções de
sedimentação .i nternlediárjas en tre a printeìra e a segunda fase.
0 resul tado des ta fase cle tratts ì çáo é unta vari edade de fãcj es
sincrônicas, caracterj zando cond i ções totalmente diversas em
-l
di ferentes ocai s da baci a, conforme pode ser veri fj cado nas
c1
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descrições ìitológìcas dos perf ì.s. Contudoo nesta õpoca, a regì ão de Santana do Carì ri parece ter desempenhado um papel importante na a l teração das condições ecol ógì cas da bacia. É nes
te locaì que se man ifes tam os primei ros jndícios da transgressão narj nha que culmi nou con a depos Í ção dos evapori tos. 0s sè
di mentos repnesentatj vos sao fol hel hos ci nzentos, mì cãceos,pos
suindo um teor va ri ãve I de sil te. caracteri sticamente sua assoc'i ação fóssiI mantõm os mes os e l emen tos encontrados na
fase
anterì or (vìde anexo na 3 ), sendo acrescida apenas de cìstos
de dj nofl ageì ados e scytìnascias. Como jã foì mencj onado, a
simples presenÇa destes foranriniferos seria ìndjcativa de facies não costeiras, o que poderìa representar â abertura de uma
ãrea de afluxo cle águas na rì nh as rel ati vamente profunda,em tor
no da qual, as condjções anrbìentais, ìnclusjve de saliniclade ,
e ram compatíve is com a vicla destes protozoãrìos.
Nos outros locajs da bac.i a, as condições permaneciam
não marinhas, estanclo ausentes todos os rnicrofõsseis ac.i ma men
cionacjos. Condições de aporLe fluvial es täo presentes no fjanco t da bac ia, a bra vés da ocorrênci a de aren.i tos contendo abun
dan tes ves tíg i os <1e vegetaì s conti hentais (folhas carboni zadas,

cutícu1as, res ìnas, etc. ).
A i nfl uêncj a mari nha na sedinrentação evaporítica:se
gunda fase,
Na segunda fase de deposi çã0, a influencia mar.í nha
se fez sentjr em quase bodos os Ioc,r js da baci a, desaparecendo
a mul ti p1ì cì dade de facies anterjonnente veri fi cada, g raç as ã
un iformi zação do anìbiente deposi cjonal. Contudo, es te padrão é
atì ngì do de unl nodo nlu ito brusco , pe la j nvasão de ãguas hi per*
salinas que pnopìcjanl a depos i ção dos evaporì tos, .i ntercalados
com vãri os clãsticos f'i n0s em vãri os locais.

As condi ções ambientais da bacja nes ta époc a consti
tu em um problenta de di Fíci I ìnterpretaçã0. A contrjbuição dada
pela Paìinologì¿r para a sua eì uci dação ã mujto restri ta,
unìa
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vez que os nívej s evaporíti cos são completamente est6reis. De
qualquer modo, as evjdências di sponívei s refo rçam a idéia de um
cl irna quente e seco, necessãrì o para a real ì zação do f enônleno
de precìpìtação dos sais. 0s foramì níferos quiti nosos não ma js
aparecem nos sedimentos associ ados.

0 fato da canada evaporíti ca não ser contínua 6 tam
bõm difíciI de exp lì car, signi F'i ca ndo ta lvez a exi stêncì a
de
unìa infl uêncj a local na sua depos içã0, motì vada por razões de
ordem geoquimi ca. Deve ser enf'ati zada a existênci a de pequenas
"bacias" preench idas por gipsita em depressões.do embasamento
cristaììno, no f'lanco S da chapacla, o que sugere que as lentes
evaporitìcas depositaram-se em Iocais de cìrculação restrita. Se
tal h ipótese for verdatleira, 6 provãvel a exìstência de um paleorelevo nà época de deposição, embora muito provavelnlente não
fo nnta d o em condi ções sub-aãreas.
vaporj los

De quaìquer modo, a depos i ção da maior pa rte dos epârece ter-se dado di retamente sob a fonma de gìpsi-

ta, a julgar^ pelas observações de CALDASS0 (1960, p. 20-21) ,
com exceção de loca i s onde os sedinentos superpos bos se mos tram perturbados, evidenciando unta hìdratação posterjor da ani
dri ta.
deposi ção da gipsìta, a ì ì gação com o mar pa
rece ter sido ampliada, e¡nbora temporariaûtente,restabelecendose cond ições de sal inidade compativei s cont uma jntensa prolifq
raÇão de ¿nimaìs, taìs como aìgunras espécies de peixes, equi-

Apõs
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uscos e quelônios, alõm de organi smos pìanctõnìcos
de ori gem vegetal. No decorrer des ta fase, as condi ções ambi en
taìs novamente se modi fi caram, en decorrênci a de fatores de dj
fíciI expì ì cação, c1 iz imando totalmente a fauna exìstente. C omo
conseqüôncì a des te epì sõai o, gerälmente re fe ri do c omo catastrõ
fico, o hori zonte correspondente representa um dos registros
ma js importan les d.r Paleontologia do BrasiI, com ocorrônci a de
uma quantidade jncalculável de conc reções lossilíferas, a maio
rja das quaìs po rta ndo peì xes excepci onalmente bem preservados.
Apesar das d jmensões dessas conc reÇões variar entre 5 cm e 2m,
a maiorja delas guarda unra caracteristica contun, nostrando clà
ramente uma €rstratiFicaç;i o intornâ. o que revela o seu caráter

nõjdes,

mol
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ra

expì i car a formação de
'i ct'i ól i tos clo t'i po dos que ocorrem na Formação Santana. A pri meira delas foi formularJa por ìilEEKS (1957), tendo por base traterial coletaclo no vale do rjo Magdalena, na Co I ômbi a.

txi stem duas hìpóteses

pa

Neste estudo, o autor descreve lninuciosamente o pro
cesso de fornração des bas concreÇões, admì ti ndo-se que os peì xes mo r re ram provaveì mente deba benclo-se na I ama. Com o início
do processo de putrefação houve a lìberação de amõnia, que tornou o pl'l do neio nais alcaljno. Isto induzju a precìpìtação de
CaC0, em torno dos ì,'estos orgãnì cos " sob forma de cjmento, no
sedimento que os envol vi a, a pa rti r de bi carbonato em soluçã0.
Apõs o envol vìmento tota I dos restos pelo cinlento carbonãtico'
a putrefação seria interrontpicl a, preservando-se o resto orgânj
co clentro de u a "bola cle lama", agora calcífera, que ao conso
I i dar-se originaria as concreções menci onadas.

A segunda, defendida por MABESOONE e TIN0C0 (1973)
admj te que os pe ìxes norreram expos tos ã Iuz solar, desidratan
do-se. Durante es te processo, a exudação de ìíqu.i dos orgânicos
e desenvolvimento de lìp'ídeos, fizeram 9ue, grãos de areia, ar
gi1a e pequenas carapaças, adeni ssem aos restos, fo rma n do una
massa protetora. Dentro desta massa, os peixes sofreri am uma es
pécì e cle cozinento, impedi ndo uma decompos i ção total dos resLos. A precì p ibação da ca'l cita se daria en uma fase posterior'
por ação de ãguas de percol ação, sendo a cìmentação completada
pe la di spersão de gorcluras ent l0rno do sedi mento.
ve1 o

Dos dois tnodos de formaçã0, parece-nos mais ace'i tãprimeì ro, pe las seguintes razões:

primej ro lugar, as concreções po r tam grandes quan
ti dades de os bracodes d ìspersos e[t Loda a sua massa. Conhecendo*se os hãb itos des tes crustáceos, é f aci'ì deduz ir que os mes
mos estavanr se a lìnrentando de restos orgãni cos , o que não pode
ria acontecer e¡n neio tão seco a ponto de permitir a desidrata
ção dos peixes.
Em

Por outro I ado, não são conhecidas evi dõncias sedi que
mentológìcas de ressecanento na matri z das concreções, o
reforça a conclusão apresentada.

(l97rb, p. 4'l3-414) a dvoga c omo causa teõri
ca deste extermínio un novo aurnento de sal inidade, o que nos pa
re ce pouco provãve l, jã que ì ogo acìma âpa recem vestigios
de
conchostrãceos. Na prát ica, o mais ìógicoparece a sìtuação ìn ^
versa, representada por um brusco i ncremento do processo gradu
al de dessal ì n ização da bac 'i a.
BEURLEN
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te rce i

ra fase.

A úl tima fase de depos i ção dos sedi mentos que cons
ti tuem a Forna ção San Lanâ é caracterj zada pel o retorno ãs condì ções iniciaìs de sedinentação conti nental. A transì ção ã gra
duaì, desaparecendo progressi vamente a inf I uência marj nha, que
era atestada pe los elemenLos de mjcroplãncton. Este proces s o i
n ic iou-se ai nda na fase anteri ornente descri ta. A baci a pat"ece
manter as nìesmas dimensões anteniôres após o encerramento da
inf l uênc ia mari nha, tornando-se, contudo, gradualmente maìs ra
sa, o que é evì denc iado pelo carãter dos sedinentos, c I aramente ma is grosseiros. 0s ünicos rnacrofõssej s encontrados são alguns moìuscos (Cass ìopi nae) , conchostrãceos (Bairdes bhenia) e
restos fragmentados de vege Lai s. Entre os poì ens e esporos, sa
I i entam-se naci ças quantì dades de CLassopoLLis , o que , de acor
do com suas prcferônci as ecológìcas, indicam ainda uma relativa proximidade do mar. 0correm ta¡rbõm percentagens sìgnificati
vas de poìipìicaclos, mostrando a conti nui dade das condi ções cli
mãticas vigentes, alõm de angìospermas maìs evoluídas que as
anteri ores. No fina I da depos ì ção des ta uni dade, predomi nam se
dimentos síl ti cos ou arenosos, em quase toda a bacj a, sempre
com cor cj nza-cl ara ou anrarel ada, mostrando abundantes estrati
fi c ações cruzadas, c omo testemunho de i ns la lação de uma drenagem na área.0 contato superìor com a Fornração Exu é, como iã
foi menc'j onado, aparentemente transi cj onal, embora em mu itas ã

reas seja mascarado por depós itos de tãl us. 0s sedìmentos, con
tudo, tornam-se ainda maìs grosseiros, tomando uma coìoração a
marelo-avermelhada. Em sub-superficìe , a única jnformação disponivel contrari a as observações de canlpo. Tra ta=se dos dados
jnferidos a part.i r do pe rf iI de Serra Bra nca , e que sugerem'co
mo já foi discutido, a existôncia de uma paraconformi dade ' pelo menos de caráter local. 0s sedinlentos da perfunação mencì onada são cle carãter síl t'i co , em torno dos níveì s onde foi detectada a cliscordãncia, tendo s emp re uma col oração c i nzenta, o
que faz supor qLre a cor vermelha dos sedjrnentos da Formação txu é proveni ente de oxì dação superfìcìa1.

ngåg

g
L.qg-4-o 9__p_a-l e o

e.

og

rãf i c os .

usões sobre pa ì eogeog raf i a são, f reqüentemente,
p rodu to de informações clerìvadas dos fósseis, pois estes refle
tem , em função das suas condì ções cle vjda, a prõpri a distribui
ção das áreas conti nenta is e nrari nhas. Ai nda no decorrer deste
trabalho, foram cci tadas djversas espéc ies de esporos e pûlens'
dinof lage'l ados ee scytìnascias, em razão de seu sì gnì fi cado pa
'I
eogeográf ico. 0 que se pre lende agora é fornecer as diretrizes bãs ì cas para sel eção de formas i mportantes, bem como apresentar alguns exenpì os prãti cos de sua uti ìização'
Conc I

Obtenção rle dados pal i nolõgìcos

util

i zãvei s.

tatì vos
conl'orne já 6 sobe¡amente conhecì do, os poì ens e
esporos produzi dos por um determi nado vege ta I se dispersam tan
to sobre os continentes quanto sobre os fundos ma rj nhos e, obvianente, sobre os locais intermedìãrios. Embora diferenças mor
fol6sicas Façam com que a l gumas formas seiam transportadas ,a
distãncias maiores que outras, é extrentalnente difíciI a obtenção de qualquer informação a partir de d.rdos quaì ì tati vos rela
Dados quaì i
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ti vos a es tes mi crofõssei s. Tal não acontece, entretanto, com
os ci s tos de d inofl agel ados ou os foraminíferos quìtinosos. Ern
bora algumas espéci es de dj nofl age lados atuai s vivam em condiçòes não mari nhas, os cìsLos es tudados em sedj nìcntos mesozói cos são j nvarj avelmente de ori gem nrari nha, o que é atestado por
grande número de trabal hos di sponivei s na bi b1ì ografì a especializada. Assim, a sua sinrpìes presenQa 6 inaicativa de urna inf luência marìnha no local, em razào de sua aìta especialìzação
pa ra o meio que habjtavam.

Dados quanti bati vos
daclos de anãl i ses estatisticas das as
s ocì ações. Ileste nodo, numerosos g rupos pa l i nol óg icos podem, a
Res u I

tam

es

tes

través de sua l'requênc¡a, l0rnecer vãrìas informações úteis nes
te aspecto. Unr dos exempl os najs característi cos deste tì po de
estudo é fornecido peìos polens do gônero CLassopolLis. Estes
gr^ãos, produzi dos por co nífe ra s extintas da famíl i a Cheirolepi
diaceae, não tôrn nenhum sìgnifìcado especial se considerados
no sen Lì do qual itatìvo, poìs possuem unra djstri buição verdadei
ramente ecu¡nên-i ca, ocorrendo no ì nterva'ì o e rm i a n o - P a l e o c e n o
Contudo, se cons i derados no sentjdo ouanti tati vo r assumem uma
grande importância paì eogeogrãfi ca, poìs sedimentos com grandes quantidades destes grãos são gera lmente considerados como
tendo s ido deposj tados nas proximidades do li.Loral. Um estudo
profundo do comportamenbo destas coníferas foi
fei to por
VAKRAMETV ('Ì970), que concluìu, apõs exaustj vas anãl i ses de se
quencì as mesozo icas em bacias da pl ataforma russa, que as Chei
rolepìdi aceae possuìam realnrenLe preferôncias ecolõgìcas por re
giões costeiras, partìculanrenle se eìevadas" Na Formação Santana, es tas conclusões podent ser consjderadas vãlidas, co¡side
rando-se que hã increnrento des tes g rãos nos nívei s imediatamen
te aba ixo dos horj zontes que s of re ram i n Fl uôncj a nrarinha, bem
P

como uma redução py'ogress

jva nos nlvejs imediatanente

acima"
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vimento paì eogeogrãfi co da

bac.i a.

A Formação San tana é caracteri zada por uma grande di
versi dade l i tol õgi ca, que inclui, como iã foì visto, arenitos,
siltitos, argiìitos, folhelhos, margas, cal cári os I ami nados, e
vapori tos, etc.
Desse conjunto, as camadas i nferi ores, corresponden
tes ao Menbro Crato, caracterj zam-se por una estratjf ì cação mui
to majs fina e reguìar, essencialmente paralela. A sedimentação ìnìciou-se senr dúv ida no fl anco ori ental da bacia' a qual

logo se expandiu, trans Iornando-se em unt grande'1ago de ãgua
doce, cuj as d.i mensões u ltrapassavam os l jmites atuais da chapa
da, hoje delinr ìtados por escarpas de erosã0. Testemunhos desta
fase injcial ocorrem prìncìpalmente no fl anco ori enta I , sendo
porém vjsíveis, corn mais dìficuldade, em outras ãreas, tajs co
mo 0 su'l (regìão cie Casa de Peclra) e oeste (região de Ëronteira s )

.

Assim, u r"qüên. ia inicj ou-se com si ltitos, que, de
coloração vernrelha ou varìegada, passanr a uma cor cìnza unjfor
me. Nes tes siltjtos e arenitos associ ados são vi sívei s alguns
níveis locais coìr crosLas limonítìcas, mostrando a pequena pro
fundidade do ìago nestas regiões. Como prováveì conseqi.iência de
um movinento epeirogenótico negati vo, o I ago tornou-se gradual
mente mais profundo, a longando-se pôra 0, provavel mente em decorrência da orientação dos falhanlentos que delìmitam a bacia.
Na 'Fase de depos ì ção de clãsticos fi nos e calcãnios
da
l am inados , a bacja ocupava peì o menos as dimensões atuai s
chapâda, jã que seus tesLetrunhos ocorrem em pratì camente todos
os fl ancos, inclusive o ocirlental, onde o embasanento é ma is e
I evado. Deve-se ressaltar que no I ado pìaujense, os calcãrios
I ami nados ocorrem f ora da chapada, preenchendo depressões do em
basanento (140RAES, 1970, p. 42).

ta fase de deposì çã0, estabel eceu-se, pela
pri meìra vez, um ponto de li gação com o ma r, transformando o
antì go ì ago em uma ìaguna. Rapi damente a inf ìuênci a tnarinha
Apõs
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cresceu, ati ngi ndo todas as ãreas da bacia. Com rel ação a esta transgressão, extremamente importante por ser di retamente
responsãve1 peìa depos ì ção da gjpsita, os primeiros dados paI eontol õgi cos seguros, correspondenles aos bancos de equinóì des superpostos ã gìpsìta, ì evaram BEURLEN (.l963' I97ìb) a situar o ponto de ìigação com o mar na reg i ão de Arari pì na. Contudo, os dados aqui apresentados são muìto importantes. Pela
primeira vez são regì strados fóssei s tì p icamente mari nhos em
níve ìs i nferì ores aos correspondentes ã gipsìta. Com efei to, o
nível marinho que ocorre na região de Santana clo Carj rj, õ o
mais antigo conhecido, atã o momento, na FornraÇão Santana, não
sõ peìa pos ì ção estratigrãfi ca mais ba ixa (o que poderi a ser
relativo) mas também peìos componentes da microflora associada.
Aci ma dos níve is portadores das I entes de gips'i ta '
ocorrem ajnda sedimentos com cistos de d inofl ageì ados, nas regiões de Ararì p ina-Ranchari a, Ipubi -Casa de Pedra, Serra Bran
ca e Jardinr , além da própri a ãrea de Santana do Cariri, onde
a seção conti nua sendo narinha, ap6s a depos ì ção dos evapori tos. Contudo, em todos estes locais, a abundância de Cl.assopoLLís é sempre jndjcativa de ambientes c0steiros.

r, trata-se de um ponto
também controverso. BEURLEN (1962 , 1963, l97la) defendeu duran
te muito bempo a id6ia de que a infI uônci a mari nha ter-se-ia da
discutidas
do a partì r da Baci a do Mar¿nhã0, cont base nas iá
seneìhanças entre as Formações Santâna e Codõ. tntretanto, atu
almente es te autor refornu lou sua hìpótese' pas s ando (ì97ìb) a
defender a tes e de que a transgressão veri fi cou-se a partì r da
baci a de Serg ì pe-Ai agoas, indo fi nal mente ati ngì r a bacja do
Quanto ã proveni ôncj a do

ma

Maranhã0. 0s dados ora apresentados pos tu l am em verdade outra
i dõi a, que ã a da ì ng res são marjnha que atì ng iu o Ara ri pe ter
vi ndo da ßacia Potìguar. Pa ra as trõs hì põteses exi s tem p rós e
contras, o que contrì'bui para tornar o þroblema ainda mais compìexo.Na
tabel a nQ 2 são apresentados res umi damente todos os argumentos rel acj onaclos com estas hj póteses, i ncl uíndo os agora expos
tos, o que permì tj rã urra nel hor comparação em busca de informa
ções rnaìs conclusivas,
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A pa rtì r da anãlise da tabel a Ng 2 6 faci I veri fi car a grande di fi cul dade na formul ação de concl usões. 0s teste
munhos de Serra do Tonã e Serra Negra foram analisados por nós
com f inal i dade nr i c r o p a ì e o n t o I ó g ì c a , näo sendo encontradas evi dãncias que levant a quaìquer bìpo de correlação com a Bacja do
Arari pe. Mesmo as semelhanças ììtológìcas al udi das são bastante di s cu tivei s , poìs os calcários da Se rra do Tonã são altamen
te recri staliz.rdos. Alénr djsto, ocorrem ern b l ocos mac iços de
cor creme, ou grosseiramente Iaminados, tendo neste caso uma
co 1 o ração escu ra, ambos conp I etamente afossilíferos,
Quanto
aos de Serra NeçJra, nao sao realrnente calcãr'i os, e sinr argì 1itos cal ci Ieros lanrinados, completamente diferentes dos que ocorrem na Chapada do Araripe.

aspecto nruito inportante diz respei to aos compor
nentes faunis ti cos da Formação Santanâ. Como já foi referi do,
por
tanto os equi nói des como o qucìônio, anrbos descol¡ertos
BTURLIN, são conponenl-es tipicos cle faunas närdjcas, o que vin
cularia a ì ngressáo narìnha do Ararì pe com a abertura do Atlân
Um

ti co Norte.
Não há ìguaìmente, fundamentação para a tese de pro
veniência do nar diretamente da Baci a do 14aranhã0, peì as provas apresentadas de que a Formação Santana não õ correlacionável ã Formação Codó. 0utra restrição ìnrporbante di z respei to ã

prõpri a sequencia sedimentar das duas formaçoes, que apesar
semelhantcs, nao são idônt icas.

por íltimo,vaìe ressaltar as concl usões de

de

REZENDT

(1970, fig. ì64), que nostrâranr clanamente, atrav6s
do mapa de ì sópacas, que a Forn¡ação Codó não bem conti nuj dade
para S.

e

PAMPL0NA

iderando-se a provenì ônci a do nlar da Bacia Poti
guar, outras dificuldades devem scr obsenvadas. Entre esta e a
Baci a do Ararì pe ocorren perì uenas reas ìsol adas, tambám preen
chidas por sedi mentos cre bãceos. Trata-se das Bac ias do Rio do
Pej xe, lguatu, Icõ, Linra Campos, Cabeça cle Negro, Mal hada Verme1ha, Lavras da 14angabeìra e l'radc. alõrn de outras ocorròncias
Cons

¿i

_t 0l -

menores. A

iori a

tas

baci as sáo morf ol og.i camente bem estruturadas, rodeadas por ma rgens el evadas, constj tuídas pelo
emb as ame n to cristal ì no. Seu comportamen to tectônj co mos tra cla
ramente, segundo BEURLEN (ì971c)" que elas não são bacias sedi
mentares autônomas, e sim baci as ¡¡orf olõgicas, formadas por um
abaixamento tectônj co pos teri o r ã sedimentaçã0. Em outras pala
ma

vras, não seri

des

is que b l ocos afundados, representando por'f anto pa)"te de una bacja maior, que poderìa
estar, pelo menos
am

ma

sodìcanente, ììgada a una outra bacia marginal. 0bvj amente,
para confì rmação de que as mesmas corresponderj am ã l ì gação en
tre a Bôcia do Arari pe e a Potìguar, serja necessãrio um melhor
conhecjmento da coluna es trat igrãfi ca des tas ãreas. Atã o mo mento, não hã i ndícj os segu ros de i nfl uênci a ma rj nha em nenhuma delas, nuito embora entre os sedimentos das Bacj as de Iguatu e Icó ocorram tambõm gìpsita (¡4E10, 1964), ca I cãri os , ma rgas, arg il i tos, siltítos, arenitos, e tc. tntre os fós sei s destas bacias, segundo o mesmo autor, ocorrem restos de peìxes
répteis, ostracodes, gasLrópodes, lanreììbrânquios (nos quaìs
se sa.l ienta uma coquìna de 0st;rea) , alãm de fragmentos vegetajs. BEURLEN (197ìc) mencì ona a exi stência de sedirnentos ma ri
nhos na Bacia de Lìma Campos, sern contudo fornecer detalhes a
respei to desta j nfo rmaçã0.
epì

to à Bacia Po ti guar, é teorì came nte possí
vel acej tã-l a como a bacia margi na 1 supra mencj onada. A base
para esta afi rmação ã que, rnu jto embora seus macrofõssej s indi
q uen que a sedimentação narìnha iniciou-se no Turonj ano, estudos pal ì noì ógi cos efetuados por UTSUGU I e SANT0S (in
RËcALI,
UESUGUI e SANT0S , 197 4, p. I7B) per"mitjram o estabelecinrento de
3 zonas paì i no lógìcas que cobrem o íntervalo c r o n o e s t r a t i g r ã f i
co A l a g o a s - o n i a c ì a n o . 0correm portanto sedjmentos mais antj gos que os conhec idos em superfície, que poderi am representar
a conti nuj dade da transgrcssão que a fe tou a Bacia do Arari pe,
Com respeì

C

ituados sob o arenito Açu. Un outro ponto inportante 6 o comportamento tectôn ico do embasamento entre as duas baci as. Com
efei to, todos os fal hanlentos exi stentes na ãrea tôr¡ orj entaçào
Nt-S0, formando blocos lec Lònj cos que I igam as Bacias do Arari
pe e Potìguar, Des tes b I ocos toctônj cos, o majs importante pas

-l0Bções de cì ìma quente"
Quanto ao aspecto quânti tat.i vo m e n c j o n a d o , b a s e i a - s e
prìncìpaìmenl_e no aurnento percentual de ti;qtLisetosporl:tes
spp.,
PerotriLi Les 7:;annt,r(eLts e llr,:Lír:ttl.aL¿t::¡:ot,i L tz:,: j at,clinus,
veri f i ca
do nos nive is ¡la.i s superiores da seçã0.

E Ímportante menc.i onar que a j nf ornração está de a _
cordo con os dcma.i s claclos isponîve.i s, tanto cle cará.Ler pa.l
eon
Lolägic'qranro ììtoìõgico, no quc se rcfere ao rotdl ria seçao.
Efetivamente, a presença de calcãr'i os r: evaporìtos constituonr
uma evidônc.i a incl iscutîvel clas condições cljmãticas
vigentes.
Contudo, âl.quns autores (tr1ASES00Nt e TIN0C0, lSi:, p.
115) de_
fendem a ideìa cle que as condições r;l.i n¿i ricas
tornam_se ¡nais a
menas apõs a depr:sì ção dos evaporì tos, o ue estã em clesacordo
c0m as observações paììnoloç1 icas apresentaclas.
c1

cr

neful !q-4ql pal eof I oris

ti

cos.

rações preì imi nares
No clecorren deste t.rabalho foran cliscuL.i clas, cle for
ma suscinta' as cr 'i f,icur claclr:s c1e i nterpretação dos pol
ens e esporos dispersos em sedinen Los anLjgos, no que so refene
às suas
re I ações botânicas. No r:aso particular da Fornação
Santana, a
questão õ part icu larmente comp lexa, já que, pratìcanente,
não
existem dados cle apoìo fornecì11os por macrofósseìs vegetaìs,
fal tando quase totaìmente esturlos a este respe.i to. Todas as
conclusões desta na.turcza baseianl-se, poìs, no relac.j onamento
dos poìens e esporos, cont t,ìxa vegeta.i s f ósse.i s, a Lravðs de
s r..la semeìhança morÊológìca com grãos que
os representântes a tuais destes taxa produzenr , ou, peìct encontro aciclenta.i de grãos
"in situ" em orgãos f.rut:lf cros dc p lant.rs f ósse.i s.
Co

ns ide

As reconstì tu.i ções nljcrof lorì.sticas não pociem, aìõrn
disso, ser deduzicras de re surtarros pontu¿is, Irxister casos reç¡ìstrados, onde a euxlrenìa pobreza no seì1 tìdo pal.i noìõgico não
impi ica na ausônci a permancnte cl _. uma cobertura vegetal no lo-

cal consjderado. A reciproca lanlbén õ vertjadeira.

Nem sempne

abundância clc polens e esporos Í'eprosenr-a u'lâ abunclância de

a

ve

-t t 0mai

s resi stente
Af

ini

da

des botâni

cas

- Triletes ljsos - Representam em geral, pteni dófi_
tas arbusti vas ou b ri ófj tas . tntre os grupos vege tai s produtores destes grãos salientam-se as Gleìcheniaceae, Cyatheaceae,

iaceao ' Matoni aceae, 0smunda ceae , et c. Todas es tas f amí
possuem ainda representantes atuais no Nordeste do Bra-

Dì ckson

lias
si l;

- Tri letes ornalnentados - E um dos grupos maj s var.i a
do, como pode ser visto na parte s.i s temãti ca do trabarho. corresponde tanbõnr ã pteri dõfi tas, i ncl uíndo formas aquãtì cas, co
mo Sal vi nì ceae, Mars ileaceae, etc. Contudo, uma famÍ'l.ì a des taca-se peìa grande diversidade de formas e relativa abundãnc.ì a.
Trata-se das S ch i zeaceae, que i ncl ui tri letes ci catri cosos, re
ti cul ados ou ruguìaclos, bem como pa rte dos ve rrucosos. Esta fa
mília' extremanlente ìmportante no cretãceo rnferior e Médio,cro
cumenta, junto conì outros trjletes de pos.i ção sistemática in _
ce rta, a grande j rradi ação adaptatì va que caracteri zou a evolu
ção das pte ri dõ fi tas no decurso deste pe ríotlo;
- Trìletes perisporados - Apesar cle pouco numeroso,
este grupo 6 ìmp0rtante por representar em parte vegeta.i s cons
titujntes do estrato herbãceo da vege Lação em ques tão, jã que
a maíoria consti tui , com grancle probabj li dade, esporos , de

Seìlaginellales;

-

fitas,
di

a ce

14onoletes

-

Representam aj nda esporos de pteri dõ_
particularmente fornas da famîlia Sch.i zeaceae e polypo_

ae ;

- Polipìicados -

Representam um dos componentes ma.i s
tÍpi cos das associ aÇões estudadas, cons ti tuíndo o
regì s tro
mai s abundante descri to para o g rupo em um trabaìho paìì nolõgi
co. Seus gêneros representatìvos filìam-se ãs Gnetales, que cu
ri osanente são hoje nui to mal representadas na América do Sul;
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tas coníferas, nas proximìdades clo jocal de deposiçã0.
E

vo

lução da vegetação.

tmbora o i ntervaì o de tempo envol vi do na sedimenta_
ção seja muito reduzido (aproxímadan¡ente r2 m.i lhões de anos)ar
gumas aì terações podem ser veri.ficadas
ao l ongo da seção estudada. As principaìs sao as scguintes:
llm bermos gl0bajs, verìfjca_se que durante a clepos
i
ção da pa rte ì n fe.i or cla Formação santana, a ba¡ia era circun_
dada por uma vcgetação essencialmente arbõrea,
enlbora con cotn_
ponentes arbustivos e herbãceos tambõm presentes,
As nl.i croflõ_
ras estudadas nìostram uma consideráver abundância cre poìens
inaperturados, especìalmente At,at¿cayiac:í t.e.s, e monocolpados
l.¡ sos, atribuídos pri ncipalmente ao gônero (,,t1 c:ailctpi.tr:s.São .lanìbóm comuns os grãos rinlulaclos e os esporos
trì letes, clestacando-se. formas cicaLrjcosas.0s grãos tricoìpados
são rbas.l_ante
ra ros sendo representaclos por espécies
I isas ou fracamente or
'
namentadas. 0s poiens poliplicados são tambénr
conìuns.
Durante a deposição da parte rnccl.i ¡, a sìtuação aì te_
ra-se nlui to pouco' havendo apenas um incremonto quanti tati
vo,e
formas arbustivas' parinologìcamonte aumentam os poJens
rinrur acros.
0s
esporos tri letes são nl.r.i s divorsifìcados, ocorrenclo
conìunen te
formas verrucaclas. 0s poìens polipììcados tornan_se
mais dife,
renc'i ados, ôpesar de pouco abundantes Durante
a cleposição da
parte superior" contudo, a alteraÇão é mais perceptÍve1,
poìs
os elenrentos cornponentes do estrato anbõreo tendern a
escassear,
sendo I itcralntcnle s ubs Li tuídos por urna vcgctrção
arbus li va.p.¡
ìinoìogicamente, ocorre um clecrõsc jrno consiclerãvel na
distri b{
ição dos poìens rimulacirs. Inl contraposìção, auntcnt] a diversi
dade dos poìens poììplìcados e es por0s pe rì s pora dos
. 0s esporos Lri letes perdem bastan.te sua inrportãncia nestes nívois,bent
como os polens monocolpados, representados por
unr nünrero redu_
zido de espócies. 0s poìens tricolpaclos são mais abundantes e
di vers i F icados, aparecendo comumente f ornras re Ii cu laclas clc cli -
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I

a

o

r

bo

tã n i

co

0 vajor de uma espéci e palinológjca no senti do botã
ni co, ou seja, o seu sjgnifìcado taxonõmj co, é varìãveì segundo
a família, gônero ou espécì e consjderada. Contudo, é possível
estabelecer certas asscrçóes, que dcvem ser cons.i deradas quan_
do da identificação de utn determinado taxon. As princìpais são
as segui nLes:

- A morfologìa de uma esp6c.i e botâni ca bem definida

é geralmente constante;

-

ìs de uma determì nada esp6ci b podem produzir po lens ou esporos de morfoìogìa di ferente, representando
Vegeta

prì ncipalmente dì ferentes graus de maturação dos grãos;
- VegetaÍs de espécì es di sti ntas podem, por probl emas de convergônci a evolut. jva, apnesen tar pol ens simi lares;

- [.xiste un certo grau de subjetjvidade na aval ja ção de di Ferenças entre tìpos. Assim, lorna-se às vezes difÍ*
ci I a dì stì nção dos caracteres i ntraespecífi cos , i nterespecí-

f ì cos

ou mesno genéricos;

- Tal

e .rcontece! o pâssado geol õgi co deve
estar chei o cle casos de hibridì,zação natural, ori gi nando vegetais q ue, mesm0 compì etos, serìanr dificilmente enquadrados em
uma

como hoj

sister'áLica teõrica;

Apesar destas l.i mitações, não hã dúv.i da que o esporo ou põìen aparece no teûìpo geolõgico como elemento de regìs
tro da evolução das espécìes vegetais, nresno admjt.i ndo que o
grau de evoì ução genéti ca não é di retanrente proporcì onal
ao
grau de mod ifi cação morfoì ógi ca. Des te nìodo, não hã prejuizo
em adnj tì r q ue, mesmo na natureza atual, a espécie pa1.i noìógica i denti fì cada precisamente a través dos métodos ¡lodernos de
pesqu isa, Þoss¿ corresponder ta nto a uma en ti dade botãnica como a um grupo próxinto de esp6ci es, onde casos de
hibridação
são frequentes, dì f t'cul tando a separação genéLica.

tas observações, pode-se concl ui r que a identifi
cação de poìens e esporos f'õsseis, dispersos nos sedìmentos,po
Des
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de não corresponder ao concei to biolõgi co de espêc ie,apesar da
grande possìbi I jdade de representar, peì o menos,grupos de espõ
cì es genetì camente próxì mas que viveram conjuntamente no passa
do.

Valor

es

tratj grãfj co

estratigrafia, a def inì ção de uma espécie de
pende fundanen ba lme n te dc sua ut'i l i dade prátìca nes te campo.As
sim, tj pos vi zinhos, mostrando pequenâs di ferenças morfol ógi Para a

ser

reunì dos em uma mesma espécie, de defi nì ção maìs
amp ì a, caso apresentem a mesna djstribuìção es trati gráfi ca. Na
sì tuação i nvers a, ou seja, se estes tì pos tôm dj s trì buì ções es

cas,

podem

tratigrãficas dìferentes, serão certarnente objeto de def .i nìções especlfi cas distintas. A I iteratura especi al i zada estã
rep leta de exemp l os de taxa de l onga distr'ì buj ção estratigrãfì
ca sem aparentes varì ações morfológìcas, bem c omo outros de du
ração efêmera no sent.ì do geológico. Exjstem ajnda casos ern que
formas aparentemente iguai s aparecen em pe ríodo s geol ógi cos di
ferentes, sem lìgações f ilogenõt'ì cas definidas, suger'ì ndo assim cas os de convergônci a evol uti va. Em razão des les fatos, al
guns autores tem preferi do sìmplesrrente codìf icar os tì pos se'
gundo sua morfoìogìa, en trabalho essencialnente t6cnico.0utros
preferem utr'I izar um prefìxo estratigrãfico ao lado do n ome ge
niiri co. Como re!J ra gera I exi s te tambénr uma preocupação cons tan
te de evi tar a cri ação de espõci es n0vâs a partìr de una popuì ação extraída de unra mesma amostrà sen a contagem de um número sufi ci entenrente grande de exempl ares.
De qualquer moclo ' s enp re que posslveì, õ convenìendo vaìor es trat jg rãri co do tìpo em q u e s t ã o , r e I a c ì o n ã

te, a par
lo ao níve l de espõci e a un sistema de nomencl atura jnternacjo
nalmente acei lo, em vez de simplesmente codìficã-lo. tste procedi mento, essenci al nronte cientlfico, garanti rã ao pesquÍ sador
a possibilidade de obtenção de i nfornações mujto mais ampìas,
aumentando assim

a

ut

iI i dade do traba I ho executado.
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9t.r:srs.
SPORITES

Anteturma

H.

I893.

POTONIÉ,

POTONIÉ, 1975,

PR0XIGERMINANTES R.

Turma TRILTTES REINSCH, lBBl, eme n d. P0T0N I I e
KRE¡4P, I954.
Subturma AZ0N0TRILETES LUBER, 1935,
emend.
DETT14ANN, ]963.
Infraturma LAEVIGATI BTNNIE e KÌDSTON, I886
emend. P0T0NIÉ, 1956.
Gônero

Espõcie-tìpo: s.

s

S

L.ereispor.L¿¿s

PFL

UG, 1953.

tereoídes (P0T0NIË e VENITZ)

TH0¡1S0M

e

PFLUG.

Sporites s1;ereo.Lr.Les P0T0NIE e VENITZ. Arb. Inst.palaobot.
Petrogr. Vol. 5, p. lì" est. l, fjgs. 4*5.
1934

1953 Stey,eispot'i tes stereoíd.es (POT0N I Ë e VEN I TZ ) Tl-l0f\lS0l,l e
PFL UG. Paì aeontographi ca. Vol. 948, p, 53, es t. l, figs.64-73.

bere.i.spor,iLes ps.t'.Labus
Estanrpa VII figs. 1-2.

S

( R0SS

)

MANUl,l

.

TriLetes psiLaLus R0SS. Bull. Geol. Inst. Uppsaìa,V01.34,
p. 32, est. i, Fì9. 12.
1949

1954 St;ereisporlLes psiLat:us (R0SS)
'I

0, est. I, fig.

14ANU14.

Blyttia, Vol. 1" p.

2.

ção: Isporo lì so de contorno perfeì tamente circular,
exi na fina e opacâ, l'4a rca tri lete pequena, com laesuras que al
cançam 2/3 do tanlanho do rajo do esporo.
Descrj

Dìmensões: Diãmetro

- 23*35 rrm (lS exemplares).

Discussão e compa rações : Nossos exempì ares enquadram-se per
fei tamente nes ta espécie, que difere de s.
an bí quas poxi tes
(l/JILS0N e l.,,lttlSTtR, 1946) DETTMANN, 1963, peta fatta do espessa

-l l9mento

polar que exjste na segunda.

Afi ni dade botãni ca: Famìlia Sphagnaceae.
0corrônci

a:

Zonas

ì ì noì óg

Pa

icas l, 2, 3,

4.

Gônero !t'c:íl.tsponí.L,es C0UpER" 1958.

Esp6cìe-tjpo i tt,. n()jc,y

C0UPER.

l95B ?. major C}UPER, P a I a e o n t o g r a p h i c a . V o I . 'l038, p. .l34-13b,
est. ,l6, figs. 6-8.

Todisporít;es cinctus ([4ALYAl,JK]NA)

0RL0l,^lSKA-

Zl¡]OL]NSKA.

ts tampa

VII fì9.

3.

1964 Neoca.1.amíLe:: punc l:aLa var. c íncba MAIyA|lJKINA. Vses.NauchIssled, Geologorazdev Inst. Vol . Z3l , p. 40, est, XXIV, fig.ì.

1 rodispoz,í bes cincttts ( MAt.YAl^lKI NA ) 0RL0l.lSKA-Zl,l0L I NS KA. Acta
Soc. Bot. Poj. Vol. XL, n9 4, p. 636, est. jll, fìg. l.
197

crj ção: Esporo tr'í lete de contorno circular, Exina psi la
da, espessa, especjalmente na ãrea equatorial, onde chega a z
Ìrm Laesuras I evemente onduladas, sem espossamentos, medìn
do cerca de 2/3 do comprìmento do rajo do esporo.
Des

Dimensões: Diâmetro

= 37-40 fûl (4

exemplares).

Discussão e comparações: Segundo 0 R L 0 S K A - Z 0 L I N S K A , es ta es
pãcie dìfere de ,t. mínoz, C0UPtR por causa da exina, visjvelmen
te maìs espessa.
W

Afi ni dade botân

ica: Familia

l^J

0smundaceae.

0corrôncia: Zonas Paljnolõgicas 1 e
Gênero BeLLí::poribes

2.

P0C0C

K

,

1g7O
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Espãcie-t'i po: B. paLLescens (B0LKH0VITINA)

p0C0CK.

1956 r,eí.otriLetes paLLe::cc:ns B0LKH0VITINA. Akad. Nauk S.S.S.R.
Inst. Vol. 2, p. 31, est. l, f igs. 7a, b.

'l'rudy Geol.

1970 BeLLispot:itr''s paLLesc:ens (B0LKH0vITINA) p0c0cK. palaeonto
graphi ca Vol. 1308, p. 43, esL. 7, figs. lB_19.
BrzLLispor,.í br:s paL Le::r:ens (B0LKH0VIfiNA) p0C0C
Es tampa VII fig. 4.

K

Descr'ição: tsporo tr.ì lete de contorno circulur. ,uarraus
retas, com margo estreito (1 I mìcron), b.i .Furcando_se nas extre_
m idades , próximo ao equador do g
rão. Exina espessa, ornamenta_

da por grana dispersos, pouco sal.j entes.
D

imensões: C

=30-5S ìrn (4 exenpìares).

Discussão e comparações: 0 gônero ßeLLispoz,.ites õ rnonotípi
co" diferindo de Diuísi::pon.íte:; (pFLUG, 1953) p0T0NlE 19b6, que
ta¡rbõ¡l possui laesuras bifu.caclas , pelo ãmbito (subtriangular
no
segundo) e naturezâ das 'l aesuras.

Afi ni dade botâ ni c a: desconheci cla.
0corrêncj

a:

Zonas

pa I

Gênero

NrË,
Espécie-t

i nol õgì cas

DeL

j, 2, 3,

4.

to.;dÒspora MINtR, lg3S emend. p0T0-

1956.

jpo: D. haLZztt

f\4

INER

,. haLLi.i. MIN!.R. Amer. t4.i dl. Naturalist. Vol. 16, nQ 4,p.
618, est. 24, f ig. t,
1935

ra lLal. L i í
Estampa Vll fig. 5.

D e. L L

o

í

clo ::p o

MINER

Descrição: tsporo tri I ete, contorno trianguìar. Ãpi ces ar_

_

I 2l

_

rodondados

, rados caracteristicamente retos, Exina fina e risa, laesuras bastante longas e retas.
Dimensões: D =

22-40 rrnr (20 exernplares

)

.

Discussão e comparaçòes: Di fere de D. tt.ínoz, (C0UpER) p0C0CK
peìa exina" clara¡nenbe r¡ais fjna. Alóm disto, nos exempìares
ora descri los,, os ìados são retos ou levenente convexos, êtt_
quanto na espécie mencionada estes apresentam-se
frequentemen-

te

côncavos.

Afini dade botâni ca:

Fi l.i caìes.

0corrôncia: Zonas palinolõgìcas 1, Z, 3,
boídospot,a psíLost:omq
Es tampa VII fig. 6,
DeL

1959 D, psiLostonta R}|JSE. lulicropaleont.
figs. 7-B.

4.

ROUSE

.

Vol. 15, p. 3lì
"est,Z,

Descrição: Esporo tri lete de laesuras longas e retas, ultra
passando os 2/3 do comprinìento do raio do esporo. contorno
equatori al trianguìar, com ápices arredondados. Lados
retos ou
ìevemente convexos. Exjna jjsa ou punctada, desìguaìmente es_

pessa.

Di mensões

Discussão

:

ll

=

60-72 rrm (4

exemp I a res )

.

e

comparações: Djfere das outras esp6cies enqua_
dradas neste gônero pel a exj na mai s espessa, al ém das dimensões
gerais bastðnte elevadas.

Afi ni dade botâni ca: Fi I i cales.

0corrência: Zonas pal.i nol õgì cas l,
De L.Loi do sp
Es

tampa

2.

ot,a juncLa (KARA_MURZA)

VII fì9.

SINGH

7.

1956 CíboLium ;iunc-tum KARA-MURZA: in B0LKH0VITINA. Trudy Geol.
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Inst,

Aka

d.

Nauk S"S.S.R. Vol

. Z, p. 37, est, 3, figs,

25a_e.

1964 Deltoidospora juncLa (KARA-MURZA) sINGH. Research counci

of Alberta, Bull. 15, p.

Bl

, est. 9, fig.

r

16,

Descrição: Esporo tni lete com laesuras longas, atingindo o
equador do grã0, borde jaclas por um margo fino. Contorno equato
nial deltójde, com ãpices a rredondados . Ex.i na lisa, sendo a
feì ção mais caracterîsti ca, a exi stêncj a de 3
espessamentos
perpendjculares aos ãpices, si.buados na face djstal.
Di

mensões: D =

comentãr'i

tlm (l exernplar)

30

os: Espócie

mui

to

ca ra

.

cte rís

ti ca, diferìndo das de

mais descrjtas para este gônero por causa dos 3 espessamentos
polares jã aludjdos.

Afini dade botâni ca:
0corrôncia:

Zon

a

Fi

li

cales

pal inol õgi ca 1.

DeLbctídospol"d sp, cf . D, nana
Estampa VII fi g. 12.

1966 D. nana BURGER. Lejdse Geol.

ì, fig. ì.
Des

cri ção: Esporo

trilete ìiso,

Me de

d. Voì. 35, p. 238, est.

exi na espessa, contorno sub

ri a n g u I a r de lados retos. A nlarca tri lete 6 ì onga, a.l cançando
o ecl ua dor do grã0, Laesuras longas e espessadas,
t

Dimensões:

D= l6 Lrn (ì

exemplar)

.

os: 0 contorno trianguìar de rados retos coroca de
inedjato este exemplar no gênero DeLt;oídospora. A class.i fica_
ção ao nível específìco é contudo problemát.ica, pois o únjco
esp6cìmen encontraclo, possui dimensões .i nferiores aos da esp6 _
cie em questão' apesar das demais característi cas serem .isemecomentár'i

lhantes.

Afi nidade botâni ca: Fi li cales.

- I LJ-

0corrôncia: Zona Pa I i nol ógi ca

4.

Loídospora tenuis nov. sp.
Estanpa VII figs. 8-ll.
De'L

Derivação do nome: 0 none refere-se à natureza da exi na,muj
to fi na e transparente.

Holótipo: Preparação PB.l l, lãmina cP/4T-371 , coordenadas:
19/22,5. Es tampa VlI, fi g. B.
Dimensões:

25 -

D

tstrato típico:

48

rnl

(20 exemplares

)

Formação Santana, Bacìa do Araripe.

Dìagnose: Contorno trìangular, ìados retos. Exina fina e ti
sa, transparente. f4arca tr'i lete I onga e caracter.i sti camente a-

berta.
Descri ção: tsporo trilete de contorno triangular, possuindo
I ados retos, corr ãpìces I i ge ì ramen te a rre don da dos . Exina lisa
e mui to fina, de cor amarelo-pãlida, quase transparente. Marca

trilete ìonga, atìngindo o equador do grão,caracteristicamente
abe rta e com os I ados al go dobrados.
: 0s exemp ì a res aqui des cri tos di ferem de toda s as es põc ies conheci das do gône ro DeLtoídospona
peìa natureza de sua exina , bem como pela abe rtu ra caracteristi ca da marca trìlete, que lrequentemente condu¿ ã ruptu ra total do grã0. Assemelha-se bastante, contudo, a
LeiotriLetes
adríenní formis NILSS0N no que di z respeì to ã ruptura característì ca, di fe ri ndo pelos lados retos e pela exina, mui to fina
e transparente.
Di

scussão

e

comparações

Afì ni dade botãni
0corrênci

a:

ca:

Fi I

icales.

Zonas Pal i nol ógì cas
Gêne

ro

1

, 2, 3,

A

Cgatl,LLtl.il,es C0tJPER, 'l953.
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Espécì

e-tipo I C. aus.LxaLís

C0UptR

1953 C. ausbz.alí.s C0UPER. New Zealand Geol

S

8u11.22, p.27, est. Z" fig. ì1.
s austxalis
Es tampa VII fiS. 13.
C17a

thí

tl.i te

u

rv

.

Palaeont.

C0UPER.

Descrição: Mìcrõsporo ty'iìete, 1iso, contorno subtrìangular,
com lados caracte.i sticanrente côncavos e ãpices bem arredondados. Laesuras retas, não aì cançando o equador^ do grão.
Dimensões: D =

47-7s ìrrìr ( 20 exempìares).

comentíiios, Esta espócìe representa o t.i po mais abundante
de esporo trj lete na Formação Santana, sendo frequentemente en
c0ntrada em sedimentos Jurássicos e Cretáceos em todo o mundo.
Afinìdade boLãnica:

Fan.i

ìia

cyatheaceae ou Dicksoniaceae.

0corrência: Zonas Pal.i nológì cas j, Z, 3,

s cras si anguLat;us
Es tanpa VII fiS. 11 .

Cya'thi di te

4.

B ALME- .

1957 C. crassiartgulal¿rs BALME. C.S.I.R.0. Coal Res. Sect
25, p. ?2, es t. 3, fi gs. 39-4ì .

T.C

Descrição: Esporo trilete, contorno equatorìal subtriangu_
iar, lados levemente côn ca vos . Marca tri lete l onga , não chegan
do contudo a a ì cança r o eq ua dor, I aes uras e levadas, margeadas

por

fracamente vjsivel.
nos ãpì ces, onde aì cança b
um margo

'rfl

Dimensões: D=

40 rrü (l

Ixìna espessa,

,

especìalmente

I i sa.

exenrpìar)

.

Comentãrios: Esta espécìe difere das demais descritas para
o gêne ro por causa da peq uena concavi dade observada nos ìados,
e prì nci palmente peì o espessamento anormal da exi na nos ãpi ces
do esporo.
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Afj ni dade botãni ca :

a Cyatheaceae ou
0corrônci a: Zonas Pal i noì õgì cas I , ?, 3, 4.
Famj 1i

D.i

cksoni aceae.

di Le s m'inor COUPER
Es tampa VII fig. 14.

C",t

1953 C. n'tnor

a bht'.

C\UPE

22, p. 28, est. 2,

R.

New Zealand Geol
fig. 3.

Descri ção: Esporo de contorno

tri

. Surv. Palaeont. Bul t.

angula

r arredondado,

I a*
Marca

dos cõncavos. txìna lisa e fìna, de cor amarelo-páììdo.
trj lete curta, não ultrapassando os 2/3 do comprimento do rajo.
Laesuras sinrpìes, não espessadas.
Dimensões:

D = 25-42 ì,nr ( 20 exemp lares),

Comentãri os: Esta espécìe é mui to semelhante a Cyathidítes
t¡ut¡l;ralis em suas características gerais. tli fere entretanto ,
peìas dìmensões benl mais reduz'i das, e também peìa exina mais
fina. É iguaìmente uma fonïa cosmopolita, sendo invariavelmen
'tje encontrada en¡ assocìações de idade jurãssjca ou cretãcea.

Afi nj dade botânica:

Fami

1ia

Cyatheaceae ou Dicksoniacêae.

0corrôncia: Zonas Pal i nol õgi cas 1, 2, 3,
Cg

a bh'i

tli

t,e

DELCOURT,
E

1955 Conr:au'ispot

s

tampà

ites

4.

t: puncbabua (DtLC0URT
DTTTMANN e HUGUES.

VII fiS.

e

S.P RUMO

15"

puncl:abus DELC0URT e SPRUM0NT. M6m. Soc.

Beì9. Geoi. Hyd.Paleont. N.S. Vol. 4,
B, est. 2, fig. ì.

nQ

5, p. 25, est"l,fì9.

1963 Cyathí.dibes puncLczbus ( DELC0URT e SPRUM0NT)
DET Il'1ANN

e

HUGUES.

NT )

Ann. Soc. Geol. Belg. Mém.4,

DELC0URT,

p.283, est.

42, figs. l-4.
Descrição: Esporo tri lete de contorno subtriangular, lðdos
extrenamente côncavos, As laesuras são retas, levemente espes
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sadas,

medi ndo aproximadamente Z/3 do comprimento do r¿1.ì
esporo. Exi na espessa e escura, i ntei ramente punctafla.

Dimensões: D =

o

do

26-65 rr¡r (3 exemplares).

Comentãrios: 0s espõcìmens descritos enquadram-se perfeita_
mente na espéci e C, puncbatus, des crj ta originalmente para o
l^/ealdeniano da Bélgica. As dimensões são contudo muito diferen
tes, pois dos 3 exemplares descritos, apenas I (65 um ) en_
contra-se na faixa de djmensões aceita para a espãcìe em ques_
tã0, que 6 de 47 a Bl !ü de d.i âmetro. 0s outros exemplares,
que medem apenas 26 a 36 fm , corresponderiam provaveìmente
a uma forma ou sub-esp6cìe de C. punctatus ainda não descrita.
Afi ni dade botãni ca:
0corrônci

a:

Famì

ìia

cyatheaceae ou Di cksoni aceae.

Zonas Pal i nol õgi cas

1, Z, 3,

4.

s mr¿sazoícus (THIEGART) p0T0NIË..
Ës tampa VII f.i g. 16.
Czla

bhí d.i te

1949 Spor,ítes adriennts me:;ozoícus Tll IEGART. palaeonbographica
Vol. 898, p. ll, est. 4, f ìg. 9.
'1956 Cya'bh.Ldites ntesozoicus
(THItGART) p0T0NIE.
Jahrbuch, vol. 23, p. 14.

Be

jh.

Geo

I

.

Descrição: tsporo trj lete de contorno trjanguìar, com ìados
levemente côncavos. Marca tri lete pequena, ex.i na espessa, ornE
mentada por mì crofovéolas em toda a superfície do grão.
Dimensões: D

Discussão

---

30-37

rrm

( 3 exempìares).

e

comparações: 0s exemplares aquÍ descritos podem
sen facilnrente enquadrados nesta espécie, descr.i ta ori ginaìmen
te para a Alemanha. Suas pr.i ncipaìs característi.cas são a orna
mentação da exina, inconrum neste gêne ro, bem como a concavi da_
de dos lados, quase imperceptíve1 .
A'f

inidade botânica: Fami1ia Cyatheaceae ou D.i ckson.i aceae.
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0corrãnci

a:

Zon

as

Paì i nol ógi

cas l" 2.

Gênero Carclioanguli¿a
P0T0Nrr, 1966.

Espãcie-tipo: C. tyíchacantha

llALy

MALYAWKINA, 1960 emend.

Al^lKI NA.

C. t;t"íchar:antha MALYAWKINA. Trudy V.N.I,G.R.l
33, p. 37, est. 2, fiq. B.
1960

ulina eLongato
Estampa VIl fi 9. lB.
Carrl.i a ang

1965
4-7.

C.

e

Longa.ba DöRING.

nönt

N.S

.

Vo I

rue

Geologie. Voi, 14, p. ì9, est. Z,fìg.

Descrjção: Esporo de contorno subtri angui ar, com I ados fo rtemente côncavos. A concaviclade tc.¡rna-se mais intensa no centro
de cada lado. "djvjdindo', o grão em 3 I obos .i guaìs. Exìna psì1ada, espessa. 14arca trilete pequena, não ultrapassando j/? do
conpni men to do raio do esporo.
Dimensões: D = 65-70

os: o

rm ( 2 exemplares).

o CardioanguLina foi erìgìdo a partir
de nraterial procedente do Cretãceo inferi or da U.R.S.S., sendo
contudo pouco uti l j zado, por não dj feri r fundanenta I mente de
0yaLhidites. A espõci e ora des cri ta õ contudo muito caracterís
tÍca, podendo com faciI idade ser enquadradâ neste gônero.
Comentãrj

gêner

Afi ni dade botãnj ca:

0corrôncia: Zona

Fami 1ì

a Cyatheaceae.

Pal j nol õgi

ca

2.

Gênero

Biretispor,ítes

1955)

DtLC0URT" DETTMANN e HUGUES, 1963.

tspécìe-tipo: tì. poton'iar:zt

Dtl..C0URT

e

(DtLC0URT

e

SpRUM0NT.

SPRUM0NT.

l95lj s. pct tonírte'íDELC0URT e SPRUT'l0ft'i. l{õrn. Soc. Belq. Geol.
i. Vol. 4, ng 5, p. 40, Fig. 'l0.

N.

"128-

Bit,r:t;.ísporite:; pr.,tonio¿l
Estampa

DELC0URT

VttI fig. ì,

e

SpRUM0NT.

Descrição: Lsporo t|i lebe liso, contorno tr.i angu lar. Marca
tri I ete I onga, ati ngj ndo o equador do g rã0, com laesuras carac
teristicamente espessadas e e I evadas. Exina espessa,
Djmensões: D=

?B^42 ¡nt (9

exempl ar

es).

Conrentãrios: Èsta espðcìe õ caracterizada pela natureza da
exina, d imensões, e prìncjpalmente peìo espessamento das laesu
ras, ocorrendo comume n te no materjal estudado,

Afinidade botãnica:

l. am.i

lia

0smundaceae.

0corrência: Zonas Pa I j nol ógi cas l, Z, 3,
Lisporí l:es deLtoídzis
ts tanpa VIII fiq. 2.
Bir.e

4.

(R0USE

)

1957 t:lymenophgL-Lwnsporit:es deLLoíd.us R0USt. Can"
Vol. 35, p. 363, est. 3, figs. 54-56.
1963 Bire tíspoti Let; cleL.boiòlus (R0USt ) DETT¡4ANN.
Pal aeontogrâphj ca Vol. lZ0B, p. BB.

DTTTMANN

Journ.

apud.

Bot.

N0RRI S.

cri ção: Esporo tri l ete de con torno subtriangular, v6rt.i _
ces arredondados, lados convexos. Ixina espessa, narca tri lete
1onga, aicançando o equador do grã0, com ì aesuras elevadas,pro
jeLando-se para cjma cerca de l-1,5 tr nr r alõm da caracteri s
Des

ti canente

espessadas.

Dinrensões: D= 54-68 lrn
(B exempìares).
Discussáo e comparaçoes: Difere de F, potontaei, a espécie
maìs prõximâ , pelas d imensões e exjna mais espessa.
Af i ni dade

botãnica:

Fanti

Iia

0snlundaceae.

0corrência: Zona paljnolóqìca I"

-129Gõner"o ILnduT.at.ispoy,í1;es pFLtJG, 1 9S3.

tspécie-tipo : tJ, ni(,1:()ctLti::
1953 U, nic:t"octt.bí,s pi-LUG.
es t. I, fì9. Ul.

p

pFLl)G.

a

I

aeon

t

og

r

aph

.i

ca. Vol. 948, p .

Undulatit;pot,í.be:: und,ul ap o Lus
Estanpa VIII fjgs. 3,4.
1963

u'

Res. Bul1. 27,
Des

/ ¿¿.s BRENNER.

cni ção: Esporo

Maryì

trj I ete de con torno subtrj

ras I ongas, caracteristicamente
espessa e escura, psi lada.
Dimensões

BRENNtR.

. Dep, Geol.
p, 72, est" 24, fig, l.

undulapo

s

i nuosas

Mi

nes and ,l¡rat.

ângul

âr.

Laesu_

e espessadas. Exina

: ù= 23-45 Ìrm ( 20 exempl ares ).

e comparações: Esta espãcìe difere das demai s
critas para o gênero peìa forma e natureza da ex.i na,
Di

SZ,

scussão

Afi ni dade botàni

ca:

des

Schi zeaceae?

0corrência: Zonas pa lj

nol õgi

cas 1, Z, 3" 4.

tlndu'Latisporí Les aff. U, st nuo::ís
tstampa VI It fjgs. 4-5.

e

GR00T.

Aneiria pltyLLíLid.is C0UpER. p a I a e o n t o g r a p h i c a . Vol.
p. lll, est. 16, fjS. 13.

1038,

1958

GR00T

1962 undulat,isporítes si.nuosís GR00T e GR00T. comun.Serv
.Geor.

Port. Voj. XLVI, p. ì 54, est. VI, fi g.

3.

Descrjção: tsporo trì I ete liso, pequeno, contorno subtri an_
guìar com lados convexos e ãpi ces agudos. Laesuras ì ongas,
si_
nuosas, chegando a alcançar o equador do grã0, bordej adas por
um margo estreito, porãm f acjlmente visível.
Djmensões: D=

j7-25

rr

l

(9

exempìares ).
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Comen

tãri os: C0UpIR (19S3) i]ustra

esporo idêntico ao a_
jnìatura
uma Forma
de
Aneínia
p/''¡ L 1í Ltl.dí.::. No mome n to , fartam conci i
ções de coìÌprovar tar observaçã0, fjcando apenas regìstrada a comparaçã0.
um

qui descrìto, cons.i derando-o

Afinidade botãni ca:

Schi zeaceae?

0corrôncia: Zonas paljnoìógìcas l, 2, 3,

4.

Gônero Concau.isy;ot,i Le:; pFLtJG, 1953.

tspécie-tìpo: C.

.nuauLct.Lu¡¡ pFLUG,

C. r,ugulat:tL::
.l
es t.
, f ig. ZZ.
1953

pFl_UG

.

p

a

I

aeon

L

ìn

og

r

Tl,l0¡,1S0¡l
aph

e

ì c a . Vo.l

s oarioe rruc atu!ì
Estanpa VIII fjg. 6.

C

oncauis pot"í te

l95B (Ì. uaxíÐerrucaúa¡;; C0UpER.
142, es t. 22, Figs. 4-S,

p

a

I

aeon

t

og

r

aph

i

pFLUG, .l953.

. 948, p.

49"

C0UptR,

ca

. Vol. l03B,p.

Descrìção: Isporo trilebe, com laesuras curtas e retas, fre
quentemente abe rtas. con torno trìangur ar arredondado,
r ados re
vemente côncavos. rrxi na uni formemente ornanentada por
verrugas, cujo diãnetro basal varja cle 2 a 3 uln Exina dobrada
nðs concavi dades.
Djmensões D= 27-47 rrm (9 exemplares).
conrentári

os: 0s oxemp ì ares ora

em questão podem ser ident.i fi cados com pertencentes ã espôc j e C. xat,íuert,uaal;us r apesar
da di fi cu I dade de observação do margo que acompanha as laesu
ras da marcâ tri lete.

Afi ni dade botãnica: Fi I icales.

0corrôncia: Zonas palinolôgicas l,

2.

Gênero 0b Lttst'.::pot,í.ç KRUTZSCH, 1959.
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Espõcie-tìpoi 0.

ob

busanguLus (P0T0NIf)

KRUTZSCH

1934 Sporites obtusangulus P0T}NIË. Arb.
Brennste ine. Vol. 4, p. 36, est. 6, fig.

Inst.
l.

l9 59

Pal äob.

0btus;isponís obtusanguLus (P0T0NIE) KRUTZSCH.
B, Beih.21-22, p. 120, est. 15, figs. 55,158.

Petrogr.

Geol ogi

e,Jg.

1

Ob

Lztsisponís sp, cf . A. canad,znsis

Es

tampa

VIII fjg.

0. canadensis P0C0CK.
es t. 5, figs. 22-23.
1970

P

a

ì

eon

P0C0CK.

7.
t

og

r

aph

i

ca

. Vo1. .l308, p.35,

Descri çã o: Esporo tri I ete, conto rno trì angul ar. Lados levemente côncavos, ãpì ces arredondados, Laesuras f.i nas e si nuosas,
quase aì cançando o contorno equatorì a1 do esporo. Exi na anorma I me nte espessa, opaca.
Di

mensões: D=

3B-58 n

( 2 exemplares).

iscussão e comparações: 0 gênero 0bt;Lts1.spoz,is 6 em geral
uti ì i zado para recepÇão de esporos brì I etes abontì vos, os quais
pos s uem provavelmente uma estrutura mac ì ça, onde faì ta completame n te a jntìna. Dentro des te pon Lo de vista, os exempl ares a
qui descrì tos são perfei tamente enquadrá,vei s . A espõcì e referi
da é a que apresenta maíor semel hança com o nosso materi al , di
feri ndo de O. garragadetnsis FILAT0FF, que tamb6m se assemelha
um pou co , pe.l a ausêncj a compì eta de escul tura verrucada.
D

Afi nidade botãni ca: desconhecì da.
0corrênci

a:

Zonas

Pa

l i nol óg icas

ì,

2.

Tri I ete i ndetermi nado.
Estampa

VIII fig.

B.

poro de contorno subtri angul ar, exi na fi na,cla
ra e lisa. lr4arca trjlete visivel, com laesuras alcançando o equador do g rã0. tstas possuem expansões membranosas que se pro
Descrição:

Es
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jetam

ra cjma. Ca da expansão possui largura varj ável dimi nu
"
i ndo s emp re em dì reção ao equador e ao po 1o proximal, atinginpa

do sua largura mãx j ma nas proxìmi dades da metade do compnimento de cada laesura.
Dìmensões: D=

3B

¡m

(l exemplar).

os: Foìma ra ira, não sendo enquadrãveì por descrição ou i lustração em nenhum gônero cons Lante da I j teratura con
sultada. A inica semeìhança encontrada foi com um desenho apre
sentado por KRUTZSCH (']959, p. 232, abb. 34, fì"9. ì6S), atrìbu
'i ndo ao gânero DupLosporis. 0 ún ico exempì
ar encontraclo não
permite contudo, o enquadramento neste gênero, nem a criação de
Comentãri

um novo.

0corrôncia: Zona Palinolõgìca ì.
Infraturma APICULATI BENNIt e KIDST0N, lBB6
eme n

d.

P0T0N I

E,

Sul¡inf raturma

1956.
GRANULATI DYB0I,JA

e

JACH0tIICZ,

1957.

Gênero GranuLabísporites I BRAHIM, 1933 emend
P0T0NrE, 1956.
Esp6ci

e-ti po: G. granulatus

(18RAHI14) P0Tf)NIE

e

KRE14P.

1933 Cnanulal:i.sport-. tes çlranulol;us IBRAHI¡4. Konnad Tri I tsch,

Pubì. esp. p. 22, est. 6, fì9. 5ì.

1954 GyanulaLisprsrít.es granulatus IBRAHI¡4 emend. P0T0NIÉ e
Geol . Jb. Vol. 69, p. 5 7- 58, est. 12, f igs. 'ì57-160.

KRtl'lP,

GranuLat'Lspori'l:es sp.
Estampa VII I fì9. 9.

Descrição: ts poro de contorno trìangul ar, I ados convexos
extremidades arredondadas. Exì na densamente ornamentada por srg

-ì ??-

nulos de até I um de diâmebro. ¡4arca trilete longa, corn laesu_
ras al cançandÒ o equador do grã0.
Dimensões: D= 33-40 ¡m

(4

exemp

lares ).

os: Este gônero possu.i uma longa distribuição estratigrãfica, sendo conu¡rente encontrado enr assocìações paleoComentãr'í

zói cas

e mesoz6icas.

Afi ni dade botâni

ca:

Espor"o

- I ncertae

Sedjs.

0corrôncja: Zonas Pa l ino lógi cas 1, Z, 3" 4.'
Gênero CycLogranispoz,ites p0T0NIE

Espõcie-tipo: C.

Leopo'Lr7l (KRtMP) POT0NIÉ

195? Gxanu'Labí.spot"i.br:s teopoLdi KRE14p.

ITI

e

e

KREMp.

Congrés

graphie C.R.l. p. 348, est. l56, fìg. I5-ì6.
1954 CycLogtani:;porites Le.opol.dt (KREIlP) p0TONIE

Jb. Vol. 69, p. 126, est. 20, fìg. il.
Cy

cLogrant.spot'i1;es aff

Istampa

e

de StratiKRË14p.Geol.

. C. Tugosectatus

pAUTSCH.

VI]I fì9. ì0.

1971 C. rugosecbctLus PAUISCII

p. 15, est. 3, fì9.

KREMp,l954.

. Acta Palaeobot. Vo1. XII,

nQ

l,

4.

ção: Esporo de contorno c.i rculan, coloração castanha.
Exi na espessa, cons ti tuída de duas camadas. A marca tri I ete õ
muito carac berís lì ca, possui ndo I aesuras com cerca da metade
do comp rì me n to do raio" el evadas e espessadas. As ãrea s de con
ta to são mujto bem del imj tadas, lisas, e com exi na visìvelmente mais fjna. 0 restante da superficì e do esporo é ornamentado
por grana esparsos e pouco sal ientes.
Descr'i

Dimensões: D= 2B-37 ¡rm (Z exemplares).

Discussão e cor;rparações: Nossos excmpìares são perfeì tanen-
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te

enquadrãvei

s na espõc ie descri ta por

pAUTScH,

exceto

peras

, sensivelmente menores. Entretanto, pelo fa to de ape
nas dois exempl ares te rem sjdo encontrados, p refe rì mos mantê _
los na espécìe nencionacl a, com a ressalva do af f in.i c
d

ìmensões

_

Afj ni dade botãnjca: Esporo 0corrêncì

a:

I

ncertae Sedis.

Zonas pal i nol õgì cas

Subinfraturnra
Gê n e

ro

L,ep Lo

l, Z, 3,

4.

VERRUCATI DyB0l,lA.e JACH0I^lIKS,l957.

Lr:piclí. á¿s C0UpER, .ì9S3.

Espécìe-tìpoi r,, 1)er?u(taf¿¿s C0lJptR. New Zealand Geoì.Surv.pal.
Bull. 22, p. 28, est. 2, fìgs. l4*tS.
LeptoLepíd'iLe:i Ð eryuc
Estampa

VIII fiS.

alrus

C0UptR.

lrZ.

ção: Esporo tri I ete de contorno subtriangul ar arredon
dado, f4arca trjlete pouco vìsivel. txina verrucada, sendo a or
namentação da face distal mais compacta que a da proxjmal.
Des c ri

D

imensões: D= 2B-35 pm (B exemplares).

Dj

scussão

majaz',

e

comparações:

D

ifere da esp6ci e majs prõx.i ma, l.

pelo contorno subtrianguìar e

di

m

ensòe

nores.

Afi nidade botãnica:
0corrônc

ia:

s ,sensi verment

e

me

fi I icales.

Zonas paljnolôgjcas

l,

2.

Lepto Lepidites nct,j or C0UpER.
Estampa VllI fjS. ll.

¿. major COUPER.
est. 21, fìgs. 7-8.
l95B

a

I

aeon

t

o

graph

i c a , Vol

i038, p. ll4,

crõsporo tri l e te, biconvexo. Contorno subci rcu
I aesuras pouco visíveis, retas, ìongas. Exina ornamenta-

Descri

lar,

P

ção:

t4i

-

- I 35

da'por verrugas de tamanho varj ãvel (4-6 um), com forma dômica. A ornamentação da face dìstal possu.i um arranjo mais com -

pacto.

Dimensões: D= 40*55 ¡m

(4

exemplares)

scussão: Forma carâcteri zada pelo âmb i to semicjrcular
dimornsões, elevadas conr rel acão às outrâs espéc ìes do gênero.
Di

Afi

n

i dade

0corrôncj

botânica:

a:

Zonâs

pa

Fi I icales.

1"

l.i nol ógi cas

2.

LeptoLepídítes psot"osus
tstampa VIII fiS. 14.
66 L. psarosus N0RRIS
est. 103, fjss. 2-5.
19

e

Pal aeontol ogy,

N0RRIS.

Vo1. 12, nq4, p.

586,

ção: Isporo tri ]ete cle contorno triangul ar arredonda_
do ã cìrcular. Laesuras longas, a lcançando o equador do grão.
Exina ':spess¿ì, ornamentada por grandes verrugas que re co b rem
todo o esporo. As verrugas a ì cançam Z-6 um de altura, e diâme
tro basal que uìtrapassa l0 um.
Des c

D'i

r'i

mensões: U= 35-55 pnr

(4 exemplares).

scussão e comparações: 0 tjpo aquì descni to di fere
das
outras espãci,es do gênero Lep toLcpídít.es pelas cl imensões das
verrugas. AssemeIh¿-se tambõm a ConÐerr:ucoaLspot.ites pt,oædgranuLatu:; BRENNER, dìferindo contudo peìa ornamentação uniforme_
mente di stri buída.
Di

Afi ni dade botãnica: Fi I i cales.
0corrênci

a:

Zonas Pal j nol69ì cas
t,ep boLepídL1;es

ts tampa

j, ?., 3,

4.

et¡uat'ibossas (C0UPtR)

ViII fiS.

TRALAU.

13.

1958 Ty,í'Lites cquabíbo¡s¿¿s C0UPER.

P

a

I

aeon

t

og

r

âph

ìca.

Vol.l03B,

I

p. l4B, est.

XXV,

figs.

36

-

.l3"'ì4

1968 LeptoLe,piil'ites ec¡uatíhossus (C0UPER) TRALAU. Sver. Geol .
Undersok. Ser. C, Vol.,611,Jb 60,p.43, est. VIII, fig. 3.

te

Descr'í ção: Esporo trjlete de contorno circular. 14arca trile
com I aes uras espessâs e sinuosas, al cançando o equador do

grã0. Exina escabrada ã m icroverru cada, exceto na

torial,

reg ì ão equa-

onde ocorrenr verrugas um pouco majores.

Dimensões: D= 25-37 ¡rm (7 exemplares).
Comentãri

os: tsta esp6cie ã mui to característi ca,distinguin

do-se das demais descritas para o gênero, pela natureza da ornamentação

e

das .l aesuras.

Afinidade botanica: Fi I icales.
0corrônc

ia:

Zonâs Palinolõgicas

'

Gône

ro

l, 2, 3,

4.

CemmatriLrztes PtERCt, 1961.

Espõcìò-tipo : G. ¡norul.us PIERCt.

6l G, ntoruLus
est. I, fì9. 7.
l9

PIERCE. luliness. Geol

Surv. Bull. 42,

GenntabníLetes cLauabus
Estampa VIIl f ig.l.ì..
'ì

?7,

BRENNER.

968 c. claoatus BRtNNtR. Pol l en et Spores

est. I, fig.

p.

Vo

l . X, nQ 2 ,p. 353

0

7.

poro tri I ete, cuj as I aesuras são f requentemente obscureci das pel a ornamentaÇã0. Contorno cir"cular em vista
pol ar. Superfíci e densanente rec0berta por pila de aproxjmadamente l, 5 pm de altura.
Descrjção:

Es

Dimensões: D= 32-60 p rir (10 exemplares).

-t

37_

os: 0s exemp lares aqu ì descri tos são um pouco meno
res que os classifìcados por BRENNER, o que não justìfica uma
separação específì ca, jã que os dema is caracteres são idântiComentãri

cos.

Afj n id ade botãnj

ca: tsporo -

rtae Sedis.

I nce

0corrência: Zonas Palinoló9ìcas 1" Z, 3,
Gênero IJuaesport)t;es

Espãcie-tipo i

IJ

oöR I

4.

NG, lg6S.

. gLomeratt¿s DöRING.

1965 U. glorne'nat'as D0RlNG. Geologìe"

figs. 1-4, est. 10, fìgs. 3-7, est.

.l

Beìh. 14" p.39, est.9,
I, fjgs. 3-4.

Utaespot'i ùet; gLomera.tus
Es tanpa Vtll fi S. 12.

D0

R

I

NG .

Descrição: tsporo tri lete de contorno trìanguiar arredondado. Marca tr"ilete s ìnuosa e espessada, laesuras longas, não
at ing i ndo contudo o equ ado r do g rã0. txina ornamentada i rregularmente por verrugas que chegam a 2 um na região equatoriaì e
face di stal, mas que se i ntercal am con outras menores na face
proxìmal , havendo inclus jve ãreas lisas entre as laesuras.
Di

mensões: D= 25-38 rrm (13 exenplares).

Discussão

e

rações: Is ba espécì e õ muito característica pelo fato de possuir a reg i ão proxinaì Iisa, e a marca tr"ilete com laesuras un pouco espessadas: liElìNGREEN (1973) ilustra na estampa 1 fìg. B um exemplali dônti co aos aqui descriLos, ìdentificando-o cono Ver).ubríLetes sp. Tal enquadramento õ contudo i nacei tãvel, mesflo en níve1 genõrì co, jã que
Verz'ul:riLel; ¿" é un gônero proposto unicamente para megãsporos.
compa

Afi ni dade botân ica: Fi I ica'l es.

0corrência: Zonas Pal jnolõg'i cas l, 2, 3,

4.

l3BGênero

ColLarispotites

Espêcie-tìpo: C. fuscus

DEAK, 1964.

DEAK.

1964 C. fusctts DEAK. Acta

1-2, p. lll,

Bot. Acad. Scì.
est. IX, figs. 56-63.

Hung

Vo1. 10, fasc.

ri t,zs fuscus DEAK.
Estampa VIII f iS. j7.

C

o

Llari

sp

o

1964 CoLLarispoz,'i.bes fuscus DEAK.
1968 Dístauerruspor.ites tnargari.baÉz¿s l'4ULLER. Mi cropal.Vol
nQ 2, p. 5, est. 1, fì9" 3.

.

14,

Descrição: [4icrósporo trjlete, de contorno tr.i angular arredonda do. Ci rcundando o esporo ocorrem verrugas de g rande tama
nho, vâriando entre 3 a B fn. Face proximal lisa, face distal
ornamentada por vernugas nenores que as da reg i ão equatoriai.
14arca tri I ete com laesur.rs longas, at.i ngi ndo o equador do grã0,
cj rcundada por um margo de a p r o x i rn a cla e n t e I ¡m.
m

D

imensões: D= 3B ¡m

(l exenplar).

Comentãr'i os: Forma muito râra, tenso sido regìstrada até
momento tão somente parâ o Aptìano cla llungria.

Afi n idade botânica: Esporo
0co nrê nc i

a:

-

I n ce

Zona Pali noìógìca

Subi

rtae

Sed.i s.

ì.

nfraturma N0DATI

DY B

0l^lA

e

JACH0t^iI

Gênero ApicuLat:íspot.ites P0T0NIE e

Esp6cie-tipo: A. aculeatus (IBRAHIM) P0T0NIÉ e

CZ, 1957.

KREMp, ì954.

KREt4p.

1933 ApícuLatisparítes o,cuLeatus IBRAHl14. Konrad Tri'l tsch,publ
esp.,p. 23, est. 6, f jg. 57.
1954 Api.cuLabíspctr,.it,es acuLeat;us ( IBRAHI14) P0T0NIE
ol, Jb. Vol. 69, p. 94, est. 'ì4, fìg. 235.

e

.

KRËMP.Ge-

-l39ApícuLat.ispoîís 7eu¿s BALMT e
Es Lampa VIII figs. 18-i9.

HENNELY.

. L,:oisBAL!4E e HENNELY. Aust. Jour. Bot. Vol, 4, p.
est. 2, figs" l9-21 .
1956

,,1

Descri

246,

ção: Esporo trj I ete bi convexo,

ãmbi to semicjrcular
laesuras pouco visíveis, retas, extendendo-se atõ o equador do
grã0. Exìna fjna, ornamentada por espi nhos pequenos, espansos.

Dimensões: D= 20-40 ¡m (1'ì exempìares ).

Djscussão e comparações: D.i fe re de Aliculaticpon.is spinígez,
LESCHICK, a espécje mais prõxima, pelas laesuras nìa i.s Iongas.

Afj n idade botãnica: tsporo
0corrônci

a:

- I ncertae Seclis.

Zonas Pal.i nol õgì cas
Gênero

Espõcie- tjpo: I.

l,

Ichinatíspar"ls

Lonçyctah.í.nt¿s KR¡JIZSCII

2.

KRUTZSCH,

1959

^

¿. Longechinus KRUTZSCH. Geologje, Vol. B,
I33, est. 20, fìgs. 2ì7-21 B, est. 2l , fig. ì'ì9,

1959

21-22, p.
es t, 22, fjgs.
nQ

229-233.

I!chi.nabispot".ís
Estampa lX fig.

L

ong

e

chl

æ

¿¿s KRUTZSCH.

|.

ri ção: Esporo trj I ete de contorno ci rcul ar,
Laesuras
ongas, exi na ornament¡ìda por espi nhos esparsos, al ongados e
flexuosos, (até 20 pm) suportados por unta base majs alargada.
0s espjnhos são ìrregularnrente d.i sùrjbuídos atravõs de toda d
super^fície do grã0. Exìna ntu j to espessa (2-5 um), dimensões eDes c

'I

levadas.

Dinensões: D= 55*'ì00 lrnr (1'l exempìares).
Dìscussão e corparações: 0 gônero Echínatispoz,is ð caractenjzado peìa presença de espì nhos Iongos, espessos e flexuosos.
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tendo sido des cri to orj ginalmente para o Eoceno da Alemanha.
Trata-s e de um gênero pouco conhec 'i do, talvez pela dificuldade
piLosisporites
de djstìnção de alguns exemplares do gõnero
DELC0URT

e

SPRUlvl0NT.

Afi ni dade botâni ca: Fi l icales.
0corrêncì

a:

2, 3,

Zonas Pal inológì cas

4.

Gênero P.i.Losíspot,i¿as DELC0URT e SPRUl,l0NT,1955.
EspÉci

e-t

i po

: P. tr'lchopapíLLosus

(Ttl IEGART)

SPRUMONT.

49 Sp ot,ites'LxichopapíLLos us
89B, p. 22, est. 4, fjq. lB.
1

9

TH

DtLC0URT

I tGART. Pa 1 aeontograph i

c

a,

e

Vo ì.

1955 PiLosispor'iL,zs 1:nichop api LLo s us (Tt1 I EGART ) DtLC0URT
SPRUIIONT. l4õm. Soc. Belg. Céol. N.S., Vol. 4, nQ S, p. 34,es

3, fì9.

e

b.

3.

Losispor'ites sp.
Estampa VI II fi S. 20.

Pt

ção; Esporo de contorno trì

ar

arredondado ã semi
cj rcul ar. Laesuras retas, el evadas, apesar.de não espessadas.
Ãrea de contato entre as I aesuras ornamentadas por eì evações a
longadas, rnaì de1ìmitadas, que se anastomosam jrregularmente
sugerì ndo a existãncìa de um retícu l o de l umi na irregulares.Su
pe rfíci e exte rna ã ãrea de contato recoberta por espi nhos cur
tos (1 3 r'm), que se encurvam nas extremjdades.
Descri

Dimensões: D= 24-47 um

(6

angu I

exempì ares

).

os: 0s exemp ì ares aq ui descri tos possuem uma exjna
muito fi na e transparente. Pela presença da marca tr,i l ete não
Comentãri

há dúvi da de que se trata efet jvamente de um esporo. A ornamen
tação equi nada pennjte o enquadramento genérì co, mas nenhuma
espécì e descli ta para es te gônero possuì caracteres compatí-

-l4tveis

com

os do nosso materi

al

Afi ni dade botãnica: Fí I icales.
0corrônci

a:

Zona Pal i nolõgica

Infraturma

1

MUR0RNAII P0l0NIE

Gênero C'icat:ríaos.íspoz,ítes

e

KREMP, 1954.

P0T0N I

E

e

GELLETICH,

t 933.

Espécie-tipo: C.

d,ot

ogensls P0T0NIE e

GELLETICH.

C. doroqens:is P0T0NIE e GELLTTICH. SB. Ges. Nat. Freunde,
Vo1 . 33, p. 522, est. I, fìgs. l-5.
1933

Cíca'tricosísponítes

doro g ans'i

s

P0T0N I

E

GELLTTICH.

tstampa
1933 C t c a'b rí

IX,

f icl

.

5.

ri e s dorogensls P0T0N I E e GTLLETICH.
Ges. Nat. Freunde. Vol. 33, Þ. 522, est. l" figs, l-5.
cos

í

spo

L

1956 Cicabrícos;ísponi'bc¿s au:, bz'aLi¿n sis
Vi

C00KS0N

. Proc.

SB.

Roy. Soc,

ctori a. Vol. 66, p. 470, est. 2, figs. 3l-34.

Descli ção: tsporo trì l ete, l aesunas l ongas, a ìcançando o equador. Contorno equator'i al tri angul ar. txi na ornamentada por
uma sér'i e de costelas mui to prõxinras, fi nas, arranj adas parale
I amente aos I ados do esporo na fa ce proxÍmaì. As cos tel as são
sirnples, não ramificadas.
Di

mensões: D= 35-52 pn (B exempìares)

scussão e compôrâções: A espéci c c. doxogensis é aqui con
si derada na acepção de P0T0N I E (1956, p. 4B), que trata
c.
ausl;t'aLíensls conto urn si nõnimo junìor. A justificatjvâ õ que
em nosso materi al ocorrem exemp.l a res que varìam do
contorno
Dj
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triangular ao subcircul ar, caracter.i

zando um conjunto homogô_
neo n cujas extremi dades não podem obvi amente corresponder a es
põci es d j st j ntas.
Af

íni dade botãni ca:

0corrência: Zona

Fami I

pa I j

ia Schìzeaceae.

nol óg ica

ì.

Cícatrícosispori.bes micra s l;ri atus

JARDINE

[IAGLOIRE.

Estarnpa

IX fì9.

2.

1965 C. micros-t:ríaL¿rs JARDINE e

MAGL0IRE

p.202, est. I, figs, lB-19.

Coll. Int. Micropal

Descrição: Esporo de formato trìangular arredondado. Exina
fi na, I aes uras curtas. 0rnamentação cons ti tuída por .: costeìas
mujto finas (0,25-0,5 um),paralelas, não ramifjcadas,
Dimensões: D= 62-92 ¡m (ì3 exemplares).
Comentãrj

os: Esta es pãci e

to

racte rís tì ca , di fe ri ndo
de todas as outras atribuídâs ao gênero pela largura de suas
õ mu i

ca

cos te I a s .

Afi n i dade botân i ca: FamiI i a

Sch.i zeaceae

0corrência: Zonas Pa I i nol õgi cas

ì

Cícatricosisponite,s b t,e r¡ilae s ura-bus
Estampa IX figs. 3-4.
1

958 C. þyeÐiT.aesuratus

C0IJPE

p. 136, est..lB, fjgs. l-3.
Descrição:

R.

Pal aeontog raph i ca

C

}lJP ER

Vol.

1038,

crósporos tri le.tes do contorno subcircular, ra
ramente triangular arredondado. Laesuras s j¡np'l es, indo de 1/z
a 3/4 do compri ¡rento do raio. Face proximal com superf íc.i es de
contato planas, fa ce dì stal fortemente convexa, com as pe cto he
misférico. As dua s faces são ornamentaclas com cos telas espessas, de topo achatado, separadas por canais f.i nos, (menos de
14i

1
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!m de largura). 0s eìementos esculturais da face proximal são
arranjados em 3 sérjes, ca da uma paraleìa ã respecti va ãrea in
terradial. Próximo ao equador, estas séries coalescem, forman_
do uma espì ra1 conLínua que lernjna na face djstaj. A ãrea pro
xima ao polo dì stal , dentro da cì rcunferência formada pela es_
pì ra1 6 ornamentada por costelas subparalelas.
Di

mensões: D= 40- B2 pm (20 exempiares ).

Comentãrios: Esta espécìe é uma das majs representativas do
gônero cicatri'cosisporites em nosso material, sendo caracteni za da pelas dimensões elevadas, contorno e exi na' espessa e
escu
ra

.

Afi ni dade botãni ca: Familia Schizeaceae.

0corrôncia:

Zon

as pal ì nol69i cas ì, 2.

bri cos í sp o z,i Les punbeckensi¡;
ts tampa IX fi g. 6.
Cí ca

69 C. put'beclcensi.s
est. 104, fi gs. 5-tl.
19

N0RRIS

Pa I

aeontol ogy. Vol

N0RRIS

. 12, p

5BB

,

Descrìção: Esporo cìcatricoso de contorno trìangular arre_
don da do , possuindo a região p rõxì ma ao polo proximal lisa, en_
quanto o restante da superficie do esporo é recoberto por uma
ornamentação cons ti tuída de costel as largamente espaçadas, que
acompanham aproximadamente o contorno equatorial cio grã0. As
costelas são ì rregulares e sinuosas, quàse com cri stas, pos_
suj ndo espessa¡ìentos a .i ntervalos i rregulares ao ìongo de sua

extensã0.

Dimensões: D= 3b-5b ¡m (3 exemplares ) .
Di

scussão

e

comp a ra çõe s

: A ornamentação des ta esp6cie õ muì

to peculìar, dìfer'ì ndo da de todas as outras conhe cj das do g6_
nero c'ic(r'bvicosísporít¿s , com e xceção de c . berouez¿sis JARDI NÉ
e MAGL0IRE e û. ct,istatus REGALI, UTSUGUI e SANT0S, que contudo
são mui to maiores.
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Afi ni dade botãni ca:

Fami I

ia

Schi zeaceae.

0corrência: Zonas pal i nol õgi cas ì,
Cí catT í co s.t spo ní te

2.

s nuní

I|OR}\IITZ

tstampa IX fì9. 7-8.
1970 C.

nuní H}R}llITZ.Isr. Journ. Earth Sci. Vol. ì9, nÇ 3 e

p. ì64, est. III, fìg. ì.
Des c

lar.

rj ção:

Es po

4,

ro tri lete de contorno pe rfe i tame n te ci rcu-

Marca trilete longa, não espessada, atingihdo o equador do
grã0. A ornamentação 6 constituída por costeras rerativamente

finas, (1' 2 um). A superfície das costeIas não õ lisa, sendo
ì nte rromp ida no topo e Iateralmente por constr.i
çõe s ì rreguìa_
res, que dão ao grão uma ornamentação ret.i culada superposta ã

cicatricosa.
Di me nsõe

s:

D= 33-57 um (20 exempl ares )

.

Comentãrios: A ornamentação desta espõcie 6 dìferente da de
todas as outras atrj buídas ao gône ro Cícatt,icos¿sporítes encon
tradas na bibl.i ografia consultacla, por possujr uma reticulação
sobreposta ãs costelas.

Afi ni dade botãni ca: Famil i a Schi zeaceae,
0corrên ci

a:

Zonas Pal i nol õgi cas

1,2,3,4

i c a 1;r'i c o s i s p o t' í.1 e s ctu ni
Estampa IX f.i gs. 9-'l0.

C

me

L

e

ch

i

H0

R0l,l I T Z

C. aonineLechi H0R0l,lITZ. Isr. Journ. Earth Sci.
ng 3 e 4, p. 164, figs. 4-6.
1970

Vol

t9

,

Descrjção: Esporo trilete de dimensões muito reduzjdas,con_
torno circular. A marca t.i lete 6 clararnente visível, fìna,lae
suras com cerca de Z/3 do t.amanho do raio. A ornamentação e
constituída por costelas fjnas, porõm bem del.i nead¿s, separa_
das por cana is tambãm fi nos. Eatas não são exatamente pa ra.l e_
las, havendo Frequentes bifrrrcacões. Na face proxìmai, as cos_
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telas orientam-se paralelas ãs laesuras, encontrando_se na lj_
nha que bissecta cacla ãnguìo entre as raesuras. Na
face d.i star

as costelas tornam-se subparalelas,
que atravessa toda a fa ce do esporo.

forman

do um úni co conjunto

Dimensões: D= 23- 42,S vn (20 exempìares).

Discussão

e

: As dimensões apresentadas peìa es_
peõie ora descrjta são em verclade incomuns para o gênero
err
questão. Contudo, deve ser ressal tada a semelhança
entre a mes
ma e as seguìntes espócies, cujas djmensões
são compatívei s.
compa raçõe s

í c a t ri
C í c a 1; r i

i l: e s Ðen'ùstus DEAK ,
c o s i s p o t' i t e s minutistz,iatus
l96l) P0c0cK, 1964.

C

cos

í

s p o t'

Cícatricosisponites delicatus

FtLrx,

.l96

3

.

(B0L KH0 Vl

T

I NA

PADEN-PHILLIpS

e

1971.

As dj fe renças mai s marcantes com re ì ação ã nossa espõcì
e e
as acima mencionadas são as seguìntes i C. üenus¿¿rs possui, como
pode ser vìsto abaixo, unl arranjo dj.Ferente das costelas
na fq
ce proximal, bem como exjna ma.i s fina C. minutisty¿alrus pos_
sui contorno subtrìangular, exi na ma.i s fj na e ampì i tude de dj_
mensões diferentes, jã que seu diãmetro vari a en tre
29 e 33 ¡m,
C, deLícatus possuj tamb6m um contorno equatoriaì subtriangu_
lar, alóm das laesuras serem aconìpanhadas por utn margo f.i no.
Afi ni dade botãni ca: Familia Schi zeaceae.

0corrôncja: Zonas palinolõgìcas 1, Z, 3,

4.

Cícatyicosisparí.bes sp. cf. C, uenustus
E s tampa IX fi gs. lì_12.
1963 C, Denus.ttus DEAK. Rev.

est. 2, figs. B-9, lZ-13.

Mi

cropal.

Vol

5,

nQ

4, p.

DËAK.

252

cri ção: Esporo tri lete de contorno subtriangular arredon
dado, ornamentado por estri as finas, separadas por cana.i s tamDes

_146_

bõm

finos.

Na face proximal as

estrias se

dìspõem em 3 s6rìes,

da uma paralela a uma das laesuras adjacentes.Exi na fj
na, laesuras com cerca de 2/3 do comprimento do raio do espo_
sendo

ro,

ca

um p0uco espessadas em al guns exemplares.

Di mens

ões: D= 23-38 pm (1.1 exemplares).

Comentãr'i os: Esta esp6cìe e' d.i ficilmente distinguÍvel
de
cí ca brí' co si spot'í' be s ntínutis bt i atus ( B0L KH0 v I T I NA) p0c0
cK, poi s
os seus caracteres ge nai s são aprox.i madamente os mesmos. Ao

que parece, a feição mais característica e'o arranjo das
coste
las na face proximal, mas, mesnto este aspecto, .tem ti do sua ìm
portãncia contes tada por aìguns autores.

Afini dade botãni ca:

Fami

lia

Schizeaceae.

0corrência: Zonas pal i nol õgi cas 1, Z, 3,
Cica.Lrico:;.ísporil:es
VITINA) BRENNER.
Es bampa X fj g. 3,
1961
l'4i

RufJ'ctnd.i.a.

araLica

nes and l^lat. Res.

sp

4.

, cf , C. aralíca (BOLKHO_

(BOLKH0VITINA) BRENNER.MaTyì. Dep. Geoì.

Bull. 27, p.4/, est. Z, fj9s.

1963 ci'ca brícos ispor''ites araLíca ( B0LKH0v I I I NA
)
Dep. 0eoì. j nes and l^la t. Res. Bull , 27, p. 47,
lr4

4- 5.

4_S.

BRt¡rNER. 14ary r

est. 7,

.

f igs.

Descrjção: Esporo tri l ete de contorno tr jangu.l ar, exi na fi_
na e transparente. polo proxima'l liso, ci rcundado por costelas
paralelas às margens, começando prõxìmo ao equador e cont.inuando
em toda a face djstal. As costeì as têm cerca de 2
¡rm de largu_

ra,

sendo comumente rami fj cadas.

Djmensões: D= 55-l
Comentãri

l5 ¡m (B exempìares).

os: ()s exempl ares aqui descrjtos

to aos enquadrados por

BRINNIR na espõcì

e

ent

assemel ham-se
ques

mu.i

tã0. Entretan
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to, a amplitude das dimensões de nossos exempìares e
mut to
maior que a comume n te regìstracla, sendo preferíve1
por es ta ra
zão mânter a classificação no nível acjma pnoposto.
Afi ni dade botân.i ca: Schi zeaceae.
0cr:rrênc j

a:

Zona

pa I j nol óg.i

ca ì .

Cica'byícosíspot,i1;es sp.

cfi,

C.

s ub

ro tundus

BRÊNNER.

tstampa X
1963

c'

figs. l_2.

subnotuncius BRENNtR.

. Dep. Geor .
Res. Bul l. 27, p. bl, est. 10, fìgs. j_?.
Des c

rvra

ryr

f"f

i

nes

and

r,lat.

ri ção: Esporo ci catri coso pequeno, contorno ci rcular

ou
tnianguìar arredondado. lularca tri lete pequena, não
espessada ,
cuj as ì a0suras não ul trapassam a metade do
comprimento

do raio

ro. As costel as são efl pequeno nímero, largas, cle topo
achatado separadas por canais estrei tos.
Na fa ce proximal for
'
mam uma figura tr'i angular, arranjando-se
perpendicularmente em
re ì ação ã bì ssetri z do ânguro compreend.i
do entre as raesuras.
do

es po

Dj

mensões: D= 37-45 um (7 exempìares).

Comentãri os: tsp6ci e mui to característica
costel as.ern f un ção d¿s dimensões.

" pela ì argura

das

Afi n idade botãn.i ca: Schi zeaceae.

0corrência: Zonas paljnolõgicas 1, ?-, 3,

4,

Cica.l:rícosisporites sp. l.
Estampa X

fj g.

4.

1965 Cícaty"í.cosísporít¿s sp. JARDINE e MAGL0IRE.
Col l

Micropal. p. Z0Z, est. l, fig.

Int.

9.

Descnição: ts poro cicatricoso de contorno subtriangu.r
ar ar_
redondado, grande, ornanlentado por costelas muito
jadas paralelamente ao equaclor na face proximal. finas, arran
Exjna espessa,
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marca trj I ete não alcançando o equador.
Nos võrti ces ocorrem
síveis espessamentos da exj na, que não são bem desenvol
vi dos,

mas ape

nas incj pientes.

Di mensões: D= 87 5"

Comentãr'i

os:

pos-

l0O 1rn (2 exempìares)

zão da falta de núme ro suficiente de exem
pTares, não pode ser efetuada unla classifjcação
especifica des
te material. tntretan to, pode_se assjnalar a seme.l
hança exis_
tente entre o mesmo, e a f ig.ura nQ 20, est. l do
trabarho de
ST0VER (1962), i denti fj cada como C.
d,oyagensis. Como o traba_
lho não apresenta d.i mensões, não õ possível ter
centeza que o
tì po ìlustrado õ.i Suui ao aqui descri to, s endo
con tudo, certo,
que este õ muíto diferente da descr.i
ção orìginal de C,, d,ot ogen
Em ra

Afi ni dade botân i ca: FamiIia Schi zeaceae.

0corrência: Zonas pal.i nológìcas 1, Z, 3,
Cieatz.icosisporites sp.
Estampa X fì g. 5.

4.

Z.

rj ção: Esporo tri ì ete de contorno trì angul ar. L ados
tos, ãpì ces arredondacjos. Marca tri I ete medj ndo cerca de re_
Z/3
do tamanho do raio. 0rnamentação constituída
de.costelas finas
Des c

(J l,s um) e pouco sar'i en tes, separadas por canais ainda
fi nos 1t 0,5 ¡Ì,). As costelas proxìmai s ori entam_se

mais

paralelas
aos I ados, tornando-se gradualnren.te majs curvas
na ãrea pr õxi _
ma ao pol o proximaì.
Dimensões: D= B5 ¡rn

(l

exempìar),

Comentãrios: 0 tjpo aqui descrj to assemelha_se
em.l ì nhas ge
rais a C. dorogensls p0T0NIE e GELLETICH, d.i ferìndo peìas
di_
mensões, muito maj s elevadas em nossos exempì
ares.

Afi ni dade botãnica:

.Fani l

ia

Schi zeaceae.

0corrôncja: Zona palinolõgica

2.
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.

Gênero ChomotríLe.bes NAIJMOVA, 1937,

tspécie-tipo: C. uedugensls

NAUM0VA.

C. oetlugensis NAUM0VA. Trav. Inst.
p. 39, est. 7, f ig. 2t.
1953

tz.íLete s fn ag.iLi.r;
Es tampa X f ìgs . 6_7,
Chono

1962 C,

fragí1.is

est. 3" f ios.

p0C0CK.

p

a

I

aeon

t

og

r

aph

Sc.i

. Geol.

p

0C0CK.

i

c

a

Vol

?,0-32.

Vol

lllB,

ì43

P. 39 ,

ri ção: Esporo de contorno circular. Exina muito
fi na ,
de cor amare I o pál.i do, ornamentada por
costeìas fi nas,
tas em circul os concêntri cos que partenì dos dojs polos. dispos_
Des c

Djnensões: D= 30-40 ¡m (6 exemplares).
Comentãr'i,os: Êsporos deste gênero são
comumente encontrados
em sedjntentos de jdade j urãss j ca
ou cretácea,

ter sido

or'i ginaìmente descri

to

pa

URSS.

Afi ni dade botânica:

Farni l i

ra o

âpesar

a Schizeaceae.

0corrêncja: Zonas paìinolõg.i cas 1, 2,

3,

ChonotriLetes almegyensis
Es

tampa X

do mesmo
or da

Devonjano S uperi

p0C0CK.

figs. ll_lZ.

1962 C. almegrensís; p0C0CK.
es t. 2, FÍgs. 27-29.

pa

I

aeon

t

og

r

aph

Des c rj

i

c

a Vol. lllB, p,38,

ção: tsporo de contorno cjrcular. Exi na ornamentadâ
por fi nas costelas sepa radas por depressões,
arranjadas em cír
culos concôntri cos. Cor cas tanho avernelhado.
Dinlensões: D= 30- 35 um

(7 exempìares).

,
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Di s cussão

aì,

e

compa

rações: tsporo

muj

das d imensões

,

Afi ni dade botânica:
0corrônc.i

a:

to

naro em nosso materi caracteristica. Djfere da esp6cie mais
por causa da exì na, que e mals espessa.e
um pouco majores.

com ornamentação
prõxìma , C. fragilis,

Fam.i

lia

Schizeaceae.

Zonas pal.i nolõgìcas

l,

2.

Gônero tgcopodíunspor,t)t;es
COURT e SPRUMONT, ]955.

(TH I EGART, 19 3B

)

DtL_

tspãcie-tipo: L. agathoecus (p0T0NlE) THIEGART,
1934 Spot,i..bes agai:hoec¿¿s p0T0NIË.

Vol. 4, p. 43, est. l, fig.

Arb. lnst.

I

åobo

t

.

pe

tr

og

r

Geol. Vol. SB, p. Zg3, est. 22, fìgs. 9_t0..

TH I

tGART.

Jb.

preuß

copodiunsporítes sp,

Estampa X

fig.

lO.

Des c ri

ção: Mì crósporo tri I ete, contorno subci rcular a sub_
tri angu lar, exina fìna. 14arca trj l ete pequena laesuras
n
não ul
trapassaindo a metade o conrprimento rlo ra.i
o. 0rnamentação da
fa ce distal consti tuída por um retícu
I o bem ma rc a do. 0s
muri
do re tícu I o são Iinos e a ì tos, envo I vendo I
umi na mais ou menos
pequenos, de forma poì igonaì.
c1

Diemnsões: D= 47,5-70

.

ZS.

1938 Lycopoclí.unspor,ít.r.s agathoecus (p0T0N
IÉ)

Ly

pa

¡r¡ (']4 exernpìares).

Comentãr"ios: Forma pouc o comum em nosso
materjal, sendo faci'ì nente identjf .i cãvel ao nîveì genõrico. tntretanto,
ao nível
específi co, é prati camente ìmpossivel sua determi
nação,sem que
contudo haja eìementos suficjentes para a cri
ação de uma nova
espécìe.

Afj nj dade botãnjca: Famiììa Lycopod.i aceae.
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0corrôncj

a:

Zonas Pal inoliígicas

1,

?-"

3,

ro ltel:í.at.LLaLi.t¡por'í be:;
lil ll: c l(Rl4P " 1954.
Ge ne

Isp6cie-tipo: tt" r,e:L.ictLlatut:
n. ret t:ir:u l.atttt;
ast. I, Fiq" 3.
1933

IBRAlì I

l'1

(lßRA11

. Konrad 'lrìltsch.

Geol. Jb. vol. 69, p " 144, est. [J" f.jq.

Il.,,1

e.

NNLR.l4aryì, Dc¡r. tcol.
ßull. 27, p. 63, csL" 21, fì9s. 2*3.
r.:¿r'r:t.ttt

pub1. esp.p.33,

)

P0T0NIE

e

KRFivlp.

32,

bicttl.abl,:;po niLe:: arcual,t.t.tì
{:stampa X l'iq. ll.
196:l 1¿.

T¡4, 1933) p0T0

I BRA]-l l14.

1954 lle tír:u'l.aL.i.lporí. Le:s rt:f;ic:ula|tutì (lBR^11

ll

4,

Lzt:'; BRl

M

tì Rtr NN E R.

jnes and l,Jat.

Res.

Doscrìr;iio: t,sporo cle contr0rno sltbcìrcular^. Exina espessa (l
2¡li lrm) Lotalncntc ornamcnl.ada por ut1ì rcl.iculo bcm rlcf .ì nido,cLr
jos lLrmina sáo lìcxaqonais" 0s nrt ri quc formân o retìct.t lo são

altos (3 3,|j r.rril ) c Ialqos (2 ¡rm), elevarrrlo-se aincla mais
ìl0rì l;os rlc cncontro.0s Iunljua nlerlcn dc 6 ¿ì B rm"

nos

Dinrensircs: D= 38-4?. trrn (2 cxenìpìares)
DiscLr

ssão c

contpar

maìs pf'ôx¡ 4, 11. r:ct;1.r,:llctttL:;
scnsivclrn()ute ne no r..
Aí'inìrl ade botânica:
0corr'ônr

ia: 7on¡

e ora rlescrjta (liferc
cla
'lrrmin¡1,
Btìt:NNIR, pclo 11iâmetro rlos

ações: A

Fam'i

Iia t.ycopodiacoae"

P,rl inoló.1

Gênero

t :;

ct /'t

Espõcìô-lìp0 : I. ('t.rI.¡,1.rlr;

esþõc.i

ìca

y o :: ¡; o

tìAL.14E.

2"

z, t'. 1:

¿

r;

B

/\ t.14l:

1957.
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r. c)"cL.Ler.ts BAI-t4t. C.S"I.R.0. Cûal. Res. T.C. 25,p.23,est.
3, fig. 45, est. 4, figs.46-4'l .
1957

ites arkczLl.i¿
Estampa X f ig. 15.

.[::cLL4

c.,:: ¡,t

c.n

1970 Dict".tlobt:iLetLct; ar'kr¿1.L.í.í. P0C0CK"
1308, p. 52, est. 9, fig. l6A.
1973 I

ô

I

ac

on

t

og

raphi c

a

Vol.

s az,/<r,:Ll.'it. (p0C0CK ) BATTIN, palaeontology..
16, p1.2, p. 41 1, est" 43, figs. Z-14.

:; cr'Ly o r: p o

Vol.

p

(P0C0CK) BATTtN.

r'.t

Le

rj ção: Isporo Lrj ]ete de contorno subtri anctul ar. Lados
retos ou lìgeìranrente convexos. Ãreas cle contato planas, facc
djstal forIernenLe inflada. Ilarc,] trjlc.Le acorrtpanhada por un
nrargo, Iaesuras Ievemr-.nte sinuosas, 10ngas. 0rnarncntação const.i tuida de rrnl retícul o cJrancle, l.ormaclo por muri I argos ( 2,5--3
rrm) c baixos, cle ãpices arv'edondados, cr ue circLr ndanr lumina sub
circulares a poligonais, conrpretarrenbc i n<r'i vicluarizacios, repre
Des c

sentando verdaclci ras fovóol as,

Dinlensões: ll= 28-S6 1,rn. LLnnjna=

5-l0

1rm

(lfì

exemplares).

Discussão: Diferc tle .[. ar.(;errs BAL14E, a espécie mais s ern_elhante¡ pelas dirnens'ocs dos rLrnina c prcsença rrc rãb.i os em tor
no das laesuras"
Af inidade.

botânica:

Falni

I ia Schi zeaceae.

0corrôncia: lonas Pal inológicas l , Z" 3,
.l-::

chpl o:; ¡: c> z,t, Let;

SCIIULTZ, I967.
f-.s tampa XI f i g

958 I(luki¡:por,'ítes
est. 19, fìgs. 6-7.
I

1964 Dir: l:yotyi'Lcl:r:s

ùar'í.ec¡ot:rLs

ttar, Ir;gaLus

t at,i

e:çJa

!,ur:

4

( C0UPI R,

r e5B)

. t.
C0l.IPER. Pal

eontograph

ica. Vol.13/,

(C0UPER) KtDVL.S c SIt40NCSICS. Acta

_153_

Min. Geol. Unjv.

Szege<1

Vot. 16, nQ 2, p,36,est. 10,figs. 3_6.

1967 .t:: chgosporí be,s uar,.iegatus (C0UpER) SCHULTZ. palaeont.Abh.
Pa l aeobot. , Vol . lI, p. 569, est. V, f.i gs. 9_ì0.

crj ção: Esporo trj lete bj convexo, contorno trjangular ar
redondado. Marca t r.i lete ì onga, quase alcançanclo o eq ua dor . Es
cultura f o v e o re t i c u r a a , Fornacra por lurnÍna de crimensões irregu'l ares, sepa rados por muri com 4-6
¡m de ì argu ra. A superfí_
cie proximal não é reticulada, sendo ornamentada apenas por pe
quenas verrugðs ou grãnulos.
Des

cr

Dimensões: D= 37 lrm

(ì

exemplar)

Comentár'i os: Esta espéci e , descrìta originalmente para o Ba
jocìano da lnglaLerra, õ rlui to caracterís t.i ca, sendo contudo
ra ra em nosso nìaterial.

Afi ni dade botãnì ca: Familia

Sch.i zGaceae.

0corrôncja: Zona pal i nol õgì ca

4.

ot:pori Le s gz,anuLosus TRI\LAU.
ts Iampa XI figs. 2_3.
.I s

chy

l96B 1. granulct::tts TRALAU. Sver. Geol. Undersok.
6ll, Jb. 60, p. 4t, est. ilI , f ig. 2.

Ser.C,

Vol

Descrição: Esporo trilete,

contorno triangu.l ar arredondado
Laes u ras pouco visíveis, al cançando o equa_

a q uase ci rcul a r.
dor do g rã0. Exina es pes s a, ornamentada por g ran des espessamen
tos de formato i rregular, que quando coalescentes, formam muri
que cìrcundam lumjna de djmensões reduzjdas. Em aìgumas oca_
siões, os espessamentos projetam-se quase conìo verrugas verdadejras, alcançando djmensões de 5 a ì0 ¡.rm de largura, e
3_B
¡m de aìtura. Já os lumina, nunca ultrapassam 2 unl , sendo com_
pletamente jsolados uns dos outros.
Djmensões: D= 25-45

1rm

(ì2

exentplares).

-154-

Comentãrios: A esp6cie z. granulosus ó mujto diferente
das
demaís descritas para o gônero pcìâs suas características
de
ornanentação, nepresentando unra transìção entre formas reticu_
ladas e verrucadas.
Afì nì da de bo.tânica: desconhecida.

0corrência:

Zona

Gô

s

ne

pal i nol óqi

t1

I

ro Kl.ukisponí..b¿s C0UptR, j95g.

tspécie-tipo : K. ortrír:¡Jatu::

1958.(. üar'iegaLus C0UptR.
est. 19, fig. S.
l(

cas

COIJpER.

pa

I

l ttl<,i.:¡poriLct:

aeo

n

t

o

g

ra p h i c a

. Vol. .l038,p.'l37,

scaberís (C00KS0N

e

DETTMANN)

DETTMANN.

Es

lampa X

fiqs. lZ-.l4.

1958 I::chuos¡.tot,ite:; scaberis C00KS0N e DETTI4ANN.

Soc.

proc.

Roy.

Vì ct. Vol. 20, pt. Z, p. ,ì04, est. 15, fìgs.
7-g.

1963 ]('Lukl'spori L r-::; stle.r)eris (c00KS0N

e

DETTMANN) DtTT!iANN.proc.

Vict. \oj. 77, pt. l, p. 48, ost. B, figs , j_l
De s cri ção : Isporo trj lete de cont0rno
subtri anguìar, ornâ_
mentado por grânuìos e costelas que se anastontosam,
formando
f requentenent_e un retículo p0uco definido, que se
apresenta ãs
Roy. Soc.

.

vezes c0fi uma estrutura foveo lada.
Dìmensões: D= 25-40

1.rn

(20 exemplares).

comentár'i os: Tipo coÌnunr, sendo encontrado enr
da seção es ludada.

Afi ni da de botân
0corrônc.i

a:

ica: Famìlia

Zonas

Schi zeaceae.

palinolõgìcas l, Z, 3,

4.

vãrios níveis

-155Gô

tsp6cì e- ti

po

ne

ro

'J'iç,¡t't'.sporí

t¿s

KLAtJS, 'ì960.

: r'. ha'LLeínís Kl-AUS .

1960 1'. hc¿l.Lein.is KLAUS.
fìgs. 2B e 30.

3t

Jarb. Geol. Vol. 5, p. 140, est

,

ll'rgr'í s pori Le s VLa l.'Leín'is I'LAUS
Estanrpa XI fig. 4.

cri ção: Esporo trì ìete de ânbi to subtrìangular, I ados le
vemen te convexos. Laes uras distìnLas, s inu0sas, al cançando o e
quador do grã0. Ixjna da face proximal l isa, e da face distal
ornamentada com e levações sìnuosas, separadas por canais irregularmente rar¡if icados, quc circundam u¡ta ãrea espessada no po
lo disLaì, de ornamen.Lação granular.
Des

Dìnrensões: D- 4O-42

e

¡Lm

(2

exemp.l

0

ares).

ro :t''i0Tisparitet; 6 mui to semelhanle a\ !.;túpl.t.r¿1'.{)porí::r::; P0C0()l(, diferìndo pela presença do
unra área espessada, enr posição distal.
Dj

scussão

comparações:

gône

Afi ni dade botâni ca; FiIicales.

0corrôncìa: Zona Palinol-ógìca l.

0êne

ro

ïooeo LriLetes VAN DER HAMI'IFN, I956.

tspõcie-tipo: L'^ L:r,íp Lana¡; PIERCE.
l96l ¡'. trípl.anus PIERCT. Minn.
est. I, fig. 6.
I'r:oet¡

Ly,t'. Lc:

EstanÌpa

tct:;

sp

XI fig.

Geol

Surv. Bul1. 42, p.

27

.

5.

Descrìção: Esporo tri lete de contorno tri ,lngular, lados retos ou levenente côncavos. 14arca tri lete tl i Fi ciinrente observã-

_.t 56_

vel, lâesuras longas. Exina espessa, escura, inteiramente c0_
berta por Fov6ol as pequenas ( ì-3 ¡rnr) de formato ci rcul ar ou o_
va1, separadas por muri de 4-6 um.
Dimensões: D,= 35-42 1lm (3 exempìares)
Discussão

e comparações: 0 gônero tore().br,.iLe.l,cs asseme.l ha_

se bastante a

lg57 em seus ciìracteres ge_
raìs, ìnclusive tjpo de ornanentaçã0. Dìfere contudo peìo con_
torno ec1 uatorìa1, que é tiplcaflìcnte trianguìar de lados convexos, ã subcì rcular.
t¡'oÐeo:tpoï,i 1-r:¡; ßAI.14[i,

Afi ni dade botân ica: Fi li cales.

0corrôncía: Zonas Palinolõcl i cas 1, Z,3.4

I

nfra turma TRICRASSATI

DETTMANN, 1963.

Gônero G'l.r:i.c:hcrLit dí.te:: (R0SS, 1949)
SPRU14ONT. I955.

tspécie-tìpo : (i.

DELC0URT

::t:noní.r:¿¿¡; R0SS.

G, scnonír:u¡; ROSS. Bul I

Ceo.l

31, est. l, fiqs. 3-4.
(.íLr:ir:heniLrL.iLes
Es

::

Inst. Uppsaìa. Vol

34'

p.

enc.¡ni ¿¿¿s R0SS.

tampa XI l'ìgs. 6-7.

Descrìção: Esporo tri lete, laesuras longas. Contorno equato
rial trìanguìar, lados levcnlente côncavos. Face proxìmaì pìana.
txjna lisa e fina, exceto nas ãreas j nterrad.i aìs, onde 6 sens_i
velmente nlais espessa.0 achatamento da face proxìnraì provoca
frequcntenente dobï'as paralelas ao contorno equatorja'l
.

Dimensões: 'D= 21-28 ¡r (6 exenpl ares ).

Conlentãrjos: Apesar de se tratar cle una esp6cìe muito rara
no material ora cstuclado, pos s ui dis tribujção cosmopo ìi ta, apa
recerrdo conr frer¡ ucnci¿ norivcl cnr associaçôos de i cladc jurãssi
ca ou cretácea.

-1s7 -

Afinidade botãni ca:

Fanli I i

a Glei cheniaceae.

0corrôncja: Zonas Pal i nológì cas 1, 2, 3,
G

'L

Es

e 'i ch

¡z

ni. i. dí.

t.

c:

api.Lobatus

t;

4.
BRtNNER.

tampa XI fig.

(r. apiLobaLt.t:: BRENNER. Dep .
21 , p.52, est. ll,
fiqs. 2-3.
1.963

Geol

.

Mi

nes and l¡Jat. Res.Bull

.

Descrjção: Ësporo trilete de laesuras longas e retas, alcan
çando o equador do grã0, ,bordejadas por lãbios finos. Contorno
tr'ì anguìar de I ados fortemente côncavos, em consecl uênci a de do
bramentos da exina. No lado dìstal 3 espessamentos cruzam os
lobos axiais em sua maior largura, em posição perpe ndì cu ia r ãs
laesuras da ma rca trj I etc. Ãpì ces agu dos, exìna lisa e fjna.
Dì me nsões

: D= 20-3b

nr

(30 exenplares).

Comentãr'i os: A espõcìe ora cìescrjta
por causa clos espessanentos cli sta.í s, di

é muito característica
ferì ndo de todas as ou-

t.râs atri buídas ao gênoro.

Afinidade botân ica: Familia

Gl e

0corröncì a: Tona Pal inolõqica

ichen iaceae.

1.

Gônero Sct; Lrospot:itr¿¡; DETTIvIANN, 1963.

EspeÉie-tìpo'. ,1 . inrr,ç1nt.a1;ns (C0UPER)

DITIMANN.

1958 F'ot;eo LyiLe Lr:t; iy,t'equL¿¿ t¿¿¡; C0UPER. Pal aeontographì

1038, p. .l43, esl.22, fìgs.9-10.

1963 SesLror;'¡;ot,tl. Le,s irrr-ç1ul.a/z.rs (C0UPER) DtTTMANN.
Soc. VicL. Vol. 11, pt. I, p. 66, est. B, fig. 90.
o -, p o ri

s
Es tanpa XI fiq.

S <: r:

1,

t,

L

e

p s t:u do

9.

aI t e o La t u:;

ca. Vol.

Proc.

( C0tJPE

R)

Roy.

DtTTIVIANN

_l5B_

l95B ('inguLatit;pori.Le;:

pt:ett,Ltloal,t.¡r:olal;¡,¿s C0UPER. Paì

ca. Vol. ì038, p.

est. 25, f'ìgs.

'147,

aeontographi

b-6.

'ì

963 5¿s Lrc.t:;¡tor"í Le.:: pseut:loa'1.ùo()Lr:LLus (C0UPtR) DETTt4ANN. proc.
Roy. Soc. Vic,t. Vol. 77, pt. ì, p. 66, es;1 . ì3, figs. ll-16.
Descri ção: tsporo t r i I e t e , c o n t o r n o sub-ci rcular. Laes uras re
tas, pouco vi slveis, extendendo-se até o eq u ado r, parcj almente
recobertas por l ãb ios mentbranosos. Exjna com duas camadas, se-

paradas na reg i ão equatorjal, especjalmente nas regiões .i nterradì ai s, fornando uma espõci e cle cava d e s c o n t í n u a . 0 r n a m e n t a ç ã o
constituída de fovéolas cjrculanes, djminutas (0,5-1 lrrn), densanen te di str ibuíd¿s.
Dimensões: D= 2B-3,ì lrm (2 exemplares).

os:

ra no materj al estudado, poden
do ser cons iderada um renlanesccnte de mi crofloras mais ântigas
na ãrea, uma vez que Ã .6,'¡¡¡¡¿n¡" encontrada crn associ açöes ju
Comentãri

Espécì

e muito

ra

rássicas.

Afini dade botânjca: Famil j a tvcoporii

aceae"

0corrênci a: Zona Palinolórtjca l.
0enero

Can¡¿rrozono:,;pc;:r,i1;es PANT, 1954

ex

P0T0NIE,

1956.

Espécie-tìpo: C.

c:n¡tt.a¡:er.,ut.; (l,lEILAND

1953 llat:aspord et,e [:a.eca l,,lEILAND

Vol.

95t1

, p. 12, est. 3, fig.

e KRIEGIR) p0I0NIÉ.

e l(RI[.GF.R.

Pa

ì

aeon

t

og

r

aph

ica,

27.

1956 Carnarot,ônospÒr,1'.Les cy'et,dccolr; (t,JEll_AND e KRIEGER) p0T0NIE.
Bejh. Geol. ,lb., llef t 23, p. 65.
Carnarozono:¡porL

Estampa

tet í.nsi.¡Jni::

XI fjS.

1967 C'. i.n:;.i.¡¡nl,r N0RRIS.
est. 13, fìgs. 12-16.

P

a1aeon

N0RRIS,

10.
togr

aph

ìca

.

Voì

1208,

p. 96 ,

_159-

Descrição: Espnro de contorno circu.l an. Face proximal .l isa
atõ a metade do conprìmento das laesuras, que são espessadas e
bordejadas por unl nlargo fjno. A área restante so esporo é orna
mentada por uma escul tura r,rgulada. Exina com cer^ca de 1,5 ut¡
de espessura.
Di nrensões

:

U= 30- 52 ¡nr ( ì 3 exempl ares ).

os: Ispóci e mu.ì to caracterís ti ca pe lo padrão de or
namentação, tendo sjdo origi na Irnente descrita pa ra o Senonìano
Comentãr'i

da

Al emanha.

Afinidade botãnjca: Famil.i a

Lycopocl jaceae.

0corrôncj a: Zonas palinológ.i cas 1, Z, 3, 4.
Cd.tnar(,2()not)por,1'.

I,cs

XI fì g.

'11.

Estampa
19

55

Verrt.Lt::o:ìt.!)pot,1'.Las

Vol. /0, p. 15, est. l,
1960 C'annrozon.:;po.r,'i.Lc:s

,urll.r:
f.i

l_tSCl.l

r

t.td.t'.

ICK.

s;

( LESCH I CK

Schweì

g. ìfi"

)

KLAUS,

z paläont.

Abh

r; (LESCl.l ICK) KLAUS. Jb. Geol.
desanst. Vol. S, p. 136, est. 29, fìgs. lZ. 14.
'r,u.rli

Bun_

ri ção: Esporo tri l ete, contorno subtni angu.l ar. Laesuras
distj ntas, espess¿das e el evac.las, ati ng.ì nclo as proxìtnì dades do
equ ador do ç¡rão. Ixìna proximaìmente I isa, d¡s taimenLe ornamen
tada por rúgul.rs irregularnenLe sinuosas, nlu.i Lo altas.
Des c

Djnensões: D= 34-45 ¡nr (4 exempìares).
Discussão e comparaçöes | (,. rttdit; difere das denrais espõcies
'i nventariadas
no gônero peìa natureza cla ornamentaçã0, notavei
mente mancada,

Afi ni dade botân ic a: Famjìia Lycopodj aceae.
0corrônci a: Zona palinolõgica I.

Subturnra Z0N0TRIt_EIES tiALTZ, 1935

( in

LUBER e

160-

l,lALï2, l93B).
Inf raturrna CINGULATI P0T0NlI

e KLAUS,

'l

, l96l

eme nd

954

emend. DITT[1ANN, 1963.

Gônero

(],i n q t t L t, í, 1. r¿ l: ¡::

DITTt'4ANN

tspócì e-tìpo: C'.

,

t;

P

I tRCt

,

.

] 963.

congy,u.r:z¿¡; PIIRCL.

(:. con(truens PIERCE. jness. Geol. Surv.,
25, est. 1, fi g. 1.
1961

Bul

lvl

L¡:¡
Es lampa Xï 1'ì9.
Cin.tltL Lr i. Le

j. 42,

p.

sp.
12.

Descrjção: Isporo trilele de contorno ci rcul ar, pequeno.14ar
ca tri I ete pequena, exìna I isa, mui to espessa e escura.
Dimensões: I)= 32-45 r,nl (4 exeìÍplares).
Comentári

nacterlstìco

os: Tjpo
em

muì

to raro no materi al

es t

udado, sendo

ca

sua sinrplìcìdade ¡lorfológìca.

Afi ni dade l¡oLânica: Fani lia Sphagnaceae.
0corrênci a: Zonas Pal inoìõgicas ì, Z, 3, 4.
Gônero Ci.rLgt.tLaLís¡tot:t'.br::: TH0MS0N,1953, emend.
P0T0NIE, 19s6.

tspécìe-Lìpo: C.

7.cuí.::¡tetcLo::t.¿:; PFLUG

(). Lr:.ùi.r;¡;r;eio::us
58, est. I, f i!1 . 16.
1953

PFLtJG.

P

a

ì

aeon

t

in
og

Tl.l0t4S0N
r

aph

ìca.

e

Voì. 948,

('Lngul,al..it;por.t Ler: pt;.iLa.l:uti Glì00T

Istampa XI fig.
'I

PFLUG.

e

PtNNY.

i3.

960 0. p::'í I.at.u.:; CR00T e PENNY. Micropâ1. Vol . 6, nQZ, p.

est. 2, fiq. 2l.

p.

231

-161-

ri ção: Esporo tri I ete cì ngul ado, contorno trj angul ar,¿r
redondado. Cingulo com 5-B ¡m de largura. Marca trj I ete longa,
laesuras espessadas. Ixina psi I ada, com cerca de Z ¡m de ìargu
Des c

ra.

Dimensões: D= 35-46 ìLrï

(4 exemplares).

os: Alguns exenpl ares des ta espác i e apresentam- se
pu nctados. Entretanto, pe io fato des ta ornamentação aparecer
ìrregularmente distri buída na s uperflcì e do grão, ela é aqui
Comentãrj

ì

nterpretada como produto de corrosã0.
Af j ni

dade botãni ca: Fami I ia Sel ì agì neI I aceae.

0corrônc j,r: Zonas Palinológicas j, Z, 3, 4.
CinguLrsl:is;por.í.tes ÐerrucaLus

RTGAL

I,

Bol.

Tec.petrobrãs.

UESTJGU I

SANTOS.

t s tampa

XI f ig. ì4.

1974 C. Dery,LLee L¿¿c REGALI, IJESUGUI e SANT0S.
Vol. 17, nQ ll-zl,p. 267,est. VI, fig. 9.

Descrjção: Isporo trì lete, contorno tri anguì ar arredondado.
Marca trilebe pouco vi sível, fina, l aesuras l ongas. Cingul o es
pesso. lìso, com 5-7 ¡rrn de I argura, senl i nterrupção nos ãp.i ces.
lxjna f ina, ornamentada corn grandes venrugas na f ace distal,Fa
ce proxìmal lisa.
Di

mensões: D= 35-42 ¡m (3 exempl ares ).

Discussão e compa rações: Esta espécie d j fere de todas as de
mais descri tas pa ra o gênero îi.nç1 u l,Lt i,.7tc.tri.l:es, peìa presença
de verrugas na face distal. Assenel ha-se contudo, j ncl usi ve nas
dinlensões, a lJuac:spori. Lett; p::elLclar:.i.n.gul.al.u:; DöRING, rlescrì to pa
ra o Neal deni ano da Alenanha, cl j ferindo pela natureza do cíngu
lo, mujto rnais cspesso ern nossos exemplares.
Af j ni

dade botân j ca: Fami I i a Sel ì agì

0corrôncia: Zona Pali nolóqica l.

ne I I aceae?

-162C''í n g

uL a L i. :; p o r'í t

Estampa

c.:

s

XII fìg.

C. probLenabi.cut; C0UpER.

p

p

r o l:

Le

na

t i c¿¿s

C

0

U

pËR

.

2.
a

I

aeon

t

og

r a p h .i

146, est. 2q, figs. 24, fìgs. ll-13.

ca.

Vol . ì 038, p.

Descrição: Esporo .tli l ete, contorno equatori a l subtrjangu_
lar. l4arca tnil ete longa, l aesuras atingindo a ma rg em interna
do cínguì0. Superf i-cìe proxì ma I lisa. Cínguìo com 3-6 um de
'ì
argura, estrei tando-sc um pouco nos ãpi ces. Superfíci e distal
ornamentada com cri stas espessas, de 3 a 6 um, onduladas, ape_
sar de a p r o x ì nl a d a e n t e paral ej as, ocasi onalmente anâstomosadas.
nt

Dj

mensões: D= 37-45 pm (4 exenpìares).

os: 0s exempl ares ora descri tos possuem ma rca trj_
ìete pouco visivel, apesar de serem âbs ol utanente i dêntj cos ,
nos dena i s caracteres morfolõgìcos, ã espõcie supracitada.
Comentãri

Af i ni da

de botãni ca:

0corrônc

ia:

Fam.i ì i

a

Sel ì agi nel I aceae?

Zona paljnológìca

Gônero

Esp6cie*tjpo: D.

Dtl

l.

sct'sprtri lr,:s LtSCHICK, 'l95S.

t.t.iger t_ESCtircK.

r. níç1et L.ESCIIICK.
3, fiq. .ì2.
1955

Schwei

z. Pal. Abh. Vol. 70, p.

l)iscisporiLes di.t;c:r:id,:c
tstampa XII fìg. 2.
1966

D.

g.

ì 6.

fì

d.i:;c:o.idr'.:;

K I14y

26,est.

IAI.

KIIlYIAI. 14ìcropal. Vol. 12, p. 46t), est

1,

Descrição: tsporo trì let.e, contorno subci rcul ar. Exi na f.i na,
pouco ornamentada, marca t;rilete nal definjda, laesuras não ul.
trapassando a ne l. ade do conrprinento do raio do esporo.Fora dâ
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ãrea de contato, a exìna torna-se espessa, transformando_se
urn cíngulo de cerca de 5 ¡rm, que circunrl a todo o equador

grã0.

Dimensões:

D,=

6B ¡m

em

dó

(ì exemplar).

Conentãri os: 0 exempl ar descri to a partir do materjal estu_
dado possuj um tamanho un pouco maìor que o de ¡.r. cl.iscoid.es o
,
que não parece ser uma razão s u f i c i e n t e nr e n t e forte para impedìr
sua ì nc l usão nesta esp6cì e, iã que os tlemais caracteres são ab
sol u Lamente idônti cos.

Afinidade botân ica:
0corrônci

a:

Zona

Gô ne

ts péci e- ti po : L,.,7L

desconhec.i cla.

palinoliigica I.
ro Contiqn.t:¡pot .i) t;e.ç

c:l:ttlr.:rLt,t,L:;

DE

TT

¡4A N N

,

l

DITT[1ANN.

63 C. cJ Lcbtt-l,rrrLl. ¿¿r; DÉ.TTl4ANN Proc. fìoy. Soc. Vjct.
pt. I, p. 74, esL. IS, fjgs. I, 2, 5a-c.
19

CctrL

l:'íonl t:pot,t' 1, r.:;t

t s tampa

g63

XI fìgs.

g I. eb tt l. r.:rt

Lus

DE

TT MA

Vol

N

77

N.

l5-l6.

Descrição: 14ìcrõsporo tri let_e, l_,iconrrcx', ãmbito subt.i angu
lar, cingulado. Cíngulo ljso, conl cerca de 5 ¡m de ìargura. E_
xoexina dìs Lal ornantentada corn uma escultura f ornrada por coste
ìas pa ral el as, separacl as por canais nuito f inos. Ixoex ina pro_
ximal ornantentada cont escul Lura formada por elementos alonga_
dos, anranj ados para lelämenle cnl re I aç;o ao contorno do esporo.
Il

jmensões:

D=

38 lrnr

(ì exempìar).

Discussão: 0 ún ìco exempìar encontrado enquadra-se perfeì ta
mente na espõcìe dr:scri ta por DI ITMANN havendo correspondôncj a
inclus ivc n,ts ci inlcncocs-
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Afi n idade bobâni ca: FamiIia

Sch.i zeaceae.

0corrôncj a: Zona Palinológica ì.

Gônero Dl.:; t.aLtrianguLispot i.Lr:s

Espõcìe*tìpo I D.

pet,f)

Lerut

(SINGl.l

1964 Appcnrli.c.í:;pot,i Les f).it"pLe
ì5, p. 55, est. 5, fìgs. 6-9.
1

97

1

n'i:

s l:a

LL

ri

Alb. llulI.2t],

rus

)

D

í.

L

ì. s p o

Sl llGll

r i. t; r,: t: lt r,: t"p

s La L tr,

t-stampa

1...tn g Lt.L.i,s p

XI fi q.

Le

t:t

y

,

jg7

j.

SINGH.

. Res. Counc. Alb. Bull

s (SI
p.BB, est. 12, fìgs. l-6.

an¡1 u

SINGH

t:u

i

t

¿¿

::

p

e,

N

GH

)

S

rp'1.. e t:u

I N GH. Res. Counc.

s

(

SI

NGH

)

SI

NGH.

17.

ção: Esporo trilcle triangular, cingulado. Laesuras
ìongas, al cançando as proxì mì dades 11o equador. Superfîcie proximal lisa, supcrfícì c dist.al r:om uma escul lura fornrada por 3
espessas costelas, que se dispõem f orrnanclo unr t ri ãngu ì o. As cos
tclas são bas bante ì rreguì ares, possui ndo uma escultura sobrepos ta. verrucada ã rugul ada. lxtremidarles das cos te l as espessadas, formando apôndj ccs, cl ue contudo não se projetam al õrn da
Descni

Ûra

rg en

.

Di nrensões

:

D,= 27 ,S-37

,5

lrm (Z exempl ares ) .

Comcntãri os: A presenÇâ dà ãrea triangular distal separa es
espéci e de ou tras semelhantes, carac lpri zando tanìbém o gene

ta
ro descri to-

Afi n idade botãnica: Fani l'i a Schi zeaceae.

0corrôncia: Zonas Paljnolõgìcas Z, 3,
Dí.s I,aL l:rt,tzt.ouLí.:;porì.

Estampa XII fig.

l.

4

Lc:: í.r'r,ertu'L¿1./¡;

S

l

NGl.l .

-165=

sp.

1965 MatonísporíLeÐ

p. 200, esb. l,
1

1

97

ig.

f

JARDf ll

Ë e MAGL0IRE. Coll. Int. Mìcropa1,

7.

Di s tal Lri.anguLí spoz,i.

br:

t;

í t,reguL ar,í

ßull. 28, p. 9l, est. lZ, f1gs. l0-13.
Descrì

::

S

I NGH. Res . Counc.

A

Ib.

ção: Ispot^o tri lete de con torno subtriangular, ci ngu-

lado, lados convexos, ondulaclos, äp.i ces arreclondaclos. Laesuras
finas e sinuosas, chegando p rôxi mo às margens. Superficìe proxjmal I isa, superFicì e djstal ornamentada por uma ãrea triangu
lar espessada, com margern ondul ada. A escul tura do triânguìo
dj stal ij irregul ar, sendo cofipos tâ por cos te l as de
contorno
também o n d u I a o , s e p a r a a s por canais 'l argos, e igualmente sinu
osos. Ixina espessa (2,5-3 rr¡n ) e escura"
ci

cl

Dimensões: D= 26-45 m
¡.r

os: 0

(4 exempìares),

torno

lado caracteri za os ta espécie
relação ãs outras descrj tas para o gône ro citado.
Comentãri

Af

.i

con

nidade botãni ca:

Fanri

ondu

l

ìa

em

Schi zeaceae.

0corrôncia: Zona Pa Iinológ.i ca l.
fra turma AURICULAI i SCH0pF, l93B
DET IIlANN, I963.
I

n

emend.

Gênero Mat.ont.spor,í.bes C0UpER" 1958.

tspõcìe-tipoi M. f)hLehopberol.tlets
1958 M. phLe:bopteroirias C0UPIR.

P

C0UpER"
a

Iaeont ographì

a

c

p. 140" est" 20, fìgs. l5-17.

Vol

'l03

B,

Mabontspori t;es t;.11.tt rzt, noV, s p.
ts tampa XIf fìgs. 4-6.
Derì vação do nomo: Nonle dado em honenagem ao
Domi

ngues da

nanbuco.

Silva,

prof,

Pa l eontól ogo da Unjvers jdade

Marì ano
Fede ra l de per
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lõti po: Preparação pZ. t4, Lâmi na Gp / 4I -Zl5 ,
17,8/?0,7. tstampa XIt, fìg. 4.
Ho

Estrato tîpìco:

coordenadas

Fornração Santana, ßacia do Araripe.

Diagnose: C0ntorno circu'ì ar a subtr^ìanguìar. Exina espessa,
ljsa. Marca tni I ete curta, c ircundada por um margo nuìto lar_
go e espesso, onde a exina õ vjsjvelnlente mais escura.

ri ção: Esporo trj lete de contorno cìrcular a subtriangu
lar arredondado. txina espessa (2- 5 ¡m) e ììsa. Ma rca trilete
vi sivel, I aes uras retas, cofi compri mento de cerca da metade do
tanranho do ráio. Caracter.í sticamente, a mârca trilete é circun
dada por un nìargo muito largo, onde a exina, apesar de mais es
pessa e escura, pernanece ìisa.
Des c

Dimensões: lJ= 5B-95 rn (20 exenrpl ares
1r

)

Discussão e comparações: A espécje descrita
assenìelha_se
bastante ãs seguintes' iguaìmente pertencentes ao gõnero Maúonispo

r'1,

l:e:;:
i::por,'i.1.;es t¿qrLl.erinus C0UpER, I gSB.
Mal:on.isporl. Le:; gl.obo:;u¡,; KIMy IAI , 1966.
Maton.i:;por,í bcs'í.npenstts IIEDLUND, 1966.
14aLon

0correm contudo diferenças tttarcantes cont reìação a estas espõ_
ci es, o que i mpede a jncìusão dos exempl ares descrj tos en qual
quer del as. As dì Ferenças são as seguì ntes : M. equie.nínus pos_
su j d'ì mensões geraìs menorcs e ex.i na mais fi na. M. globosus pos_
sui iqualmentc dirrcnsocs geraìs ¡nenores, arõm da exina rnais fi
na e cont0rno perfeitamente cl'rcul ar. M. impensu:;, finalmente,
ð diferente por possuir lâesuras ma.i s longas e ex.i na ma.i s ,es_
pessa.

Afinidade botãn.i ca: Fanlilìa l4atoniaceae.

0corrôncja: Zonas pa I j nol õgi cas j, Z,
tôncro

ilor:,, i.:;prtr,.i Lr:r;

3.

Dt:V, 1959.
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Esp6cìe-tipo: Iì. praac:l'aru::
1959
fi

q.

DË\¡l .

ü. prae.r:l.art.tt DEV. Palaeobotanist Vol. B, p. 46, est. 2,
'ì5.

llot; c:'it:poPi L:r'tt: SÞ .

Lst.)nrpa

XIi figs.

7-B

ição: Esporo de contorno triangul ar arredondado. Lados
retos 0u ì ì gei ranren te convexos. Face distal hemisférica, face
proximal pol i õdri ca. Ma rca trilete visível, I aesuras retas e
'I
ongas, aì cançando o equador do grão, bordej adas por um margo
ìargo (U--l0 rrm) clpesso 0 escuro. Superfíc ie i ntej ramente recoberta por unr padrão cle orn.rnrcntação cornplexo, f orrnado por urn
conjunto de grãos e pontos.
Des

cr

l)ìnensões: D= 54-80 lm (3 exemplares)
Conrentãrìos: tnr I inhas goraìs, estes esporos assenlelham- se
e
c o n s i d e r a v e I nìe n t e ã Mtttortí.;tpoy,'1.Los pel as dinlensões, forma,
peìa presençâ rle nrargo. [Ji f erern entre banto por causa da ornamentação, que ó nuì to pecul jar. Quanto ao enquadramento especí
Fico, não foj efetuado por causa do peq ueno n úme ro dc exempì ares encontr,rdo, bem c omo pelo fato dc nenhuma espócie do gênero llctr;cit;¡.tor?: 1..rÍ possui r característi cas sufi cj entenente semeI han Les par,r as:equrar a vìnculação.
Af i ni da de botãn

ica

desconhecida

0correncia: Zonas Palinológìcas ì,
Genero

2.

/11tnt I.t¿linc¿t;por1'.

tcr;

N

I

L

SS0N, 'ì958.

Esp6cíe-tipo, A. t¡r:anieu rJ NILsS0N.

I958 /. ¡:r:ayti.eu:: NIl.SSON. Lunds. ll niv.
^rsskr.
pt. ì0, p. 35-36, est. I, Fiq. 16.

Av

d. 2, Vol.54,

l6B(,i tu'Lína.spôT1'. Les sp,
EstaÍìpa XII fig. 9.
Au

Descrição: Esporo tri lete de contorno trianguìan, l ados netos. Exina levelnente escabrada, fina (1 ¡rn). Laesuras distjntas, extendendo-se ao equador do grã0, bordejaclas por um espes
sâmento semel hante a unì mar!lo, com cerca de 6 m cle I argura, o
qual alarga'se näs exLrenljclades, possuindo un contorno arredon
da do nos ãpices.
Il

jr:lensões: D= 30-47 um (3 exenpìares).

tãri os: 0s exempìares ora cìescri tos são f ac j lrnente enquadrãvej s nes te gãnero. ¡\pesar disto, a cìass.i ficação ao ní vel cspecíf ico ã no moncnto p r o b ì e ã t i c a pr-r i s 4r)en(ìs urrr dos espóciComen

rn

mens

"

encontra-se em boas condì ções de preservaçào.

Afìnìdade botãni ca: Pteri dõfj ta,
0corrêncr'a:

Zon

,,

I

ncertae Sedis', .

as Palinológìcas ì, Z, 3, 4,

Gênero ,4¡tprzn.dicisporí tes
t

spéc

ìe-

t ipo:

.,4

.

by,.Lczt::p'i.r1at:tLs l,lEILAND

e

l¡ltlLAND

e

KRIEGER,l953.

KRIIGER.

/. Lrir:uspirlaLus l,,lTJLAND c KRiF_GIR. p a I a e o n t o g r a p h i c a
Vol. 958, p. 12, est. 3, fìs. lB.
1953

Appendir:l.spo/'ites sp. cf . A. selLíngií
IsLampa XII fiS. ]0.

A. :tc l. 1..in¡¡1.-i P0C0CK. Crana Pa1yn. Vol. 5,
est. 2, fiq. 3.
1964

nQ

2, p. 163 ,

Descrjção: Esporo trilete de contorno trìanguì ar, l ados levemen te convexos. Exina com duas camadas, sendo a interna fìna
(0,5 ¡rnr) e a externa espessa, ornanentada por costelas paralelas ao cquador, coÙl ccrca de 2,5 lr¡Ì cle ìargura. As
canadas
possuem o topo achatado, rccobri ndo as faces proxìmal e distal
do grã0. [.xtrenl jdacles radiais espessarlas, f ormanclo projeções

-l69ca

ra c t e r i s L i

cas

Dinlensões: D= 55-93 ¡rn (6 exemplares).
scussão e conrparaçòes: 0s excmpì ares descri tos assemel ham
se a nrais de uma espõcie. rlescri ta para o gônero. Consi derando
as dinensões! a espécie naìs prõx-i nla á senl dúvi da A. seLLinç/.i ,
nas como näo hã uma identidade toLal entre o nosso materi al e esta esp6cìe, optamos provìsoriamente pol a classìfi cação no nive I acima
Dì

nren c

i onado.

Afi ni dade botãnica

Familìa

Schi zeaceaa.

0corrôncì a: Zonas Palinológicas I,

2.

A¡:penrlzc:t.t:pori l;e:; l;ni.cornítaLus

lriEILAND

GREIFELD.

Is tampa

X]I f iq. ll.

1953,4. t;rí.corni. Latus WF-ll.AND e GRtIFELD. paìaeontographìca
Vol. 95ß, p. 43, est. ll, fjq. 52.

trj 'l ete, contorno equa tori a l trj anguì ar ,
lados retos. [.aesuras claran]ente visíveis, longas e retas. Exi
Descri ção: Espor^o

na ornamentada conr costelas de cerca de 2 um de ìargura, ramiFicadas na face distal. As costel as rec0bren o g rão, arranjando-se na face proxìrna1 paral el as ãs margens do esporo. Nas extremidades do grão ocorrem projeções típicas, com cerca de 4
fm de comprjmento.
Dimensões: D= 32-40 rrm (2 exempìares).
Comentãri os: A es põcì e em q ues tão ã um constjtujnte i mpo rtante de assoc iações lresozõicas da Iuropa, sendo contudo muito
rara no materiaì ora estudado.

Afi ni dade botãn ica: Familia Schizeaceae.
0corrõnc ia: Zonas

Pa

ìi nol õgi cas l,

2.
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Infraturma Z0NATI P0r0NIË e

KRE14P, 'ì954.

Gênero Aequi Lninadl¿¿s DELC0URT
1955 emend. DETTMANN, 1963.
Espõci

e-ti po: A.

ilubíu:: DELC0URT

e

SPRU¡4ONT,

e

SPRUIvI0NT.

1955 ,{. dubius DELC0URT e SPRU140NT. l'4õm. Soc. G6ol
4, nQ 5, p. 44, est. 3" f iq. 7.

N.S.,

Vol

qui tr iradí 1: e s baculatus D0RING,
Estampa XIII fig. I.

Acz

1964
f ì gs

.

A. bncuLaLus D0RlNG.

Geoìog.i

e,Vo1. 13, p. 469, est

5-6.

Descrição: Esporo tri I ete de contorno subtri angul ar, lados
convexos. Ma rca tri I ete pouco vj slve ì , sendo representada por
espessamentos radiajs que po dem ser ol¡servados prìncipalmente
nos ãpì ces do trìãnguìo. 0 esporo õ c ircundado por uma zona
lârga e de natureza nrembranosa. A parte jnterna consti tuì uma
espõci e de co rpo central, onde a exi na õ notavelmente mais espessa, sendo intei ramente recoberta pon pequenas bãcul as, densamente dì spos tas.
imensões: D. corpo centra l= 45- 50 um. Lârgura da zona= 5ì'l,5 ¡rm. Espessura da exina= 'ì,5-4 pm (5 exempìares),
D

Discussão'e

comp

araÇões:

Es

ta espécie é mujto

s¡:.ínuLosrzs DEIll'lANN, diferi ndo pri ncipalmente
disposição dl ornamenbaçã0.

A.

0corrônc ia: Zonas

Pa

I inol ógì cas

3,

semelhante

a

pelo tipo

e

4.

tniradi te s ín:;oLí¿¿¿s KIMYIAI
tstaìnpa XIII figs. 2-3.

A

966 4 . insoL'i.
ì, fig. I4.
ì

equí

¿¿¿s KIMY

IAI

Mì

cropaì.

Vol

.12,

nQ

4, p.

46B,est

- l7l -

rj ção: Esporo tr.i lete. Contorno equatori al triangular
arredondado. Laes u ras I ongas e espessadas, aìcançando o equa dor e extendendo-se através da zona. Exi na I evemente es cabrada,
espessa. A zona, apesar de majs fina que o corpo central,
õ
tambõm espessa, sendo lisa. Possui cerca de 6-8 rm de largura.
Des c

Dimensões: D= 45-50 !nì

(2 exempìares).

Comentãrìos: Esta espõcìe õ muito benl caracterizada com re'ì
ação ãs demais incluídas neste gãnero, pela falta de ornamentação.

Afi nj dade botãnj ca:
0corrênci

a:

Cl

asse Hepatìcae.

Zonas Palinolóqicas

l,

2.

Gênero Couperí.spor'í Les P0C0CK, 1962.
EspËcì

e-tj po: C. aonpLerzrs (C0tJPtR) P0C0CK.

C0UPER. Palaeontographica.
Vol. 103ß, p. 145, est. 24, fìgs.l-?.
1958 L'ínguLabi:;poril;rzs r:on¡;Lerus

1962 Couperí.sparí.bes aornp/.eru.s (C0UPtR) P0C0CK. Palaeontograph

ica. Vol. lì1ß, p. 50,

es

t. 6, figs. 9l-94.

Couperispot,'i.te:; aompLerus
[:stampa XIII fi g. 4.

(

C0UPtR

)

P0C0CK.

cri ção: Esporo trjlete zonado. A zona é suportada por
proì ongamen Los das I aesuras da ma rca trì I ete, que se extendem
até o equacior do grã0, sendo rlg idas, membranosas e elevadas
Face proxìmal do esporo I jsa. Face distal ornamentada por rnuri
po1ìgonaìs que fornam unr reticuìo ìrregular.
Des

Dimensões: D. do corpo central= 30 ¡m.

¡m (2

exempì ares

Comentãri

La rgu

ra da zona= 5-7

).

os: 0s

exempl

ares aqui clescrjÌ;os estão em l¡om esta-
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do de preservaçã0, dj fi cul tando um pouco a observação de alguns carac Leres nrorFolõgicos. Apesar dis to, 6 possivel sua clas
s ì fì cação, por se ratar de uma espõcie nrui to caracterís tica.
1:

Afi ni dade botãnj ca:
0corrãncì

a:

Zona

Gê n e

Cl

asse Hepaticae.

Pa I

i nol õgi

ro

L

aeÐ'i zano sp

tspécie-tipo: 1,. u¡erLensls
'1964

ca l.

ot,i -t; t,s

DOR

tNG, 1964.

D0RING.

1,. uerLensís D0RING. Geologìe. Vol.l3, pt. 9,

est. 7, figs. 1 e

p

iltI

2.

['aeoi. zarLospori bes t,serLent;is
Es tampa XIII fì g. 5.

D0

R

I NG,

ção: Esporo tr'j I ete zonado. Corpo central ììso, maì
definido, marca trilete longa" ating.i ndo o equador do espor"o,
com lãbios membranosos. Zona com 7 um cle largura, Iisa. A exjna ð f jna e transparente, nìestno no corpo central, apresentandoDescrì

se totalmente enrugada.
Di

mensões: D. do corpo central = 35 ¡m

(ì exemplar).

Discussão e conrparações: Djfere de L. t:enuir¿r.inus ¡önlruC, a
espác ie nais pr6xìrna, pel as dìnrensões, cìaran'ente menores,al6m
da n atureza da exina.

Afj ni dade botãnj ca: FamiIia Seì lagi neIaceae.
0corrcncj

a:

Zona

I

Pa

I i nol og

nfraturma

ica

1.

HILATTS

Gônoro [tot.t:;a.1.::por i..ó¿s P0C0CK, 1962 ,

t 73-

Espécì e- bi

po: lt.

".

R. re-tt'.cuLatu::
est. 7, fiq. l0l.
1962

i r.u7

L

¿

tzi.r

P0C0CL.

P0C0CK

Pa

I

Rou:;eitipot'iLes
Es

tampa

XIII fi

aeon

t

og

r

aph

i

c

a

l1ì8, p.63,

Vol

t.i r: uL al;us P0C0CK.
g. 6.
r,e

Descrjção: Esporo tÈj I ete zonôdo, contorno subtriangular ar
redondado. Face proxìma1 I'i sa, exi bi ndo apenas uma ma rca tri le
te d-. I aesuras pouco visíveis, I ongas. Face djstal ornamentada
por un reLiculo indistinto, com I umi na pol igonaì s nedi ndo cerca de l5 ì.rm. Zona estreita e fina, (2-3 ¡m) circundando inteirame

nte o

clrão.

Dinrensões: D= 45-60 ¡Lm (20 exemplares)

os: T U E L I S I'lV I L I (1970) crìou o gênero T:níporoLe
tet, para o qual loram posteriornente transferi das várìas espõ
Comentãr'i

M

C

D

cjes, antes cnquadrada s en ltouseis¡tar'ítes. A justj fi cati va de
tal remanoj amento ó que en mu i tos exenpl ares a zona sofre uma
ì nvagì nação na altura dos ra ios da marca trì ì e te, ressaltando
a pnesença de 3 grandes poros radi a is, mal defi ni dos. tm nossos exenrpl arcs, cn Lrc Lan to, náo Foi possível obse rva r ta is caracteres, ra zão porque fo ram mantidos no gêne ro Rouseíspot,i tee.
Afinidade botãnica: Classo I'lepa t'j cae.

0corrôncia: Zonas

Pa

I i noì ógì

cas l, 2, 3, 4.

Infraturnra CINGULICAVATI

SNIITH

e

BUTTERl¡J0RTH,

l9ri 7.

Gônero
Esp6cì e-

[i po:ll .

rtL

tÌrz'1.'i.t:t,:pr>xí

tnnr"kcn¡i ¡

SCtltJLTZ , 1962

.

SCHTJL'IZ

il. aLL¡nav'l<ens'ís SCHULI Z.
est. I, fiqs. 9-ll.
1962

t:¿s

0eol og ie. Vol

I

3,

pt

3, p.3ì1
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Ile.L.iosporites reissingaz,l (HARRIS) CHAL0NER.
Estanìpa

1957

Lyco:tpot

XITI fi g.

a r.,e'íssinç¡t:r'í

7.

HARRIS.

8147, p. 305, est. l, fìgs. 64,

Proc. Roy. Soc. Lond. Vol.

D.

ì969 IteLi.osporitrzs t'eissLngarl (HARRIS) CHAL0NER (jn
e SC0TT ). Aspects of Paìynology. p. 289.

TSCHUDy

ção: Esporo de contorno trianguìar arredondado. Areas
de contato pl anas, dando ã face proxirnaì un aspecto achatado.
Fa ce distal i nfl ada, ornâmentada por grandes projeções de formato aproximadamente ci lindrico, ãs vezes com as extrem.i dades
um pouco di I atadas. l'anto as projeções como as ãreas entre as
Descrj

mesmas apresentam um aspecto
bra ndo uma m'i croretj cuì ação,
D

i mens

esponjoso, ta I vez corroi do,

I em-

ões: D= 35-55 1rm (4 exempìares).

os: 0s exempl ares encontrados es tão todos em posição ìatera l , dj fi cul tando bastante a v.ì sta da nlarca tri ìete,
Comentãrj

que só õ observãvel em um cleles.

Afi nidade botâni ca: desconhecida.
0corrõncì

a:

Zona Pal

inolõgica I.

Infraturma PERIN0TRILITI tRDTMANN, 1947
DTTTMANN"

emend.

I963.

Gõnero Perot;y,iLites

(ERDT¡4AN

,

1g47

) ex C0UptR,

1953.
Espécì

e*tipo : l).

¡¡rarLulaú¿¿r; C0tjP[.fì.

1953 P. ç¡ranu1.at;tt:; C0UPER. New Zealand Geol. Surv. Palaeont.
Bu1 1. 22, p. 31, est. 3, figs. 2B-2g.
s Ttannuc¿¿¿s
Es tampa XllI fìS. B-9.

[)ero tr''íLi.

l:

r".

BRENNER.

-17s1963 Perotz,í.Lit:es pann?tceus BRENNER.

14a

ryl . Dep.

and Ìtat. Res. Bull. 27, p. 66, est. lB, fig.
1965 Pev'oLt't'LiLr¿:,;

sp.

p. 203, est. 3, figs.

JARDITìE
3 e 4.

Geoì

l'1i

nes

3.

e MAGL0IRt. colr. Int.

rvl.i

cropal.

Descrição: tsporo trjlete. Laesuras de comprìmento pouco
maior que a me ta de do rajo. 0 grão õ totalmente envo.l vido por
um peri spórì o que o uitrapassa em ce rca de 5-7 um, totalmente
dobra do, transparente e liso. 0 peri spõri o é totalmente sepa_
rado do corpo centraì, exceto na regi ão da marca trilete.
Dimensões: D= 45-71 ¡rnr (20 exemplares ).

Discussão e comparações: Esta espðcìe é uma das ma.i s representa_
tjvas no material es tudado, sendo carar:terì zada pel o perj spó_
r'i o, lìso e pregueado, sem qualquer tìpo de projeção no polo
proximal. Disuìngue-se da espécie t). bu).sdbus HALL porque as
pregas do perìspórjo são ìrregulaies, não assumi ndo pos i
ção pa
ralela em rel ação ao eixo maior do esporo. Assemelha_se tambõm
ã. 1. ncnù¡lttttr:: llAl I, difprindo porquc o perìspõrio desLa
espé
c.i e ó muìto espesso e granular.

Afi ni dade botân
0corrênci

a:

íca:

Fam.i

lia

Marsi leaceae.

Zonas palinológ.ì cas

1, Z, 3,

4

LrtLíl:es p:ieurloreticulatu.s
Is Lanpa X]II f ig. ì0.

Pero

P. psetLdorel.íc:zt.'Latuti C0UpER. New Zeal and
eont. Bull. ?.2, p. 32, est. 3, fi g. 30.
1953

Descr.i

ção: Esporo tniìete,

C0UPER.

Geol

Surv.Pala-

sopolar, Laesuras longas, fa_
cilmente visiveìs. Exina corì duas carnadas, sendo a interna risa, cons ti tuíndo u corpo central, e a externa ornamentada,for
mando um peri spõrì o. A ornamentação des te perispõrio 6 formada

por

espessamentos

orì g inando un

a

falso

an.i

ongados que frequentemente se anastomosam,
retículo, com I umi na variando entre 6 e g
ì

-176um

dè diãrnetro.
D

imensões: D= 45- 100 um (5

exemp

lares ).

Comentãrios: Enbora a amplitude das dimensões deste tipo
seja muì to grande, o perispórìo retì cu I ado é suf iciente para
cârâcteri zação da espácie.
Af i nì dade

botânica: Familia

0corrôncia: Zonas

Pa

I i nol ógì

l'4arsi leaceae

cas 1, 2, 3,

['ero bt,iLi bes caperabu:;
t s tampa XIV fig. 4.

0 P. cay;eral;LLs
est. 2l , f icl . 12.
197

KE!4P

Pa

KEMP

laeontographì ca

4.

.

Vo l

l3lB, p. lll

ção: Esporo tri lete de grandes d imensões. Exì na e spe_s.
5¿, etìVoìvida por un perì spóri o trans I uci do, forte[ìente dobrado. tstc peri spõri o, aderì do ao corpo cenLral na ãrea proximal,
projeta-se I ateralnlente em pregas sõ ocasi onalmente aderidas,
que as s umem um arranjo radj al na fa ce distal. Laesuras do corpo central vi sívc js, c0n comprìmento aproxìmado de 3/4 do comprimento do raio do esporo. A exina do corpo central é lisa
sendo comun a ocorrônci a de tõtrades.
Descri

Dimensões: D. corpo central

60- I

30 ¡m (20 exemplares)

Discussão e conrparações: Ista espécie assemelha-se consideravelmente a P. parLrLur.:e¿¿s BRf-NNLR, di fer i ndo peìas djnlensões
nraiores c n¡ Luroza do pcr ispõrio.

Afinidade botãnica: Familia

l,4ars

i leaceae.

0corrõncj a: Zonas Pal inoliigìcas 1, 2, 3" 4.

Gênero Crti/)c l,ospörri û¿s;

IlËTT14ANN

,

1963.

_17

Espõcie-tjpo: C. s br'.i.atus

(C00KS0N

e

DETTMANN) DETTMANN.

e DETTMANN. Proc. Roy.
Vjct. Vol. 70, pt. 2, p. 43, est. I, figs. B- 12.
l958 Pero br'í. Lcztr¿:; :: bt'iatus

7_

C00KS0N

Soc.

1963 CrgbeLo::poril:e:: sLriaLus (C00KS0N e DETT¡4ANN) DtTTIUANN.
Proc. Roy. Soc. Vict. Vol . 77, pI. ì, p. Bl , est. XVIII, figs.

l-6.
Crltbe,'Losporí

bes sl;2,íaLz;s (C00KS0N e

DtTT14ANN)

DTTTMANN.

tstam¡ra XIII fiS. Il.

'Descrjção: Esporo trì lete de contorno circular, exjna l isa,
espessa e escura, marca tri l ete nít ìda. Perisìrório transparente, solto, formando unra pcquenâ proj eção no polo proximal. A e
xina des te per ispôrì o se apresen ba lisa ou p u n c t a d a , f o r t e e n t e
dobrada. As dobras tcndem a se orientar na di reção da projoçã0.
m

Di

nensões: D= 32-55 unr (4 exempìares).

os: Esta õ a espécì e de majs fãci I identjficação
entre as descri tas para o gônero Crul'e Inspor"ites, por causa
dos dobramcntos tipi cos apresentados pel¿ exìn,r do perispóri o,
Comentãrì

Afi ni dade botãni ca:
0corrôncj

a:

Fami I i

a

lvlars i

Zonas Pal i nol ógì cas
C

r'¡1 b e

I.

os

po

ri

be

r;

Istampa XIV fiq.
1976 C. L:erberíoí.tle¡; BUR0Êlì.

.l

aeceae.

1, 2, 3,

berb

erí, oí de

s

4.

BURGER.

I.

Bur. 14ines. Res. Geophì s.
'l60, p. 11, est. B. figs. l-3, est. 9, fìgs. 1-2.

Bu

II

ção: I-sporo trj l ete pequeno. Exjna f ina e lisa. Marca
trj I ete visive l, ì aesuras curtas (menos de 1/2 do compri mento
do raio), rctas, não espessad,rs. 0 esporo é envoì vi do por um
pe r'¡ s põri o fino, cu r Lo, l iso a punctado, fortemente pregueado,
que se projeba um por.rro nl rcqi.io do poì o proxìmal. A exjna do
Descri

-l78corpo central, apesar de fina, õ bastante escura e opaca.
Dinrensões: D= 35*40 !m (3 exemplares)
Comentãr'i os:
l'erc; l:t:íL'i. Les,

0 gônero CrLj beLosporí l:es assemelha:se bastante
a
do qual foj desmcmbrado por DETT¡4ANN em 'l 963.
A,j ustificativa deste desmembramento é dada em função da cava
e dô projcÇão exìstente no poìo pr0xi mal do segundo. Sob este
aspecto ) nossos exemp ìares enquadram-se bem no gê ne ro proposto
por DET'lMANl'l .0 nìesmo ocorre com relação à espécie, embora os
exempì ares aqui descri tos pareÇam possuir o perì spóri o um pouco mais f ino que o dos descrj tos e i lus trados por BURGER.
Afi ni dade botâni ca: Famil

ia

Marsi leaceae.

0corrãnci a: Zonas Pal jno.l ógicas 1,

2

brenneri Pt-AYF0RD.
Is tampa XIII Fìgs. 12-13.

CrybeLot;¡;ot"i. l:es

1 C. brr¿nrtrst'í PLI\Yf 0RD.
es t. 105, fjgs. 1ti-20.

Pal aeontol

197

ogy Voì.

14

pt. 4,p.550,

Descrjção: Esporo trilete pequeno, contorno circul.ar. Exina
psilada, espessa, l'4arc a trilete visível, pequena, laesuras retas e não cspessadas. 0 esporo é conrpì etanlente envol vì do por
un peri spórì o hialino, Ijso, apesar de un pouco dobrado, for te
mente ader.i do ao corpo centra l, exceto na face proxìnaì, onde
forma uma projeçã0. Esta tenr um f ornrato trìangu1ar, nredindo
nes te local atã 30 lrm de comprimento.
Dinrensões: D= 20*30 ìrnr

(9

exempìares)

Djscussão e comparações: Diferc' cìe C. sbri.at:us (C00KS0N e
DETTIvIANN) DETTI'1ANN, pelas dimensões gerais, cìaranrente menores,
alõm do peri spórj o, mais fino e não estrìado.
Af i ni

da

Zonas

de botâni ca:

Pa

Fcr¡rì

li a ¡larsì leaceae.

lì noì ógi cas l,2,3,4

-179-

C'r,ybe

Lospont be:; t:runcabus nov, sp.

tstampa XiV

figs.

2-3.

0 none refere-se ã fo rma da p roj eção polar do peri spórjo, que sc apresenta com a extremi dade truncada.
Dori vação do none:

õtì po: Preparação P2.I4, lãnri
I,B/12,8. Estar pd XIV, fiq. 2.
Hol

GP/4I-215

na

Estratô típico: Formaçao Sàntand, Uacia do Arari

coordenadas

pe.

Diagnose: Tri lel;e, contorno trì angu lar. Peri spórìo
p roj eção poìar que terni na abruptanente.

fi

no,com

Descrjção: Esporo tri I ete pequeno, contorno equatori aì perfei tame n be circular. txina do c0rpo central fi na, escura e opa
ca. ¡4arca tri lete clararnente vìsível, ìaesuras pequenas e retas. Perispõrio fino, I iso ou punctaclo, um pouco dobrado, cujas dimensoes excedetn cerca de 3 ¡nr do corpo central, exceto
na região do polo proxì ma L Neste local, o perìspório pì-ojetase cerca de l0 rm, termi nando abnuptamente, dando o aspecto de
que

foì

secionado.

Dimensões: D.

co

rpo centì"al= 2B-35 ¡nr (6 exemplares).

Discussão e comparações: A espõcì 0

ui

ta assemelhaPtAYË0RD, di feri ndo entretanto pela
acl

p

ropos

se bastánte a C. brcnnr¿rt'.
forma do perìspórìo, que na espécìe s upracì tada possuì uma pro
jeção de fornato trianguìar, enquanto que em nossos exemplares
esta projeção possuì uma f'orma cl uase retangular.
Af

inidade botânìca: FamiI ia lvlarsileaceae.

0corrência: Zonas Palinoló13ìcas l, 2, 3,
Gônero l.'aLud'i. Le:¡ 0LTZ

Espécìe-tìpo

I',

!'en.e{ì trL'.

:;

0L17

-

,

1969

4.

-l8019

69 P. fenestris 0Lï7

est. 40, fig.

Paì aeontographi

ca.

Vo1

1288,

p.

127

52.

bes tnaneLonaLus nov. sp.
Estampa XIV figs. 5-7.

t?aLudi,

Deri vação do nome: N ome dado em referêncj
I on

a ao aspecto

mâme-

ado do perìspõrio.

Holotjpo: Preparação PZ.l4, Lãm i na Gp/4T-Zì 6, coordenadas:
2,4/ Z Estanrpa XIV, f ìg. 5.
ts

trato tlpico:

Formação Santana, Bacìa do Araripe.

ro trì

Contorno ci rcul ar. peri spõri o espesso, perfurado, fornando projeções arredondadas que recobrem
todo o grão.
Dì

agnose:

Es po

I e Le.

ção: Esporo tni lete de contorno cjrcular. Marca trjle
te di fi c'i .l mente vì slvel por causa do perì spór'i o, que 6 espesso
e opaco. Laosuras cuntas e retas. 0 perispórìo envol ve totalmenle o corpo central, apresentando-se externamente ornalnentado por proj eções de formato mame I ona r, nredindo ce rca de I0 a
l5 trnr. Na regìão do pol o proxìmal os ma ne I ões desaparecem, e o
perispório torna-se nlajs solto, clesenvolvendo uma espõcie de
parede vertical najs fina, que circund¿ o polo em torno da írea
de c on ta to. Todo o perì spórì o apresenta-se cl aramente perfurado, com um aspecto m i c r o o v e o I a o , A face proxi ma I do esporo õ
quase p1ana, enquanto a face distal aparece fortenente inflaDescni

F

cl

da.

Dimensões: D. corpo central= 45-80 ¡rm (20 exemplares).

Discussão e comparações: O gônero palu¿lit e$ foi cnjado por
0LTZ, para recepção de esporos corû per.ì spõrio perfuraclo. Nesta
acepção, os exempl ares aqui descri tos enquadram-se pe rfe j tamen
te. Contudo, este gônero é monoespecifì co, sendo a únìca espäcie descrjta, P. !'e n :; .t r'.1 : , rl) f eren le da nossa no que se refere ã ornamentação manelonada clo peri spõrio.
e:

-tBtAfi ni dade botãnica: desconhecida.

0corrêncja: Zonas Paljnolõgicas 1, Z, 3,

4.

Gênero Ar,ceLLíte.s MINER, ,lg35.

tspecie-tipo: A. ttí:;cíformls
/. dísc'ifonmis
est. 20, fiq. 6l
1935

lylNER.

MINER. Amer. Midl

Natural. Vol. ì6,p,600,

ArceLLítes sp. I .
Estampa XV

fig.

2.

ri ção: Esporo de contorno cì rcul ar, exina espessa e es_
cu ra. A superfíci e é ornanrentada por fi I amentos cììíndricos,
majs curtos na região equatorjal, mas que se a l ongam considera
Des c

te nos dois pol os.

un dos poì os (proximal ?) os
mentos são ainda mais ì ongos, chegando a ati ngi r
compri
maior que o do ra io do esporo.
ve I men

Di

Em

emnsões: D. corpo central =

fila_
mento

ì40 um. (l exemplar).

Comentári os: 0 megãsporo ora descri to não pode ser enquadna
do em níve 1 específi co, por cau sa da presença e djmensões dos
fjlamentos que o ornamentanì, Assemelha-se apenas vagamente a
A. medu::us DIJKSTRA, possuindo contudo diferenças marcantes.

Afi ni dade botâni ca: desconhecida.
0corrêncj

a:

Zona pal jnolõg.i ca 1.
Ay,ce
E

s

LLítes sp.2.

tampa XV

fig. L

Descrjção: Esporo trj I ete de contorno circular. Exj na I isa,
espessa e escura, Marcâ tri'l ete cì aramente v i s í v e I , 1 a e s u r a s re
tas, medi ndo aproximadamente 3/4 do comprimento do raì o do esporo, Perispório fino, trans parente, curto, ader.i do ao corpo

_182-

central em toda a superfícìe rlo grã0, formando uma projeção disti nta no poì o proxìmal. Es ta projeçã0, apesar do f ornrato irre-

gular, al cança dimensões pröxìmas ao comprimento do raio. 0 pe
rìspório ã ornamentado por grandes projeções a ì ongadas, em cuja extremi dade aparece urna ci iì atação característi ca, ã manei ra
dâs proj eções encontradas em hi stri cosféridos.
Dimensões: D.

(8

exempì ares

Comentãr'i

to

co

rpo centraì = 50-65 ym. projeção=

37

¡5-4b

¡m

).

os:0 gênero ArceLLíbes foi

oni

ginaìmente propos-

ra desìgnação de megásporos. Torna-se dìfícìì poi s o
quadramento específi co dos exempì ares aquj des cri tos, jã
pa

enque

apesar das característj cas gerais serem efeti vamente do gênero,
as dimensões não correspondenr ãs atri buidas a megãsporos.
Af i

n

j dade bo tã n i c a: Hyd ropter j di neae.

0corrônci

a:

Zonas Paljnológicas

1, Z, g,

4.

Gônero BaLneísporít¿s C00KS0N
Espãci

e-tj po: B. hoLodíaLus

C00KS0N

e

l96B B. minutus BRENNER. Pollen
352, est. 5, fig. 3.

tus

DETTMANN,I958.

DETTtf ANN.

l95B t. hoLodicbus C00KS0N e DETTMANN. proc.
Vo'l . 70, p|¿. 2, p. 42, est. 2, fíg. l.
Balmeíspoz'i. te s mi.nu
Estampa XV fì g. 3.

e

Roy

. Soc, Vict.

BRENNER.

et Spores. Vol. 'l0, pt. 2,

p

ção: Esporo trj I ete de contorno c.i rcul ar. Exjna espes
sa e escura, marca tri I ete pouco visível. peri s põri o cu rto, or
namentado por cr.i stas a l ongadas que se anas tomosam,formando um
retículo de I umi na grancles e i rregu I ares, Nos pontos cìe encontro dos muri ocorrem projeções a longadas, às vezes corn os ãp.i Descri

-.l83-

ces di I atados. Na f ace proxi ma ì o peri sp6ri o forma uma grande
projeção alongada, de formato aproximadamente trianguìar.
Di mensões

:

D= 62-77

rm. (4 exemplares).

os: 0s exempl ares acima descri tos têm o diãmetro
do corpo centra ì um pouco maìor que o dos espãcimens oni gi naìmente descri tos por BRTNNER para o Al bi ano do Pe ru. São contudo i dônti cos a exemp I a res descritos e i I ustrados por MI KI (l972)
Comentãri

para o Scnoni ano do Japã0.
Afi ni dade botânica: desconheci da
0corrãncj a: Zonas Pal j nol ógi cas

I, 2, 3,

4.

Turma M0N0LETES IBRAHIM, 1933.
Subturma AZ0N0M0N0LtTES LUBtR, 193S.
I

nfnaturma

Gênero
Espõc

ie-tipo : A.

PERIN0M0N0LITI ERDTMAN

Aratr'ír;porít¿s

LESCIJICK,

,

1r947

.

,ìg55.

pct)"'úí.spinosur; LESCHIXK.

" panuíspínc,'s¿¿s LESCHICK.
p. 38, est. 5, f igs, 7.-4.
1955,1

Schwe.iz

Aratnisponil:es ocelLatu¡:
Es

tampa XV

fìq.

Paloont.

IIEDLUND

e

Abh.

Vol.70,

N0RRIS.

4.

ì968 Á. aceLLabus HEDLUND e N0RRIS. Pol len et Spores Vol . X

1, p. l48, est. IV, figs.

nQ

5-9.

Descrjção: tsporo monolete de contorno oval, cuja parede pos
sui duas camadas di s tj ntas, separadas de modo a fo rma r uma cava langa entre as rr1esmas. A superfícje da camada externa õ fi.
namente esculturada (granuìada?). A laesura nlonolete 6 espessa
da e elevada, atravessando toda a extensão longi tudi nal do esporo, ì ncl usj ve a ãrea cavad¡,"

-l
Djmensões: Comprimento=
(20 exemp ìares ).

27

,5-37 "5 pm. Largura= 20-27

,S

84-

um

scussão e comparações: Espécì e j dêntj ca ã des cri ta
por
HEDLUND e N0RRIS, d iferi ndo apenas pel as dimensões, l evemente
menores. Assemelha-se também â l. monoseccctbL¿s HtDLUND, dife r'í ndo entretanto pela orn.ìrncntaÇã0, cì ue 6 mu.i to nlais del jcada.
Di

Afinidade botãn i ca: desconhecicl

a.

0corrôncia: Zonas Pal inológìcas 1, 2, 3,

Gê ne

ro Punctabospor'í Les

Espécie-tipo:. P. mínul;us
19

4.

IBRAHI14, 'l933.

lBRAll IM.

33 P. mírLuL.u:; IBRAHI14. Konrad. Tri ltsch.Publ. Esp. p. 40,est.

5, fig.

33.

Latospot'i bes scah'r'at:us (C0UPtR) N0RRIS.
tstampa XV fì g. 6.

Punc

1958 Mara'btí.spoz,ibes sr:aby'abus C0UPtR.
1038, p. 133, est. 15, figs. 20-23.
1965 PuncLatospot,'i.Le
ol. & Geophys. Voì,

P

a

I

aeon

t

og

r

ìca.

aph

Vol.

s scal:rattu¡ (C0tJPER) N0RRIS. New Zeal.
B, ng2, p. 248, est. 2, figs. 34-3S.

Ge-

1971 Punctat.osporítes sòabratu:: (C0UPtR) SINGH. Res. Counc.Alb.

Voì. 28, p. I06, est. 14, fì g.

15.

Descrição: 14ìcrõsporo nonolete de contorno oval
Laes

u

ra

monol

ete pequena, fina, reta. Ixjna fina,

alargada.

com ornamen-

tação claramente escabrada.
Dimensões C= )7-27 rm. L= 14-21 ¡m (B exempìares).
Comentári

os: Tipo rel ati vâmente raro no materi al estudado,

sendo facj lmente caracteri zado peì as djmensões
escabrada.

e

ornamentação

-t

85-

Afi ni dade botãni ca: Familia Maratti aceae.
0corrênci

a:

Zonas Pal j nol õgi cas

l, 2, 3,

4.

Gônero Sergipea REGALI, UTSUGUI

tspõcie-tjpo: S.

nao'if or.¡nis RTGALI, UTSUGUI

e

e

SANT0S,1974.

SANT0S.

S. naoifornít: REGALI, UTSUGUI e SANT0S. Bol. Tec.,
brãs. Vol. 'i7, nÇ 3-4, p. 273,, est. IV, figs" l0-ll.
1974

fiengipea nauifarmís REGALI,
tstðmpa XV fig.5.

UESUGUI

e

Petno-

SANT0S.

Esporo nonolete de forma e I íti ca, simetr'i a bi lateral. Marca monol ete rígi da, espessada, um pouco me nos que o
comp ri men to total do grão, de modo que a face distal
torna-se
jcando
curva em reìação à prox imal, f
os ãpìces em posi ção maìs
proemì nente. Exìna espessa, inLe i r:amente recobe rta por g rana.
Des c

Dì

ri

Çã

o:

mensões: C= 60-65 um.

L

45-

50 ¡m (2

exemp

lares

)

scussão e comparações: 0 gõnero Sergí.pea fo i orì gì nal mente descrito pa ra sedi nìentos neocomì anos do Brasi l, sendo então
cons j derado p6ì en ì naperturado. Contudo, as duas espõcies descri tas , S. naui.fornti.s e S. urtrLuerruca¿2.¿s, são em verdade espo
ros monol etes , o que é :perfei tamen ie claro nas i lustrações a presentadas. Nesta condìção, 9r:!11ípce assemelha-se bastante a
AraLrispot't. ¿¿s LtSCHICK, djferjndo pelo fato de não haver descol amcnto cntre as carnadas da exi na, quc no gônero ora descrito é muìto nlais espessa.
Dì

, Afini dade botãni ca: desconhecida.
0corrôncja; Zonas Palinolõgìcas 1, 2, 3,

4

POLLENITES

Anteturma

VARIEGËRMiNANTTS

R.

POTONIE, ]975.

_186_

Turna SACCITES

ERDTMAN

,

1947

.

Subturma M0N0SACCITES CtiITAr_Ey, l95l
emend.
.t
P0l.0NIE e KREt4p, 954.
I nf ratu rnra SACC i Z0NAT I BHARADI,IAJ ,
1957 .
Gô ne

ro

Zona.LapoLLr:ní

Las pFL'JG,

jn TH0l'4S0N

e

PTLUG, t953.

tsp6ci e-tl po: ?,. danpieri

BAL¡4t.

1957 2,. dampierí llAL14t. C.S.1.R.0.

32, est. B, figs.

Coal Res. Sect. T.C.

25"p.

BB-90.

Lleni bes dampier.í
tstampa XVI fì g. l.
ZonaL apo

BALI4E

cri ção: Põ1en monossacado, de contorno circular. Saccus
visível na reg ì ão eq ua tori a ì rJo grã0, caracteri sti camente marcado por dobnas radjajs, dando uma aparôncia franj ada ao g rã0.
Des

Di

mensões: D= 3B-60 rrm. (16 exempìares).

os: A espõcì e aquj des c ri ta possui uma distrì buição cosmopoì ì ta, sencl o rel at ivamente c omum no material estudaConentárj

do.

Afi nj dade botãn.i ca:

Fami

l

ia

Podocarpaceae.

0corrôncja: Zonas Pal ì nológi cas 1, Z, 3,
ZonalapoLLenL bet:

tríLobaLus

4.

BALME.

tstampâ XVI fig. 2.
1957 Z. tri Lobatur; BALME. C.S.1.R.0. Coal Res. Sect. T.C. 25,
p. 33, est. B, fìqs. 91-92.
Descri ção: Põlen monossacado com contorno tri anguìar arredondado, Exina fina e ìisa. Corpo central nítj do, no qual se
ìnserem lalcralnìente 3lãminas que f ornlam o saccus, Na regìão
de i nserção de cada unla das lâmi nas hã una ãrea de recobni mento que dá a exi nô uma rnaior espessura c col oração mais escura.

-187 -

Djmensões: D= 28 rrm.

(3

exemplares)

Comentárjos: Esta espécie õ facilmente reconhecîvel, sendo
i gua ìmente comum em sedjmentos jurãssicos e cretãceos em pra_
ticanrente todo o nlundo. As dimensões dos nossos exemplares são
mujto menores que a dos ori gìnalmente descrj tos. Contudo, al _
guns exenrpìares con estas d jrnensões já têm sido atrìbuídos ã
espõcie mencj onada, com a ressalva da exjstôncja de um conjun_
to de exemplares pequenos e outro de grancles jncluidos em z.
tt,íLaba1:us (REYRt , 1973, p. l7l ).
Afi nj dade botânica:
0corrênc

ia:

Fam.i

lja

podocarpaceae.

Zonas pal j nol ógj cas
ZonaLapo LLení
E

s

tampa XVI

l,

2.

t:es Lucídu:: (P0C0CK)

fjgs.

REyRE.

7-8.

1962 Pf Lugi.po Ll.enl.t:r's Luc:í¡1rs p0C0CK.

11'l8, p. 73, est. lZ, fìg. ì85.

p

a1aeon

togr

aph

i

c

a

Vol.

1969 ca L LitLaspot' i L¿ts Lur:ir|.us ( p0c0cK) N0RRIS. par aeontoì ogy

Vol. 12, pT. 4, p. b94, est. lì0, fig.

B.

1973 zonalapaT.Lrzní Lcs l.ucidus (p0c0cK) RtyRt. 146m. l'rus. Hist.

Nat. Sér. C,

Vol

. 27, p. j7Z, est. 39, figs. j-7.

Descri ção: Põìen monossacado de contorno trì angur ar arredon
dado. tx ina fìna e translúcìda, punctada. Corpo centra I de for

trj

lar, possuindo 3 l obos equjdistântes,
regìão equatori al do grão.

mato

a

ngu

Dimensões: D= 4B-50 ¡rnr.

s

j

tuados

na

(3 exenplares).

os: tsra espécì e é muìto semelhante ã anteriormente descri ta, d i fori ndo pelas djmensões, ornanrentação da exjna
e natureza dos I obos laterais.
comentári

Af

inj dade botânìca: Familia podocarpaceae..

0corrônc j a: Zona

palinolõgica.

1.

-I

BB-

ZonalapoLLení. bes sr:¡lmenf;atus
BALME.
Is tampa XVI figs. 3_5.

Z. sr,:gnrzntatus BALMI- . C. S. I . R.0.
p. 33, est. 9, fìgs. 93-94.
1957

Coa I

Res. Sect. T,C. 25

Descri ção: p6ì en monossacado de contorno
ci
tem uma f or¡la anelar, envolvendo o corpo

quatorial.

rcular. 0 saccus

centraì

É extremðrltente pregueado, possuindo

mais escura. Exina

fina e lisa.

Dimensões: D= 27-53

em

posìção

uma

e_

coìoração

¡m. (4 exemplares).

Discussão e comparações: A esp6c j.e des cri
ta
assemelha_se
consideravelmente a Z. d.anlp i e¡_¡l BALME, cl iferindo
princìpaìmen_
te peì o pregueamento clo saccus , que clá um aspecto pecu.l iar
ao

g

rã

o.

Afi n idadc botÂn j ca: Famjlia poclocarpaceâe.

0corrêncja: Zonas pal inolõgicas l" Z" 3"

4.

Gônero propr:z,inopoLL¡¿nítes MAHESHll,lARI, jg7 4,
Espéci

e-tipo: r,. sinç1ltií

MAHESHT^j/\RL

P. :tín1rhii. ¡,lA ll E S tl tJA R I . p a I a e o n t o g r a p h ì c a . Vol. ì 468,p.
es t. 23, fì9. il0, est. 24, fìg.
ìlì.
1974

pt, op

40,

rino p o LLe.ní.ter; sp,
t.stampa XVI fig. 6.
e

Descrição: põìen de contorno cjrcular" cotn
exi na consti tu ida de duas camadas cl ist.i ntas. A camada exterior
ê
escabrada,
mui to fi na e transparente, envo I vendo
frouxamente a interna,um
pou co mais espessa e escura.
Dimensões: Comprimento tótal_- 62. um. Comprjn)ento
central = 30 prì (ì exempìar).

Comentários: A

e,spõc

ie

pt:r,.l.ni:pol.

,

do

corpo

l.ertitet; eLatoides COUPTR é

-l

89-

tudo

semel hante ao exemplar ora descri to, com ex ceção da
p.lîesença de um poro no corpo central. por esta razã0, julgamos

em

maìs apropni ada a i ncl usão do únjco exenplar encontrado,
no gê
nero Ppôperíno¡>oLien.it:r:s MAHESHWARI , que di fere do pri mei
ro e
xatamente peìa ausênc ia do poro. A class ì fi cação especí{,i ca
õ,
contudo impossíveì, pois a [inica espécì e descri ta para o gêne_

?o, P. síngh'ií,

pos

sui

djmensões nlui to nai ores.

Afinidade botânica: f:amilia
0corrênci

a:

Zonas

pa

Taxod.i aceae.

l ino lógi cas 3,4.

Subturma DISACCITES C00KS0N, j947.
lnfraturnra DISACCIATRILITI LESCHICK,.I
mend. p0T0NIE, 1958.
Gône

ro

viLne.i.spot,zres (LtS

CH

I

CK,

1962.

Espõcie-tjpo

: V. st'.gnatus

v. siç1na.Lus
53, est. B, fjS.
1955

t-F.SCHICK.

LESCHICK.
10.

Schweiz. paleont. Abh. Vol.

tz,eispori bes paLLídus (RtISSINGtR)
Estampa XVt fÍ g. 9.
B4B,

tU

ospori.b es paLLí ilu:;

RE I SS

p. 115, est. 15, fjqs. l-5.

I

NGE

R.

pa I aeon

70,

p.

NILSS0N.

tograph i ca . Vo l

1958 vitreísponiLes paLLidus (REISSINGER) NILSS0N. Lunds.univ.

Arss. N.F. Avd. Z, pp. l7-78, est. VII, figs.lZ_'4.

Descrição: Põìen bissacado de dinlensões reduz.i das, diploxy_
lonoide. sacci indistintamenLe reticurados. corpo centr-ar fina
mente granulado, com exina f.i na e transparente, de tamanho
um
pouco menor que os do sacci.
Djmensões: C.

plares)"

_

1955 ) JANSONIUS,

Vt

1950 Pí

95S e

total= 26-35 prn. Aìtura= lZ,S-23 vn (7

exem_

_190_

ta é a esp6cie maj s comum de põl en bissacado
em nosso ntateri al " Trata-se de um tj po cosnopoì i ta, sendo ge_
Comentãri

os:

ts

ralmente encontrado em associações mesozóicas em todo o
Afi ni dade Lrotãni

ca: Famjìia

mundo.

Caytoni aceae.

0corrôncia; Zonas pal i nol õgì cas j, Z, 3,

4.

Vi breispr:r.í.Les m'icrc..¡::o.acus da JE RSty

'l0.

tstampa XVI fjg.

.

V. rnicrosaccus¡le JLRSËy. publ. Geol. Surv. Queensl,
321" p. ì0, est.2" fiqs. 3-5.

Vo

I

.

Descri ção: Pó1en bissacado de contorno diploxylonõide. Ex.i _
na fìna e cl ara. Saccl pouco reticulados, de contorno aproxi_
ma dame n te ci rcular. Corpo central liso.

Dimensões; C. total

= 37-42 ¡m (2 exempìares).

Discussão e compàr'ações: A espÉ! cìe r. tní.crosacaus foi descrita orjgìnaìrnenLe pâra o Triãssico da Austráìia, diferindo
de V. paLLidus pel¿ì forma dos sacci e dimensäes, sensjvelmente
maiores.

Afj nidade botãnica: FamjIia Caytonìâceae.

0corrência: Zona

Gône

Pal ì nol õgì

ro

l.) et

ca

rL.¡r,:cty,pi.rJi

l

'I947

t;e¡; C00l(S0N,

emend,P0T0NIÉ,

1958.

Esp6cìe-Lipo:

Il

.

e'|.L.íp.Lictt:; C00KS0N.

P. e:Llipt.ir:us C00KS0N. B.A.N.Z. Antarctìc
193ì, Rep. Scr. A, p. l3ì, est. 'l3, fiq. 6.

1947

sp. cf .
Istampa XVI fi g. I I
I 'o

llrt r:rt

r¡ritl:tl Le,,r

P.

e

pí

s

Res

ttã.ta{ì

Exp.ì929-

B RENNER

-l9l
P. epistl"(r'ttut BRtNNtR. Mary l , Dep. Geol .
Bull. 27, p. Bì" est. 31 , fig. 5.
1963

Mi

nes

l,lat.

-

Res.

crj ção: Põìen bj ssacado, contorno aproxi madamente ci rcu1ar. Corpo central com exjna espessa, ì.i sa. Sacci pequenos,com
forma de crescente, inserj dos lateralmente, apresentando uma
superflcìe totalmente enrugada, sjmulando uma escultura vermìDes

culada.
Dimensões: C. total = 32-35 pnr

(2 exemplares).

: A esp6cie descri ta 6 mui to caracterís ti ca pei a
forma dos saccì, ben como peìa ornanentaçã0. E mu,i to rara em
nosso material, tendo sido orjginalmente descrita por BRENNER
Comentãr'i os

para o Albiano de Maryland, U.S.A.
Af i n.i da de

0corrônc

botâni

ia:

ca: Famjlia

Zona pali nolõgica

Gône

Espãci

e-ti

po

podocarpaceae.

ro

ì.

pro-toconi.f erz.¿s B0LKH0VITINA, 'l952.

i p. flaÐus

B0LKH0VITI NA.

P. fLauus B0LKH0VITINA. Trudy Inst. Nauk. Vo1. 2, p. 86
est. 'l3, fjg. 152.
1952

,

Prot.oconiferus sp
Es tampa XVI fiS. jZ.
"

cão: Põlen de contorno ìosangular, ãpi ces arredondados. Fxìna fina, punc bada. No cen tro do grã0, paralelo ao eixo
Descrì

menor, hã uma área mai s fina e clara, alongada. Esta abertura
alcança sua largura nrãxirna no ccnlro do grã0, estreitando- se
para as extremidades, atjngindo as bordas do grã0.
Dimensões: C- 32 ¡m

(1 exenrplar).

os: A classifjcação rleste tìpo ao níve ì genãri co õ
relafjvamente fãciI, por ser paleocontferur; o único qênero com
Conentãri

192-

caracteristi cas norfolõgi cas compativei s com as clo
e xenp 1a r
descr'í to. contudo, a presenÇa de leptoma
central dificulta o
enquadramento específì co, pois a únì ca
espácie pertencente ao
gônero com esta característ.i ca ó p.
¡unaz..i¿¿s p0C0CK, que dìfe_
re entretanlo pela forma equatorial.
Afi ni dade botâni ca:

Coni

ferales.

0corrôncia: Zona pal i nol õgì ca

.l
.

Gônero pnotop.inus B0LKH0VITINA, 1952,
1956.

Esp6cie-tipo : p.
1956
es

P.

D(ts¿¿¿s B0LKH0VITINA,

üatit.us B0t.KH0VITINA. Akad. Nauk. U.S.S.R. n9

t. 14, fig. l59.

Z, p.

90,

no.bopinus sp.
Es tampa XVI fi S. .I3.

p

Descrição: põlen bissacado pequeno. Corpo central
oval,sacci
pequenos, inserjdos lateralnente, sem ãrea
de recobrimento. E_
xina ljsâ e fina, es cu ra. 0s s acci são tambõm ìisos,
apesar de
p0ssu¡rem uma série cle cjobras paraleìas, que
parecem rììvergir
a parti r dc un pon to s i tuado no centro clo grão,
Djrnensões:

C. total_- 34-35

um (Z exemplares).

comentãrios: 0s exempìares aqu.i crescri tos assemerham_se
mor
foìogicamente ao g6nero suprac.i tacio. Contudo,
as espõcìes
ele âtribuì-das possuem dinler,sões muito superiores ã nossâ,sen_a
do es ta a razão da rnanutenção da classjfi caçáo
apenas enl nível
gen6rico.
Afi ni dade botânica: Fanrilia pinaceäe.
0corrônci

a:

Zona pali nolõgica

ì.

Gênero ALi:;pctr.ibes
e KRElvlP, l954.

DAUGHERIy

l94l restr.

p0T0N I É

193-

Espôci e-

ti

po

: A, opíi

DAUGHtRTy.

A. opii DAUGHERTy. Carn. lnst.
526, p. 98, esr. 34, fig. Z.
1941

l^lash.

Contrib. pal . publ.

ALíspori.Les: sp.
Es tampa XVI fig. 14.

DescrjÇão: pólen bjssacado pequeno, haploxyìonõide.Contorno
a p roxi ma dame n te ci rcular,
corpo centraì oval alongado. Sacci
etitre¡los, etì forma de nreia lua, úom exina punctacla, fìna.
Cor
po centraì liso, atravessaclo por dois
sulcos p e r p e n d i c u I a re s . 0
sulco principal é o vertical, sendo o horizontal
aqui interpre
tado como uma dobra da exi na. Na ãrea de i nserção
dos sacci no
c(,rpo centra l, hã urna regìão cle recobrimento,
com largura cons
tan te de aprox.i ma damen te 2 um.
Dimensões: D. corpo central= 15,.l6
¡m. Largura
saccus = 7-B um (3 exenrpi ares .

mãxima

do

)

Comentãrios: 0s exemplares descritos não se
encontram em
bom estado de preservação, apresentando
a nìargem externa dos
s¿rcci corroiclas. Apesar disto, suas características
princìpaìs,
por se situarenl em pos i ção maì s jnterna, apresentam_se
perfei
tamente reconhecívei s.
Afi ni dade botãni ca:
0corrôncj

a:

Fami

li a pi naceae

Zona pal i nológì ca 4.

Subturma POLYSAccITES POTONIÉ
Gône

ro

, 1g75.

.

Ce.nebropoLLenítes NILSS0N, j9SB.

Esp6cie-tìpo: C. mesozoiczLs (C0UptR)
1958 TsuqaepoLLen.ítc,ts mr¿t;oz,,o.ictLs

Vol. 1038, p" 153" est" 30, fiq.

NILSS0N.

C0UpER. palaeontographica
B.

l95B Ceyebropol.Len.i..Les nesozoicus (C0UptR) NILSS0N.
Uni vers. Arsskr. Vol . S3, p. 72, est.
6, fi gs. l0_12.

Lunds

-194CerebropoLLenítr¿s carLuLensís
Estanpa XVI fi S. IS.

P0C0CK.

C. canLyl,ens.ís P0C0CK. Palaeontographi ca Vol.
98-99, est. 2l, Fig. 'l3.
1970

1308,

p"

Deso"ição: Pó1en sacado, contorno subcircular. Nexina fina,
lisa, Sexina formando unì saco fortentente concoluto que envo.l ve
compìetamente o corpo central . Convol uções totalmente i rreguia
res, com aspecto de verrugas " medindo 2-5 ¡m de largura e Z-3
pm de aìtura, na regìão do equador.
Dimensões: C= 42 ¡m

e

(1 exempìar) .

:

ta

p6ci e assemelha-se bâstante
a C. nesoza.i.cus (C0UPtR) NILSS0N" di feri ndo peìas di rensões,me
nores em todos os aspectos.
Di s cussão

compa rações

Es

es

Afi ni dade botãni ca: Tsuga.
0corrênc.i

a:

Zona

Pa

l inol ógi ca 1.

Turma ALETES, KRIPTAINAPERTURATES IBRAHIM, 1933.
Subturma AZ0NALITES (LUBtR, 1935) p0T0NIE e
KREMP, 1954.

Infraturma PSIL0NAPITI

ERDT¡4AN

"

1947.

Gônero Tnapertuy,opo'L'Lr:nítes (P FLUG, l95Z
ex
Tll0MS0¡,1 e PFLUG, 1953, P0T0NIÉ, l95B) p0T0NIE,
'l966

.

Espécie-tipo:, 't" r)tLbius (P0T0NIÉ e

VENTTZ) TH0¡4S0M

e

pFLUG.

1934 poLLení t:eo ma¡Jnus dubi.ut: P0T0NIË

e VENITZ. Arb. Inst.
låobot. Petrogr. Brennst. Voi. 5, p. 17, est. Z, fig. 21 .

dubius (P0T0NIÉ e VENITZ) TH0MS0M
Palaeontographica Vol. 948, p" 65, est. S, fig. l-i3.

1953 tnaperturopolLen.i. Les
PFLUG.

pa-

rnaper LuropoLLen't

e PFLUG.
Es tampa XVII fig.

tes clul;ius (P0T0NII e

TH0MS0M

4.

e

VENITZ)

195-

Descrição; põren inaperturado de contorno circurar.txina
fi
.f

na, lisa,

requentemente dobrada.

Djnensões: D= 17*40 pn ('l7

exemp.l

ares).

Comentãrìos: Apesar cle consi clerãvel vari ação
nas dimensões
encontradas, os exenpìares descritos ajustam_se
bem nas cârac_
te rís ti cas mor Fo i ógi cas de 1, . ¿lubius .

Afi ni dade botâni ca:

des conhecì cla.

0corrência: Zonas pal i nol õgì cas j" Z, 3,
J'nap e rLu rop
Es

r¡ L Le

tampa XVII

4"

ní be:; orl¡í,cuLaz,is NILSS0N.

fi g. ì.

r, oyhicu.Lar.i:; NILSS0N. Lunds. Univ. Anssk. N.F. Avd.
p. 68, est. 6, figs " Z-4.
l95B

ljescrição: pólen ìnaperturaclo de contorno circuìar,
espessa e escura, psi lada.
Dinensões: D= ZB-4?_

¡n (4

Z,

exìnâ

exenrplares).

scussão e conparações: Di fere de .r. dubt)us (p0T0NIE
e
VTNITZ) THOMS0¡,{ e pFLUG, a espõcìe nrais prõxinìa,
pela exina,
majs espessâ e escura, além de menos clob rada.
Di

Afi ni dade botân.i ca: clesconheci
0corrdnci

a:

da

Zonas pal.í nolõg.i cas

"

1, Z" 3.

.tnaperttLnopoLT.eniLes simpLer:

REGAL

SANTOS.

EsLarrrpa

XVII fig.

,

UESUGUI

e

5.

r. ::'inpr.er RtGALI, uts ucur e sANT0s . Bol.
Vol. 17, ng 3-4, p. 270, est. 7, fìg. 3.
1974

I

Te

c. petrobrãs.

Descrição: põren inapenturado, 1iso, contorno ci rcular.
txi
na fina, cor escura" estratificacja" A nex.i na f ornìa um
.o.pã

-196-

central, envoìvido por um per.í spõri o curto, transparente, sem
projeções. 0 peri s põri o excede l a tera ìmente o corpo central em
cerca de 2

urn.

Djnrensões: D= 55-80 rrm (S exempìares).
Dìscussão e cornparações: tsta espõcìe dever"ia ser a rigor^
remanejada pa ra outro gônero [)()r causa de ocorrência do oeris_
põr'i o..Tal provjclêncìa não é adotada no nomento devidd
ao es_
casso n úne ro de exempìares encontrados. De ve por6m ser regi s_
trada a semelhança cont (it.tr'7.'i..1..::pot t. Lrzr: ¡r't'.c.rooarat:us süruLZ, diferjndo apenas peìas dìnlensões e natureza da nex.i na, que nesta
espécie õ ì nfrapunctada.
Af i ni

dade botãnica: desconhec.i

0corrônci

a:

cla.

Zonas palinolõqicas
ïnap erbutoyso'1,

L

r¿,ní.

t

e

l,

2.

s

undul

atus

l,l E

I

L AN

D

e

CREIFELD.

Istampa XVII fì9. 6.

ì953 .r. undulatus l,,lEILAND e GREIFELD. paì aeontographì ca
958, p. 14, est. 13, fìqs. 89-90.
Des c ri

ção: póìen

Vol.

rado de contorno circurar.
txina
desÍgualmente espessa. Aconpanhando o cont0rno do grã0, enr po_
sìção subequatoriaì, ocorre unla sérje cle dobras radiais,
que
se dìspõem conro urìr aneì, na área oncje a exina í nlais espessa.
i na pe rtu

Dimensões: D= 4 7-60 pnr (4 exemplares).

conrentãr'ios: Nos exempìaros ora descritos,as dobras radiais são
mais curtas que nos orìç1 .ì nalntente descritos por llltyLAND
e
GRtlFELD.0s denajs canacteres são contudo idêntjcos, permìtin
do assìn o enquadranlento específì co des te tìpo.

Afi ni dade botâni ca: desconhec.i

cla.

0corrôncia: Zona pal jnológi ca

'l

.

-'t97 -

naperburopoLL'¿ntltes tz¿z'b a.bus BALMt.
Estampa XVII figs. 2-3.
I

r. burbai;u:; BALMt.. c.s.I.R.0. coal Res. Sect. T.C. 25, p,
35, est. 7, fìgs. 85-86, est. B, fig. 87.
1957

Descri ção: Póìen i napertu rado de contorno c.i rcu lar.
espessa e escura, escabrada. No centro de uma das faces,
espessamento da ex ina de formato circular" em to rno do
formam-se dobras que acoÍrpanharn o contorno equatori aì do
D

Exjna

hã

um

qual
grã0.

jnrensõcs: D=.55-105 ¡rnt. (20 exemplares).

Conentárj os : Ispécì e er]l túdo conparãveì a I. turbatas BALME,
a não ser pela ampì ì tude das djmensões, major no mâterjaì aqu.i
descrj to que ori gj na lmente descri to por BAL14E.

Afi nídade botãnica: desconheci da.
0corrãnc

ia: lonas Pal jnológicas ì,2.
Gênero Lay,.i.coidíte¡r p0T0N I Ë,
I950.

t

spõc

i e- tj

p o : r,

. naoilu.; (P0T0NIÉ) P0T0N I E,

1931 Sporc.,niLe:; r¡ta.qnu:: P0T0NIE.
est. I, fì9. 6.

TH014S014

TH0MS0ly

e

e

THITGÂRT.

Z. Braunkohle, Vol. 30,p.

1950 Larico.irlí. Lct; ma{lnus (p0T0NIÉ) p0T0NIE, TH0[,lS0M e
Geol . Jb. Vol. 65, p. 48" est. C, figs. 9-10.
[,

art'. ao.i d'í

d

r¿

s

e

Tlt I EGART.

Es

lampa XVII

r1û(]nurì (p0T0N

fjg.

THIEGARI

IE

)

p0T0N I

É,

b56,

THIEGART.

TH0MS0t4

7.

Descrjção: Põìen de contorno origì nalmente ci rcul ar, j naper
turado, Exina mui to f ina e I.i sa, apresentando-se totalmente dc
brada, conì um aspecto caracterís Ljco.

-t98Dimensões: D= 43- 55 um

(9 exenpìares).

os: A espéci e descri ta 6 caracteri zada pel o grande
núme ro de dobramentos da exina e peìas dimensões rerativamente
Conrentár'i

a

I ta s .

Afi nidade botãni ca: Lari.x.
0corrônc

la:

Zonas Palinolõg.i cas

Infraturma

ì,

2.

GRANUL0NApITI C00KS0N, 1947.

Gênero Ay,aucariat:ilr_s

C00KS0N

, jg47 eX C0UpER,

1953.
Espõcì e-t j po

i A.

ausLraLí.r: C00KS0N.

A. au:;.tra'\.is C00KS0N. B.A.N.Z. Antarctic Res. Exp.
ì93ì. Rep. A-2, (Geot.) p. ì 30, est. t3, figs. t_4.
1947

1g2g-

at'í aci. bes au{}traLis C00KS0N.
Estanrpa XVII fì g. B.

A

y,auc

Descrição: Põlen ìnaperturado de contorno circular a elipsoi
da1, de di mensões el evadas. txina fìna, dì sti ntamente escabra-

da, frequentemcnte

dobracl a.

Dimensões: D= 5Z-87 ¡m (20 exempì ar.es ).

comentários: Esta é uma das espécìes mais comuns erì

materjal, sendo frequententente encontrada
sicas e cretãceas ern todo o mundo.
Af i

n

ìdade botãnica:

Fami

em associações

Ii a Araucariaceae.

0corrôncja: Zonas Palinológìcas 1, Z, 3,

4.

Línbatus (BALMT) HABIB.
IsLarììpâ XVII iig. ì0.

Av'¿¡r¿artria¿:t.tes

,osso
.j

Lr

rãs

-19919

57 Inapertu.t"opoLLení.t.r¿s L ínb a Lus

BALME.
B3-84.

Sect. T.C. 25, p. 31, est. l, figs

C.S.I.R.0.

1969 Araucaría.c.iLes Limbatus (BALMt) HABIB.

nq I, p. 91, est. 4, fig. 6.

M.í

Coal.,Res.

cropal. Vol.l5

,

Descrição: G râo de con torno cjrcular, i naperturado, com exi
na escâbrada. No cen tro de unla das faces há uma ãrea mais
fina,
que gradua lnente se espessa em di reção ao eq ua do r,
on de a exj_
na âlcança sua espessura mãxima.
Di

nlensões: D= S3-20 um

(6

exemplares).

e corìparações: A esp6ci e ora descri ta é mu.i to semel hante a A. cLustt aLis, cl.j f eri ndo apenas pelo
espessamento de
sigual da exina.
Di

scussão

Afi ni dade botâni ca:

Fami I

ia Araucar.i aceae.

0corrôncj a: Zonas palinolõgicas
Ar auc ari. ae.i.l;

e

.l

,

2.

s gui.o.ncns.is

y AN

der HAI4MEN

e

BURGTR.
Es

tampa XVII fig. 9,

A, guianarLsit; VAN der HAM[1EN e
Vo l. 38, p. ì78" es t. IV, fì q. 18.
1966

BURGER.

Lei dse

Geo

I . l4eded.

Descrição: Põr en i naperturado de contorno circurar. Exina
espessa i ntei ramente recoberta por uma es cu l tura granuìar,cla
'
ramente defi ni da " Simi r ar a A- arsLtctrí¡; c00KS0N nos demai s ca
racteres...

Di mensões

scussão

:

D= 3l

e

-62 ¡m (B exernp I ares ) .

comparações: Apesar clas d i mensões nenores em al
guns exentplares, não hã justificatjva pa ra a crì ação de
uma nq
va espécie" 0 t ipo ent ques täo assemelha_se também a Inapez,tur"o
poL'Len'iLe:; ar:lnrLícus 0R00T, ptNNy e GR00T, diferindo
contudo
peìa ornanrentaçã0, que er) nossos exernpìares ô muito mais forte,
Di
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Afi ni dade botãn ica:

0corrência: Zonas

Fami I

ia Araucariaceae.

Pal jnológ.i

cas l, ?, 3. 4.

Infraturma SPIN0NApITI

ËRDT¡4AN, ll947

Gônero PeLtrandipit¿s l,J0DEH0USE, 1933.

Espécie-tipo: p. daü¿síi

l,l0tJEH0USE

P. dauí:;íí bl0DtH0USE. Bull. Torrey Bot, Club. Voì. 60,
498, est. 500, f ig. 24.
1933

PeL l;r'andí.pi. te
Es

rr

sp

p.

.

tanpa XVII fi S.

11.

crj ção: Pó1en i nâperturado, contorno ci rcul ar. txi na rnui
to fi na, ornamentada por espì nhos peque nos , esparsamente disDes

tribuidos.
D

imensões: D= 95 pnr (ì exempl ar).

Comentãri

dendo
pe

os: Tjpo muito raro no materi a I

ser enquadrado em nenhuma espécìe

las suas

tudado, não po-

gênero

em

questão

djmensões.

Afinidade
0corrênc

do

es

bo tãn i

ia:

ca:

desconhec ida.

Zona Pal i nolõqi ca

Infraturma

1l

RETICUL0NAPITI

(TRDTMAN, 1947

)

VTMAL,

1952.
Gônero
Espéci

e-tj po R. riensus

1955 1?. rlcn:;us
es

Re

t. 3, fjq.

LESCI-l

24.

L,iculat:asporí bcs LESCHICK, I955.

LESCHICK.

lCK. Schwejz. Paläont. Abh.

Vol

.70, p.29,

- 201

Iìe

bículal:aspr:ríl;es,j ardínus

Estanrpa
196

BRENNER.

XVII f i S. 12.

B R. ;jrsrd'ínrLs BRtNNER. pollen

3Bl, est. 7, fjqs. l0-ll.

et Spores. Vol. X, ng 2,

p

Descri ção: põlen i napertuìado pequeno, consistjndo
em um
corpo cen tra I esfõrj co, de exi na escura, cj rcundado
por uma es

ie de perispõr'i o f inamente reti cu r ado. 0s r umi na des te retí
culo sào poligona.i s e de cl mensões vari ãvej s (ì,5-4
¡,m), .ir]
cundados por mur.i finos, medjndo menos de
0,5 um. A ex.i na do
corpo centra.l õ lisa.
péc

.i

Djmensões: perjspõrio= 25-42,5 pm. Corpo

(20

¡rm

exonp ì a res )

os:

centraj= l2,S -

Zs

.

ta espécìe ã uma das mais ì mportan tes na ca_
racterj zação de associações mì crofl orístj cas afrj canas e sul_
ameri canas do cretãceo, sendo bastânte comum
no fiateìial estu
Comentãr'i

Is

dado, Aparece frequententente em maì estado de preservaçã0,
sistjndo no corpo central j sol ado ou apenas o perispõrìo.
Af

con

ini dade botãnica: desconheci da.

0corrôncia: Zonas pal.i nológ.i cas 1,2,3,4.
Infraturma CIRCUMp0LLINI KLAUS,

1960.

Gônero CLa.r;sopol,Lís pFLL.lG, 1g53.

Espõcie-t ipo: C.

c'Las s ctide

s

1953

est.

pFLUG.

c. aLassr¡rr7r.t:: PFLUG.
,ì6,
f iss. 29-31.

pa

CLastopoL'1..t'.s

a

E

s

tantpa XVI I

ìaeont

L,z

r

o

graph

i

c

a Vol. 948, p. 91,

í.

I f ig. ì.

1965 c. alex.í BIJRGER. Leiclse Geol. 14eded. Vol

1, figs.

3-5"

33, p. 66, est.
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ri ção: pólen de contorno cj rcular, d.i stalmente monopora
do, poss u i ndo uma ba nda equatorìai espessa. A exina dos hemjs_
féri os õ fi na e escabrada. A banda equatoriaì possui
.l
uma argu
ra de B a l0 rm, contendo uma sõri e de estrias que s eg uem para
lelas em torno do equador, en nímero que varia cle B a ì.1 oca_
,
sionalmente .i nterrompìdas ou bjfurcadas. prõximo
à ma rgem da
banda equatorial, aDarece uma faixa em forma de
anel o nde a exj na ã notavelmente mais fj na (rímula). 0 poro
distaì tem for_
mato ci rcul ar, medi ndo de 5 a Z rrm de di âmetro,
no qual a exi_
na õ mais fina. 0 polo prox ima r apresenta uma ãrea
de formato
tri anguìar, também com exina majs fjna, nedindo de l0 a l2
um:.
Es ta. área representa a reg ì ao de
contato dos grãos na tãtrade.
Des c

Dimensões: D= 34-40 ¡m (20 exemplares).
Comentãri os: Esta 6 uma das es péc i es mais abundantes
em nos
so mater.i al, possui ndo um g ra nde valor do ponto cle vista quan_
ti tatj vo. Ë cosmopo l i ta, sendo encon Lrada pr.i ncipalmente em se

dimentos jurãssicos. Difere de C. alassoiclr:s pFLtJG pela
exina
majs fjna, e peìa iargura da bancla equatori aj.

Afinidade botãn.ica: Familia Cheiroìepidìaceae.
0corrêncj

a:

Zonas palinolõg.i cas

), ?, 3,

4.

s Lor,osus (RTISSINGER) C0UptR.
[:stampa XVII I f.ig. 2.
Ct. as s

opo'LL

l.

1950 PoLLeníLe:; Lôtrosus REISSINGTR.

p. ll5, est. 14, fìq.

p

araeon

t

og

raphì ca

vor.90B,

20.

1958 cLa¿¡sopoLr'ís Lot'osus (REISSINcER) c0uptR. palaeontographì
ca Vol. 1038, p. ì 56, est. 28, figs. Z-7.

Desc'i ção: póì en cre contorno circurar, às vezes
totârmente
deformado. Espessanento equatoria.ì da exìna, em forma
de uma
banda de endoestrjas anulares, err nirnero variável cada
,
uma
com aproxì madamente ì ¡m de ìargura, Una marca cle
união

ser vista,

em formato

pode

tri.rnguìar, nal definida. poro distar

tam
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bõm pouco

visível, txjna

escabrada

Dimensões D= 24-35 ¡nr (20 exempì ares

)

Dìscussão e comparações: Djfere de C. cLassoicles, a espécie
mai s prõxima, pel as dimensões menores e exi na rnenos
ornamentada,

,,

Afjnidade botânica: FamiI.i a Cheiroìepicl jaceae.

0corrôncia: Zonas pal i nolõgi cas j, ?, 3,
s brasí Lí.ensi s
ts tampa XVttI fi gs. 3-4.
CLas

s

opo'L l.í

1973 C. j ard.inrz'í. HtRNGRttN. pol
p. 544, es t. 2, figs. Z-6.

4.

HERNGRTEN.

len et Spores. Vol

XV

nQ 3-4,

1975 C. bz'asi7.í.ensís (HERNGREEN) HERNGREEN. 14eded. Rjjks.Geol.
Dj ens

t. N.S. Vol. 26, p.

59.

ção: Põren de contorno circurar, exina fi na e escabra
da. Faìxa equatorjal riled.i ndo de 5 a B lnl de largurâ, com apro_
xi madamente B estrias nitidas e paraleìas, ocasionarmente
bìfurcadas. A rímu 1a é pouco v.i sível, bem como a rÍarca da un.i ã0.
0 poro distal õ também dj fjcj lmente observãvel.
Descri

Djnlensões: D= 39-6B ¡rm (20 exemplares).

6onentãri os: A exina

fi na, a ausônc.i a de rímula, poro e mar
ca de união col ocam imedj a tamente es te ti po na esp6ci e nenc.i o_

nada, apesar das d.j mensões de alguns
majores quc as da cspócic om questã0.
Af

.i

n

i

dade

0corrêncj

bo

a:

tãn ì ca: Fami l i

a

C

he

j roì

Zonas palinolõgìcas

|,

C'Lat:sopalLi.s sp . cf .
VOLKHTI¡4ER.
Es

tampa

XVIII fì g.

exemp I a res

5.

serem um pouco

ep ì d j a ceae.

2.

C.

'l.n

bray'e

b'í, e

uLatztt:

-2041972 C. ínt rare tí cul

VI,

mo

Pal

atus

V}LKHEIMER.

Rev. Mus. de

eont. 40, p. l38, est.l3, figs. ll4_'l.l9.

ia plata.

To

Desc.i ção: Grão de põl en de contorno ci rcul ar, distaimente
monoporado. Exi na com duas camadas, sendo a interna reticulada
e a externa I isa. 0 grão é c.i rcuncjado equatorialmente por uma
rímul a de cerca de 1,5-2 rm de I angura, paraìela qua.l
a
ocor_
re uma banda de ce rca de l4 um, visjvelmente mais espessa. Es_
ta banda contém I endoestrjas subparaieìas, frequentemente a_
nastomosadas. Face di star ma rcada por um ì eptoma de
contorno
circular' com cerca de'ì 2 rrm de diãmetro, onde falta a camada
ret icul ada. lace dj sta I portando uma marca de f ornlato tr iangu_
ìar, o nde a exina é igualmente ma.i s fi na e transparente.

Dimensões: D= 27-36 um (10 exempìares).
Comentãrj os: Ës ta espõcìe õ caracteri zada peìa exì
na com or
namentação reti cur ada. A rezão do uso do con'f er 6 decorrôncia
des ta característi ca não ser craramente vi sîver
nos exemprares
estudados.
Af j ni da de botâni

0corrônc

ia:

ca:

¿,.

1949 C. funi.fczra

ti s.

a

Chei roì epi d j aceae.

Zonas palinolõgicas

Gônero

tspecìe-ti po:

Fami I j

f un'i

J'e

Cireulina
ra

2.

¡4ALyAl^lKINA, 1949.

IIALYAl,,JKl NA.

I4ALYAl,,lKINA.

o.

ì,

Naphta Inst. p. 123, lZ4, esl.rt6,

ina paloa BRtNNER.
Es tampa XVIII figs. 6-2.
Ci. r'c uL

63 C. pnroa BRINNËR. 14ary1. Dep. Geoì.
8u11. ?7 , p. 84, est. 34, f igs. 2-3.
19

M.i

nes and

l¡la

t

Res

Descrição: Põl en de contorno ci rcul ar, distalmente monopora
do. Marca de união enl forna rle um triânqu'l o,onde a exjna 6 mais
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fina. A exi na ã 1isa, podendo ser ditstingu.i da uma rímu.l a fina
que acompanha o contorno equatorial do grã0, di vi dì ndo_o
em
dois hemj sfãrj os desì guai s. paralelo a esta rír¡ula ocorre um
espessamento equator.i al anular, que contudo é compì etamente
li
so, faltando as endoestrias típìcas do gônero ClassopoZlís.
D

inensões: D= l9-27 yn (20 exempìares).

Comentãrj

os:

Es

ta espõcje õ caracterizada

e peìa fa lta das endoestr'i as equatorìa.i
Af

.i

nidade botãnica:

Fan.i

Ija

pe.l as

s.

Chejrolep.i diaceae.

0corrôncia: Zonas paljnolõgicas j, Z, 3,

4.

Cíy,culína ninima
Es

tâmpa

XVIII

dimensões

(HERNGRTEN) nov.
fìg. B.

comb.

1 cLassopoLL'ís nínimus HERNGRETN. Rev. paraeobot. paryn.vor.
14, nQ 2, p. 300, est. V, figs. 7-8.
197

Descri ção: Grão de pól en de contonno ci rcul

ar, dimensões mui
to pequenas. Polo proximal representado por uma lrea tri angu_
lar mais fì na, polo distal por um poro. Não hã evi dônci a de rí
muja ou estr'i as equâtorjais. Exina lisa a punctada.
Dj

mensões: D=

l4-lB

¡rm

(5

exemplares).

os: A espéc ie eÍì questão Fo.i origi nalnente descrita para o lieâlden.i ano da França, senclo relativanente rara em
Comentãr'i

so materj al. A razão da nova combi nação 6 que as caracteris
tícas morfoìógicas desde tj po não se enquadran no
gênero
CLassapoLL.i.s, pela falta de endoestrias equatoriais.
nos

Af i ni dade botãn j

0corrôncj

a:

ca:

Fam.i I j

a

Chei roì epi di aceae

Zonas palinolõgìcas

j, Z, 3,

C.iycutlina neg r:ríana KLAUS
Estampa XVIII fig. 9.

.

4.

.
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Círculína negerian a
36, fig. 57-60:
1960

KLAUS.

Jb. Geol.

5, p. 165, est.

Vol

1964 coroLLína mege'riana (KLAUS) vENKATAcHALA

Geol. Acad. Sci. Hung. Vol. B, p. 21g,

es

e G0cZAN,

t. 3, fìgs. l_5,

Acta

2'l.

1966 G1.íscopoLLis meger,íana (KLAUS) VENKATACHALA. The palaeobo
tanì st. Vol. 15, ng I -?, p. 99.

Des(ìrição: Pölen de contorno circulan em vista polar. polo
proxìnraì marcado pot urt leptoma Lri angular. polo dislal con um
por'o central de fornato perfej tamente c.i rcul ar, com exi na igua-ì
mente fina. A exina torna-se graclualnìente espessa, da perìfe_
ri a, representada peìo equador, em d i reção ao poìo proximaì
atõ a altura rio leptoma tr'ì angrrrar, cì ue ã muito pequeno.Não hã
ev idênci a de es trì as equatoria.i s e a rímu l a .é pouco vjsível.
Dimensões: D= 23-30 llm

(4 exemplares).

Discussão e comparações: Djfere de C. parl)a ßRENNER, a espõ
cie mais prõxima,pela ausência de rímu l a e es pes s âmen to pro_
gressivo da ex ina na face proximal.
Af i n j dade

0corrônci

botânj ca: Farrrilia

a:

C

he

j ropi di

acea

e

.

Zona pal i nol ógì ca l

Gãnero Coy,oLLay,ia MALyA14KINA, 1953.
Espãc i e-tipo

:

C. annulards

1953 C. ¿nnularís
nQ

IvIALYAWKINA.

14ALyAl¡lKINA.

l-2, p. l34, est. IV, fig.

Arb. Erdol. Geol. Inst. Vol.75,

S.

Coy.,oLlaz,ia annu'Lay,.ís MALyAl,,lKINA.
.l0.
tstampa XVIII

fì9.

Descri

ção:

Põl

en cle contorno cj rcul ar, com evi dente afjnida

_?07_

de com polens de Cheiroìep.i d.í aceae, comprovada pela existência
de uma ba nda equatorjal I jsa. A face proximal do g rão õ escura
e anormalmente espessa, sen ì eptoma trj angul ar. Fa ce distal
tamb6m espessa, possui nclo contudo um pequeno pot^o de
formato
perf ei tamente c ircul ar.
D

íme

nsões

:

D= 25-30 lrr¡

(9 exemplares).

Comentãrios: Esta espécje assenlelha-se vagamente a Ciz,culína
meyez'ianrs KLAUS' diferindo pera rargura maior da banda equatorìaì, maìor espessura da exi na no pol o proxilnal e ausêncìa da
ãrea tr j anqul ar.

Afi ni dade botãnì ca: desconhecida.

0cornência:

Zo

na pal.i no 1ôg ì ca l.

Subturnra Z0NALETES LUBtR, 193S.
Gônero,J'hornt:onispot,t.Les LESCHICK, lgS5.

Espõcie-tipo i ,t,. punet,?tr

L.tSCHICK"

?. puncLus LtSCHICK. Schweiz. pal. Abh. Vol, 70,
est. 5, fig. 6.
1955

?o

p.

Thoms oní s¡;o).1'.i,

".s sp.jZ.
tstanrpa XVIII fi S.
cri ção: tsporo arete, b iconvexo. Exína com duas camadas,
a i nterna f orn¡ando unr corpo cen rra r circular, escur o. A canada
externa envorve excentri camente o co rpo central.E ¿e nðtLrrezd
membranosa, sendo nluito fina e ps.i lada. projeta_se lateralmen_
te cerca de 40 ¡rm, sendo frequenlemente clobracla.
Des

Djmensões: D do

co

rpo central= l5-27 ¡n (3

exempl ares

).

Discussão e comparações: A esp6cie majs semelhante a aquì
descrita 61,. :;ubLili..r LESCHICK.IgS5. Entretanto, o corpo cen_
tral de nossos exentpìares ó muito ma.i s escuro e o perispõrio ó
tanbém di stì nto.

-¿UÕ-

Afi ni dade botãn
0corrênci

a:

ica:

Zona

Pa

desconhec ida
I i noì ógì

ca

4.

Gênero S'í.npLicespoz,.Ltes

Espócie-tìpo: ,1 , oírr¡ctt¿¿¡- l-ESCll ICK.
p. 34, est. 4, fì9s.16-17.

LESCHI

Schwe.i

CK, 1955.

z. pal. Abh. Vol.70,

t: oir,lya¿¿¿s LESCHI CK.
Is tampa XVIII Fi S. tl.

S

ímp Li c Lz s p orí.1rz

Descrição: Pólen ìnaperturado de contorno oval. Exjna

com

a interna constitujndo uma espõcie de corpo cen_
tral, envolvt'do excentricâmente peìa externa, Que forma urn pe_
duas camadas,

rispõrìo. tsto õ fjno,punctado, conrpletamente
D

dobraclo.

imensões: D. corpo central= 4C lrm (1 exempl ar).

Comentãrios: A espécje clescrj ta assenelha-se consjcleravelmente a esporos perì sporados , dì feri ndo pc la ausônc.i a de marca
tri I ete no corpo central, bem como pela pos i ção excôn trì ca do
mesmo em re lação ao perÍspórìo.
Afi ni dade botãni ca: desconheci da.
0corrônci a: Zona Palinolõgìca ì.

Subturma APENDICIFTRENTES p0T0NIE, r970.

Gônero

Ca./,r¿aar.¡rnea ST0Vt

Espõcìe-tipo: (.i. c¡Lao'i::

ST0VtR.

1963 c. cLaoit ST0VER.

cropaì

Mì

ì, figs. l-15.
ü

al. eac or nc

Ëstarnpa

(t

R,

eont. Vol. 9,

eaus

ea

ST0VER.

XVIII figs. ì3-t4.

1g63.

nQ

.l
,

p: 86, est.

"2091963 G. cctusee ST0VER.

l'1

icropa lcont. Vol

9,

ì, fìgs. l6-17, est. 2, figs. l-2.

nQ

I, p. 87, est,

Descrjção: Corpo e1ìpsoìdal orna¡nentado cl istalnlente com cer
ca de 4 crj s tas ì rreguì ares, laLeralrnente achatadas, tectadas.
txina espessa, s u p e r l' j c i a I n e n t e ornanen tada por pon tuações, As
crjstas são ìargas, medindo cerca cle B unl
.

Dimensões: C= 39-6C ¡.rm, L= 2l*40 ¡m

(5 exenrplares).

Conenbãrios: Ista õ unla espõcie mujto irìportante para datação e corre'l ação cle seclimentos de bacías da l\f r'i ca e Anrõr'i ca
da Sul. A tua lnente hã u¡r consenso geral de que existe¡n dois ti
pos de G. r:at.Lsea (JARDINE, I967 p. 240 ) denomìnados A e B. 0s
"
exempì ares ora descri tos pertenct-m ao tipo B, que reconhecidamente .lparece cÍn uma fajxa de idacle um pouco r¡a js ve.l ha que a
do A, jnclusivc no ßrasj I (t. IMA, 1914, p. S4).
A

fi

ni dade botâni

0corrãnc

ia:

ca: desr:onhecida.

Zonas pali noldq.i cas

?11

Turma PLICATËS POTONIË, 1970.
Subturrna C0STATES P0T0NIE, 1970.
Infraturma C0STA"ll P0T0N I F, '1970.

Taxonomja: 0s póìens polìplicaclos raraÍ cnte cons ti tuem um
el emen Lo nrarcan l,e nas associ ações en que têrir s ído doscri tos.con
tudo, enr '[unção principaìnenLe do seu sìgnificaclo paleoecoìõgi

co, estes grãos vô¡n sendo objeto de esturlos cleLaìhaclos por par_
te de vãrios autores, no clecorrer dos úr ti ros an0s. rìecentefien
te, G.F.F. IIL.RNGR[:EN (1974, p. t08, 'l97S, p. 66) entatizou so_
L:rernaneira a importãncia des te grupo, ntostrando ue sua abundãncia e djversicl aclo torna-se mais nlarcante em associações pro
venientes da /lmérica do sul e Af r.ì ca" chegando a constìtuir urn
elernento irnport¿ìnte na concej tuação da ,, idcl Ie Af'rican - South
Amer ì can nt icrofI oral pnov ì nce', , caracter.i zada peì o
p rop rr 0
c¡

1,1

I]ERNGRI-I-N-
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0 prìmei ro genero criado pa ra acomodan tais especì es
foi
cne t:aceaepol.l.¿:ní Les, erìgido por F. Tll IEGART em lg3B, tendo co
mo espécie tipo G- rzllipLir: s (p. 307, est. 24" figs. 9 e ì0).
0 holobìpo nao foi indj cado na epoca, rtras em l95B (p. B7) R.
P0TOll lE desjgnou conìo tal o exemplar da figura 10, apesar de
reconhecer que as duas i ìus trações e ran mui to pobres. Posterjormente, l^l. KRUTZSCII (1959), demonstrou que os espãcinrens ilustrados por Tl-l ItGAtìT pertenciam en verdacle a espécies dìstin
tas. Em 1964, THIEGART (in AMtS e KREI'4P), designou a fìgura 9
como hol ót ipo, estando es ta i lustração de acordo com a dìagnose original de (.ine l:ac:eaepoLLenites.
tRTY (p. 63), descreveu outro póìen pol i
pì icado, o qual erroneamente interpretou conlo ull esporo
de
lt;qtti.:te Lum , tendo crjad0 para o mesmo genero l:lqLtisctosporítes.
l:. cttLnLr.nnn foi indicada como espécie lipo. I:sta dcscrìçao
durante algum tempo foi pouco conhecida, mas R.A. SC0TT (1960,
p. 217 ) mos trou cl aramente a vi ncul ação do exeìnplar descrito
por L)AUGlltlìTY corrr polens tJe tphedraìcs, transf crindo a espõcie
ci tada para o gõnero recente tì)plteclra.
Em

1941,

L.tl.

DAUGI-l

tm l953, N.A. B0LKH0VITINA, descrevendo pol ens polipì icados,
erigìu dois novos gôneros para acomodá-los: IlplLadz,ipi l;cs , cujâ
espécie 6 ¿'. medl.o'Lol¡at,us (p. 60, est. 9, fiq. l5)
e
l^leLu'i Lsahíap'ites , tendo cofio espécie-lipo tÌ. nn¡¡níLobabus (p. 61,
fì g. lB). 0 segundo gênero djfere fundanentalmente do prìmeì ro
pela posse de vesïculas nas extremidades do eixo maior do grã0.
Contudo, esta rÌìesna autora, enr trabalho subsequente (ì96'ì, p.
26) deu n0va posição sjstemãtica a t;|p h e drl.p'L e s ned.iolobctt:us,
si tuando-a no gônero recen le fiehizr.:a, sob a denomì nação
de
SclLí;tea c¿:rLa. Com este procedìmento, a autora j nval i dou o genero t;f h r l p i ¡' i t ,-: , jã quc a espécìc lì po náo Êoi sìmplesmenLe
remanejada, c sim recl assi ficada.
Em 'l962, J.J. JANS0NIUS (p" 76-77) emendou o gônero (;ne Lade
ceaepoL'Leni tr::: IIIIEGART, de modo a jncluir Lodos os tipos
poìens de Ephedrale's, pondo o gônero l: ¡uis a to:;pot i.tczs DAUGHTRTY
em si nonimia. Con Ludo, em 1964, S. P0C0CK eìn acordo con o próprìo JANS0NIIIS, revalidou o gônero tiqttì:e t:osport.lr,:s DAUGIl tRTY,
emendanclo a sua dj agnose de modo a acomodar Lodos os polens de
1.

,

2ì I -

Ephedrales senl espessamentos pol ares, com a just.i f.i cati
va .da
mã preservação cle holõtì po de C. e.Lt.ip
bícus. Tal atj tude põs
em desacordo os pa ì i nô1ogos que não pucÌeram
rever o material
orìginaì. P0C0C K, a.i nda nes te trabaì ho propõs a crj aÇão
de um
novo gônero para provãveìs esporos alctes, Spíra7.ísporites
(p.
ì76), tendo como espõc.i e tìpo S. rì t)01)er,.i. Na discussão
apresen
tada, o ¿utor resçr'l ta cl uc algurnas espéc.i es destc gênero
pode_
rjarn ser 'i ncl uídas no gônero p h e clt, i p í t es , adm j t.i ndo, poìs,sua
correspondênc ia com poìens de Gnetales.
Lt

No nesmo ano de 1964, C. SINGII (p. I 29) desconhecendo
,
a e_
tlenda f ei la por p0C0CK, crrrenclou tambóm o gônero tilttt;scL,)-potl-ta-,
do modo a incluir todos os polens cle Ephedrales
senlelhantes a
Flqul'sc Lo{ipaniLes cy'tirLLeana. DAtJGHERTy, arém
de formas poripìica

das corn

tcl as dc seçao scrn.i _circular, não rami f .i cadas.
Ai nda em i964, L.E. SI0VER cri ou ouLro gônero
para recepção
de aìqumas es põc ì es de pol ens poììpìicados que possuiam
a exj_
na anornalmenLe espessa nas extremidarles do grã0, formando ,,ca
'I
otas". 0 qôncro erìgido c i: t . c ,. . ., i I. n / I e ni / . ¡r possui ndo
comJ
r
espécie lì po []" rnul. t:.i Lt'.nec tus (p. l S0, est. ll, lj gs. l_6),
Ëm 1968, S.l(. SRIVASTAVA clescreveu urÌta associação
de polens
cos

de Gnetaìes procodente do 14aestrichtiano do Canadã,
ana.l isando
cri ti canenle os gêncros já rlescritos e propondo urn novo
,singhta
(p' 215) como d e s nre nl b r a e n t o de [,qttt'.st:r;o::po,ibr:s DAUGr.rERTy.
A
esp6cìe tipo desìgnada foi SinqIt.ia r.lit;erst,ts (ST0VER)
SRIVASTAVA.
0 gênero propos to foi cri ado pa ra acomodar poì ens pol ipi icados
coûl prec¡as ou costelas ranlifjcadas, coalescentes
nas extremjda
des longì tudi nais.
m

1969, D.f. 0LTZ estabeleceu uma pequena cliscussão acerca
dos prìncìpais gêneros utjlizaclos para a class.i ficação
de po_
lens de Ephedral es , concl Lri nclo pel a ì nval j dação dos gôneros
Em

D¡;hedr'ípl'

¡;

e r.¡;r1ttít;etor;¡torír:et¡ DAIJGiIERTy, por te
rem sido as espõcjes tjpo de ambos transferi cias para
outros ge
neros. Com base nes te racioclnio, o autor propôs unla emenda
na
diagnose do qônero i) t:r.ia.ínopct,t:t.Lrí.tes pIERCt i96'ì,
criado para
aconlodar esporos aletes estrìados, de modo a poder
também en_
gìobar todas as formrs fössej s de po I cns de Ëphe<iraìes.
r- e:

u0LKrr0vrTrNA
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Finalmente, etn 1974, C. AZTMA e E. B0LTENI-IAGEN ciescreveram
uma importante assocì ação de pol ens pol ì p1icados do Cretáceo
1"1õd j o do Gabã0, acejtando (p.S) a validacle dos gôneros Gnetace aepo'LLeyLi.

Le

:,;

( TH

I EcART

)

SR

I

V

ASTAV

A.

t]phe

d.rípl ¿es

B0LKH0V I

-

TINA, de acordo com a dcscri ção fornecì da por p0T0N I É ( 1958,
p. B8), S l:eeoes.ipoLLení. Les ST0VER e t,/eLùí, Lsahiapites B0LKH0VITINA.0s autores considerant possíveì a distinção morfoìógìca.en
tre os gôneros citacios com base na des c rì ção orìgì na1, .apesar
de cons iderarem difícjl estabelecer cli ferenças entre as diagno
ses.

iderando o que foi acìma e xpos to, veri fica-se de imedja
to que, conforme res sa I va SR I VASTAVA (1968, p. Zì4) o gênero
Gne t:aceaepolT.c,trL'i. bc¡; THIEGART l93B õ vãl ido de acordo com o Cõdigo de Nomenclatura Uotânìca, pois foì adequadanlente descrito
e seu holótì po não foì perrlìdo.
Cons

respejto ao ç¡ônero I"cttLiDeLorponí ¿¿s DAUGIIERTy, concordq
mos com a opinião de P0C0CK (1964, p. 145) de que a nova conbj
nação fei ta por SC0IT (1960, p . 27 1) não cleve ser acei ta
por
ser Ephedra um gênero natura¡. Em consequãncja, o nome Iquise'Losporít:es deve ser rnantido, jã cl ue suas feições nlorfológicas
essenciaìs diferem daquelas do gônero Gne. baceaepÒLl,etni. Les. 0bvianìente, esta linha de nâciocinjo faria com que tanlbénl Lphedripí te)s. fosse vãlìdo, pois o gênero {iahi.;:ea" para o qual U0LKll0VITIflA transferìu a espécìe 1:ìpo deste gônero, õ tamb6n¡ um
gônero natural. Contudo, examinando-se nlelhor o probìena podese vcrifìcar quc a si Luaçlo não õ cxat¿ncntc a nes¡rr nos dois
casos. poìs com rcìaçáo a t';,lu |.tpL.,tpo,"i r,,,', a espôcie tìpo foì
apcnas transFcrida pa ra ou Lro gênero, enquan lo corr rcìaçäo ã
L'phedrip.ítert a espécie tìpo deìxou de existj r. De qualquer modo, mesmo não acejtando a reclassifìcação feìta por B0LKIj0VITI
NA, pe1 as razões aci ma di scuti das, o gônero llpheih,i.pites tornar
".se-ja um sinônimo de 4ql-rir; r: Lr;':;¡.toti [:es de acordo con a regra
nQ ll do Cõdì go de Nomenclatura Botân ica, jã que as feì ções ca
racterístjcas dos doìs gô ne ros são essencj al mente as mesnas.
Com

resunro, do que pode ser apreendi do, os seguì ntcs gêneros
podem ser considerados vãl jrios, serrdo possível djferencjã-los
Em
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com base

nos aspectos mais dì agnós ti cos, apesar de, como ressaltam AZErvrA e S0LTENHAGEN (1g74, p. 5) ser necessárja
uma revisão das diagnoses, de comum acordo entre os autores,,,af .i
faciliter la comprõhensi on de la nomõncl ature et d,unifier n de
la
cl ass if .í cation,' .

Fig.17

GÉNERoS DE POLIPLIcADOS PRESENTES NA FoRMAÇÃo
SANTANA

ffiññ
,lrl:\\

3liltll
r{ ¡/o/d

t5

1,2,3,4

5,6
7

t6

t7

Singhio.

8,9,lO,ll
12

WelwilschiopiTes,

13,14,15,16,17 Gneloceoepollenites.

E quis e to s

porites.

Sf

ee

ve s ipollenite s,

Regolrpollenites.
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1-

2'

Gnetaceae'y:o'LL.n'i r:cs
e ca na is a l ca nça rem

- caracterizado pero fato das

costeras
as extremi clades do g não sem s o fre rem fu
sã0, tocando-se ou proiongando_se de uma face para outra.

to::porir:r-r; - caracterizado po r- costelas não ramificadas, retas ou sinuosas, lisas ou ornamentadas, paralelas
ou
oblíquas ao eìxo do grão. As costelas não chegam a atingjr
as extremidades, fundinclo_se de modo a formar duas ãreas li
sas de dimensões a p r o x i a d a nl e n t e igua.i s. Exi na ìguaìmente
es pessa em Lodo o seu contorno.
Liquíse

m

3-

Sínç;¡hia

-

Semelhante a Itqul,:: t: bospor,ítes, diferindo por pos_
sui r cos teì as angul a res ou pregas, frequentemente di
cotomi _
zadas, que não atravessam lodo o comprimento clo grã0,
desa_
parccendo prrixìrno ãs cx lrem ida des .

4-

S

5'

Weh¡i L:;h.iapt'. Le.s

Semel hantc a CirLe-t:aceaepo.LLen.í.ter;, di ferì n
do peìo faLo de aìguntas costelas se proìongarem além das ex
t rem í da des do grão, formanclo espessamentos característi
cos.

6-

RegaL'í¡t./'Len'iLr:s - Gõnero aqui proposto, difer.i ndo de
st,eeuesiyt.'LLr:ni Lct: pelo fato dos espessanlentos da exina
nas ex_
t remi da des do g rão s erem de dinensões clesiguaìs.

t;eeuesipr: !./.enites - Senelhante a L,c¡uir;e.l:ot:poz,ites, diferin
do peìo fato cla exina ser anornlalrìente espessa nas duas
ex_
tremi dades, f ornl¿ nclo duas expansões de d.i mensões ì guaì
s.

-

Gcnero

LtqLL.ise

Losporítes

P0c0ct(, 1964.

tspécie-tÍpo: I,;. clt.in'l.earLa

(DAUGHERTy, I941

DAUGHERTy.

1941 E" cthínleuna DAUGIIERTy. Contr. paleont. publ. Vol

63, cst. 3-4, fiq.

4.

e.tosporíte s concínn
L s tampa XIX f ig. ì.
Liqu.í

r;

)emencl.

¿¿s SINGH,

526,p.
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E, conc'¡nnus S INGH. Res. Councjì of Alberta. Vol. 15,
133, est. I7, fìgs. i0-15.
1964

p

Descrição: Grão de pó1en de contorno el i psoì dal
sempre
,
ma is es t rei Lo em unìa das ext renrì
da des , Exina com duas camadas,
sendo a i nterna lisa e a ex te rna ornamentacla por
cos te I as lon_
gì tudinaj s de s eção arredondada, em
nümero de l0 a 1B por face
do grão, sepâradas por rlepressões fj nas. Al gumas
cos teì as apre
s entam bifurcações, e, de um
moclo geral não al cançam as extre_
midades, forrnando-se em conscquência duas ãreas
lisas prõximo
aos poios. A exi na ã igualmcnle espessa, a não
ser nas extrenti.
dades jã referj das, onde atì nge peìo menos
o dobro de sua es_
pessura normal.
Dimensões: C= 70-,l00

L= 32,5-56 nr (20 exempìares)

¡rn

Comentárjos: A espécìe a. conct.nnus foi descrita
originaì_
mente por SINGH pa ra o C re t áceo Inferjor da
reg j ão de Al be rta,
Canadã. E pouco refericla na ljteratura especìal.i
zacia, mas ern
n0sso traterial ej bas.Lante conum, sendo partìcuìarmente
impor_
tante no topo da seçã0. Assemolha_se bastanLe a t;iplLaclz.ípites
wín.iae AMER0N, diferjndo pelas d.i mensões gerais
maiores.

Afj ni da de botâni ca: E phedra
0corrênci

a:

ì es

.

Zonas pal.i nolõgicas

j, Z, 3,

4.

I;;quísel:ospot i.ber: aLbertensís SINGH.
Es tampa XIX fi q. Z.

1964 n. albcrtc¿ns.is

SINGI-l

P. 133, est. 17, f=ìgs.

.l

.

Res. Counci I

7- lB.

of

Al berta

" Bull. ì5

,

cri ção: pó1en poìÍpìicado de g ra ndes di mens ões contorno
,
va rj ando entre oval e eì ì psoi dal. Exina
com duas camadas, ape_
sar de F.i na, senclo a ìnLerna lisa e a esterna ornanentacla por
cos tel as l arqas ( t 4 i,m
), acha tadas, di s pos tas ob1.i quamen
Des

te em relação ao eixo

maì

or do grão, o que dã a

nesma

-?17

_

os: A espôci e ora descri ta õ de ocorrênci a conum
em sedimentos c retãceos, jã h avondo
4egis.rro da mesma em ba_
cias brasjlejras. E r¡uit0 caracteris ti ca pe.l
as dì mensões r €nt
função do seu lipo de ornantentaçáo,
sendo cncontrada nos nî _
veis ma is
Comentãrj

superìores da s eção estudada.

Afi

n

i dade botân.i

ca: tphedraìes.

0corrência: Zonas pal inológicas 1, 2, 3,
T:,qui::r.

4.

tospr.tri.Les eLonga.Lus (H0R0l,llITZ) nov.

Estanrpa XIX

fi g.

comb.

9.

1970 [ipheclnípí {:e:; r:l.ongaLus l.l0R0!{ITZ.
Isr. Journ. Earth
Vol. 19, nQ 3-4, p. 17 ì, est. III, f.i gs.
t3_'l4.

Sci

ção: põlen poì ìp.l ìcado de con lorno perprol ado,al go
ir
regul ar. txtren idades não espessadas,
seccionadas mais ou me_
nos penpenclicularmentc .ro comp.i nenlo ¡naior
do grão. Exina com
duas can.rdas, senclo a extorna ornancntada
com um número var.i ã
ve'l de costeras finas, argo.i rreguìares,
ocasionalmentc bifur_
cadas. No contro do grão aparece L¡nta
área alonqada onde falta
a parte cxIerna da e xrna, apa recendo apenas .i
a nterna, comple_
tamente transp arente. A ex.ì na man tõnr
uma espessura unjforme em
todo o contorno do grao.
Des c rj

Djmensões: C= 63_BB trm. L= 1Z_24

Discussão

¡n (20 exernplares).

c

comparaç'ocs: Esfa espóc.i c õ mu.i to
scmelhantc a
Sl;etztesl.poL Lr¿n.i tes cu.¡tul..ílorntt.¡; AZE14A
e B0LTtNIiAGEN, di feni ndo
peì a Falta de espessamentos po
r ares e peìa ocorrôncia

rea alongada no centro

cro

de uma á

g

rã0, onde a exina õ nais fina.

Afi nj dade botãni ca: Ëphedraìes.
0corrônc.j

a:

Zonas pal jnológicas
[;qu.i :;r,to::po:r,iLr.::;

Eslanrpa XIX

ijq.

1, 2, 3,

4.

oüaLus ( pIERCt
4.

)

SINGH.
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Striaínaperturites ()1)üL?..¿rì plERCt, iness,
Bull. 42, p. 45, est. J, fig. 80.
1961

lvl

Geol

Surv.

1964 Equíse, to::S.tori.Les o.t)a.LLts (p I ERCE
)

S I NGll . Res
Counci I
of
Alberta. Bull. 15, p. 133, est. j7, fì g.
16.
Descrjção: p[ìen polìpìicado de con
torno ova 1 perfeito, a_
colpado. Exina ornarnentada por costelas
retas, bem delimjtadas,
salientes, cie seÇão sem.i _circular. estas
costeìas prolongan_se
atã as extremidades dr: grã0, onde se fundem
totaìmente. A ex.i _
na p0ssui uma espessura unjforme em
todo o contorno do grão,
'i nclusivê
nas extremicìades.

Dinlensões: C= 26-46

rrm.

L= l6- 2B rrm. (9 exenrplares)

conrentãrios: Esta õ urna espécìe rerativamente
rara em nosso
materjaì sendo caracteri zada pel as costeìas
espessas e retas,
'
escuras c senl b.j furcações vi sívejs.
Afj nj dade botânjca: Ephedraìes.

0corrôncia: Zonas pal.i nológ.i cas 1, 2, 3,
s
lstampa XIX fig.

I,)r¡uí s e.bo sponl.t

ct

4.

anb í ¡1¿¿zls HEDL

UN

D.

5.

E. amb íç1ulu: IIEDLUND. 0kl.rh. Geol. Surv.
Bull. llZ, p. 27,
es t. B, f igs. 3a, b.
1966

Descrjção: póì en pol ìpìicado, contorno
ovaj. Exi na com duas
câmadas, sendo a jnterna .ì isa e
totalmente separada da externa,
formando uma espécie cle corpo central
cje cor escura, A camada
externa õ fina e transparente n sendo ornarnentada
por costelas
subparal el as. Es tas cos te I as são
apenas marc.tdas na sex.i na,sent
que haja quaìquer espécje de clevação.
Sao separadas por cana.is
nluito finos (menos de I rrrn). I,las extrenì¡d.rdes
do grão, o desco
I amento sc lorna nlaís nrarcante,
havcnclo ãrcas de oté g,rtt ond;
a camada externa da cx.i na falta totalmente.
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Dimensões: C= 47-70

!m. L= 23.,30 ¡m. (3

exempi ares

).

os: A característìca prì ncì pal desta esp6cie é
o
descol amento entre as camaclas da ex.i
na. Entretanto este carãter
não õ sufj cj entemente expl i cado pel os
autores que descreveram
es tes grãos. 0s exemp ì a res
aqui rlescritos possuen esta caracte
ris ti ca, üas apresentam dimensões bastante
maj ores que
Comentãr.i

os ori_
ginaimente estudaclos por HEDLUI,ID. Duas
conclirsões podem ser in
ferjdas destas observaçõcs. 0u o ca rãter apontado
ac.i ma é re_
su ì tado de algum aspecto pôrti cul
ar do processo de fossilìza_
ção e nes te caso não tem vaior sistemã.bico, ou a vari
ação nas
dimensões de C,. ctnhi,tLu:; é realmente
rnaion do que IIEDLUll D su_
pôs ìnìcialmente. Dev j do ao pequeno número
de exemp I a res encon
trado, optamos pela seguncla alternat.í va, ficando
apenas regìs_

trada a observação.
Af

injdade botân.ì ca: Epheclrales.

0corrõnc i

a:

Zonas pal.i nol õgi cas
tr,qnís

e

to::por,.i bes

Is tanpa XIX

1, Z. 3.

eo s LaLi.

fi gs.

4.

ferous

(BRtNNER) nov.comb.

6_7.

1968 t-pheclri.pi Le:; cor; LaliJ'eroi.¿s BRtNNtR.
X' nQ 2 , p. 362, est. 4, fig. B.

pollen et Spores,Vol.

Descrição: Grão polìpìicado cle contorno ova.l
reguìar. Exjna
ornamentada por um g ra nde núnero de costelas
finas, retas, bem
del irnjtadas, que atravessam ìongjtudinalmente
o grã0. flo
tro de, uma das faces aparece uma fenda estre.i ta, s.í tuada cen_
entre
as costel as. Ao contrári o do que ocorre en [i . e l.on¡Jaf
us l10R0l,llTl ,
esta fenda não é apenas uma irea de af .i namento da
exina, nas
sin uma abertura verrlade jra. A exina é .i ì regulaì^ntente espessa,
sendo um pouco mais fina nas ãreas intermediãrias
entre as duas

ext remi dades.
Di

mensões: C= 30- S0 1rn. L= l9-30

os:

1rm

(ì6

exempìar es)

certa forma, os caracteres norfológicos dis
tintivos desla cspõcie sào Lão discuLíveis co¡ro os cla
esÞécje
Comentãr'i

De
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Descri ção: Pó'1 en polipìicado de contorno subcircul ar. Exi na
fì na, apresent(rndo un I eve espessamento,. nas extremi dades do
grão. A ornamentação é fornada por um grancte nimero de costelas
paral elas, rctas, não ra¡rì l'j cadas, que atravessam todo o seu
comprimento. As costelas nedepl aproxì madanente l,b um em sua
largura nrãxima, sendo separadas por canaìs ainda mais fjnos
não ul trapassancio 0,5 lrm.

Dimensões: C'= 22-32 vm.

L

'I

5-23 ¡m (20 exemplares ).

scussão e comparações: Esta espécìe di fe re de todas as ou
tras descri tas pa ra o gônero Equí:te Llt:p,,r.Ltr¿s , poìa sua fo rma
e elevado número de costelas. A espécìe ma.i s p16xima 6
n'.
ouatus PItRCE, que djfere cntretanto peìo contorno mais ovaì,
menor número de costelas c nraior espessura das nlesmas.
Dì

Afi nj dade botãni ca: tphedraì

es

0conrêncja: Zonas Pal inolõgìcas 1, 2, 3, 4.
[','quiset:os?r.¡ril,es eLerjalx {; noV. Sp.
Estampa XX fjq. l.

0

refere-se ãs características
forma perfeì ba apresenLada por esta espécie,
Deri vacão do nome:

non¡e

llolõt jpo: PreparaÇão P..12.
14/29,5. tstanrpâ XX fì9. ì.

1ãmi na

GP

/ 4I -21 2 ,

de

coo rdenad as

:

Estrato típ ico: Formação Santana, Bacìa do Araripe.
agnose: Contorno

l

rcAul

ar. Exjna fi

na,ornamentada por
costelas perfeìtancnte paralel,rs, que atrâvessanl todo o comprì
nento do g rão. Exjna f ìna c transparente.
Dì

ova

ção: Põlen poììp1ìcado de contorno s ubp ro ì ado. A exjna é u n j fo rmenen te fì na, sendo ornamentada por cerca de l'l cos
teìas por face do grã0, quc se dispõem para I el amentc com relação ao eixo major. As costclas são bent cielimitadas, eìevadas,
apesar de transparentes, nedi ndo cerca de 3-4 rrm na porção mãDescrj
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dia do g rão.

São separadas por canajs mujto fi nos, que não
trâpassam I lrm de l argura. .Aträvessam todo o compri mento
grã0, fundi ndo-se contudo oróxjmo ãs extnemidades.

uldo

Dimensões: C= 62-72 ym. L= 45-50 rrm (S exemplares).

Discussão e comparações: Esta espécie õ muito característicâ pelo conj unto de forma, ornamentação e d j m e n s õ e s . A s s e m e I h a se bastante a Il . r¡tta1;us PI ËRCE, d.i feri ndo entretanto peì as djnlensões, mui to mai ores , e pela exi na transparente.

Afjnidade botân j ca: Ephedraìes.
0cor"16ncia: Zonas Pal i nol6gi cas

l, 2 e 3.

L;quL$e'tospônitrzs fragí
lstampa XX f ìgs. 2-3.
Derì vação do nome:
muì

0

nome

Zls

nov

,

s

p.

refere-se ä natureza da

to fina e transparente.

exi na,

l-lolötipo: Preparação PZ.14,lâmina cP/fi-21 S" c.a. Zl/14,Es

.bampa
Es

XX, f.i g. 2.

trato típi co:

Formação Santana, Bacia do Ara

ri

pe.

Dìagnose: Contorno proì ado. Exjna fjna e transparente, orna
mentada por costel as fracamente vislveis, largas, que se inter
ronpem no nlei o do grão, não chegando a atravessar o seu compri
mento.

ção: Pólen de contorno ova I a I ongado, aco lpado. Exjna
muito fjna, coLrerta por costelas nlal definidas, que se orjentam
no s enti do do eixo mai or. Estas costel as raratnente percorrem
uma ãrea superi or à metade do conprimento do grã0, i nterrompen
do-se e desaparecendo enr ãnoas onde a exjna ã ììsa, enquanto ,
paraìeìamente, outras se jniciam. A exina õ uniformenlente esDescri

passada, não havendo probuberãncjas nas extremidades. As coste
'I
as são largas e separadas por canais muito finos (menos de l pm) .
Dimensões: C= 40-67 ìrn.

L- ì7-25 ¡nr (20 exernpìares).
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scussão

s crjadas

tra

e

comparações: Esta es pãci
p ara o gôncro em qu es tão

namentaçã0.

e difere de todas as ou
peìa nature.u du sua or

Afi nj dade botânj ca: Ephedrales.

0corrôncia: Zonas pal jnolõg.i cas j, Z, 3,

4.

Equl,setaspori.btzs Leptomatus nov. sp.
ts tampa XX Figs. 4-6.
Deri vação do nomo: 0 nome refere_se a existância
de uma
rea I j sa e fìna, no centro de uma r.las faces.

Holótipo: preparaÇão pr.B,

23l0. Estampa

XX f

ig.

lâmi

ã

na Gp/4I_204, coordenadas

_

:

4.

Estrato tipi co: Formação Sântand,

Bac,ira

do Ararì pe,

Diaç¡nose: Contorno

oval regu I ar. 0rnamentação constituída
de costelas finas, paraleìas, não ranificadas. No centro
de uma
das fa cos, aparccc uma ãrca I jsa, aìongacla, conrcspondendo
à
ìargura de cerca de 3 costelas.
Des c

ri ção: põìen polipl.i c ado,

co ntorno ova ì regu I ar. Exina
espessa e cìara, com duas camadas. A canlada interna é lisa
ea
exte rna õ ornamentacla por grande númoro de costel
as paralelas,
fìnas (c e rca de ì-1,5 ¡m), separadas por canai s a.i nda na.i s f,i
nos. No centro de uma das fa ces (proxìma.l ?) apareco uma
ãrea
al ongada onde a exin¿ ó I jsa. Ncsta ¿irea não fal
ta a camada eI
te rna apenas a ornamentação es tã ausente. As cos
te I as atraves
'
sam todo o comprìmcnto do grã0, por6rn a ãrea 1ìsa, que
.o.rur]
ponde a largura de cerca de 3 costelas, sofre ulna
ìnterrupção
próxirno de cada extremicrade, oncre a exina é revenlente
mais espessa que no restante da superfícìe.

Dimensões:

C

3ì-42 ¡rm. L= lB-23 ¡m (6 exer,rpìares).

scussão e comparações: 0 aspec to nenci onado ð único
entre
as es põc ì es que compõem o gônero I;;qttiseLo;:portbet; fIERNGREEN
Di

(1975, est. 2, fìgs. 3,4) jlustra un exe¡lrplar pertencente
mesma, tratando-se porém como t:)¡thedripí L r:s sp. Na
sua breve

a

ca
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racteri zação motfol ógi ca contida na expl i cação da es tampa, o
autor não nenc iona es ta característi ca, apes a r da mesma ser
cl aramente

visível na f igu ra ng 4.

Afj nidade botânj ca: tphedrales.
0corrãncj

a:

Zonas Pal inológicas

1,2,3,4

L;quir;etosporiLes minubíao::ba.bus noV. sp.
Is Lanpa XX f igs. 7-8.
Derivação do nonle:0 nome refere-se ã natureza da ornamenta
ção , consti tuida de costel as mui to estrei tas.

lloló!ipo: Prep.rração Pn.7, ì âmi na Gp / 4I -317 ,
2,4/8,4. Estampa XX fì g. 7.
Es

trato típ i co:

Fo

coordenadas

rmação Santana, Baci:a do Ararì pe.

agnose: Pólen de contorno oval. Exina
por g ra nde núne ro de costel as finas, retas.
Dì

fina,

ornamentada

Descrição: Grão de contorno ova I pe rfci to, aco ìpado,pol ipli
cado. Exina ¡nu ito fi na e transparente, com duas camadas. A camada externa é percorrì da ìongi tudj nalmente por grande número
de costel as (majs de 20 por face) fì nas e transparentes, ape sar de bem del jneadas. As cos te I as não so i nterrompem, atraves
sando todo o comprinìento do grão até as extrenli dades, onde se
fu ndem. A exina pos su i a nesnta ospessura em toda a superf íc.i e
do grão, incìusive nas extrenl.i dades.
Dimensões: C= 32-57 trm. L= 20-30

¡.rm

(lB

exemplares).

Djscussão e comparações: Esta espécie é mui to característjca, di fcri ndo da ma ior ia dcscrit.a p ara o gôncro peìa exina muj
to fina, forfia e grande nimero de cos tel as. Assenelha-se bas
tante a fiphedripibes ùaneecnsis VAN DtR IIAMMEN e GARC]A de MUTiS, dìferjndo pêìa ausôncia de ãreas lìsas próxìmo ãs extrern.j
dades, bem como pcl.r cxi na possujr a ntesma espessura em toda a
superfíc ie do grão.
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Afj nidade botãnjca: tphedrales.

0corrôncia: Zonas pa I j nol ógi cas 1, Z, 3,
lt,quisetot.tpot"í_ te,:¡ 7, uri d¿ls
ts tampa XX fi gs. 9_10.

Derivação do nome: 0 nonle refere_se ã
Preparaç.ão p2.5, lâmjna
Estampa XX fig. 9.

Holõtipo:
B/31

,7.

Estrato tlpi co ;

4.

noV.
co.l

sp

,

oração dos grãos.

Gpl4T_lgB, coordenadas

Fornração Sdntana, Bacia do Ararì pe.

Dìagnose: Conto rno

ovaì,

granrJes djmensões, exìna fina.0rna

mentação cons tì tuíria cre costeras muito finas que
desaparecem
prõximo as extremj dades, onde existen ãreas I jvres.

Descrição: Róì en poìipììcado acolpado, de contorno oval.
E_
xina muito fina, com duas camadas, de cor anlarelo pãtido. A
ca
rnada externa 6 ornamentada por um nú¡nero nuìto grande
de coste
las finas' separacJas por canaìs ìguarmente fi nos. verifica-se
uma tendênci a de separação entre as duas camadas,
apa recendo a
externa frequentemente enrugada. As costejas não atravessanì
t_o_
do o grão no sentido ìongìtudìnaì, mas desaparecem prõxìmo
as
extrenidades, deì xando vislve.i s duas ãreas onde a exi na õ com_
pl etamen be ì i s a.
Di mensões

:

:

C= 67-97 vn. L= 30-60

rm. (B exempìares).

Discussão e conrparações: A espécìe ora ilescrita assemelhase b as ta nte, em seu padrão de ornanentaÇã0, a E. ní.nutícos.tatus,
d iferi ndo peì as dimensões, sensivolmente
majores, pelâ presen_
de
ãreas ì ísas próxìmas âs extremi dades, e pela tendêncj a de
ça
separação entre as camadas da exi na.

Afinidade botãni ca: Ephedraìes.

0corrôncia: Zona pa I j nol ógì ca l.
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Equíset,ospoy,í.bes L anceoL atus

tstampa XXI

fjgs. I-2.

1973 Tipo EpHlT RtyRE. t4em. du Mus.
27

' Þ. lB7.
Derì vação do nome:

0

nome

nov.

sp.

d,Hjst. Nat. Ser.

C,

Vol

refere_se a forma do grã0.

õtj po: preparação p9.17, 1ãmina Gpl4T_216, coordenadas:
13,8/29,4. tstampa XXr fjõ. t.
Hol

Estrato típico: Formação Santana, Bacìa do Araripe.
Diagnose: Contorno fus.i forme. 0rnamentação
formada por cer_
ca de 6 cos tel as vi sívei s em cada face, retas,
bem definidas,
afi nando e fundi ndo-se nas extremidades.
Descri ção: põì en poì ipìicado acor pado.
contonno fus i forme.
Exina espessa e escura, ornarnentada superfì
cj a lmente por cerca
de 6 costeì as parar er as, retas e bem de.r.inidas,
em cada face

do
grão. As cos te I as atravessam todo o conprìmento,
afi nando e
fundíndo-se próxinro ãs extremirjades. Sua largura
mãxjma õ
¿e
cerca de 3 um, sendo separadas por canais mujto
f.i nos ( menos
de I ¡m). A exi na õ un.i f ornle em sua espessura,

Dimensões: C= 37-72 um. L= 14-23 pm (B exempìares).

Díscussão e comparações: A espãcie descrita
õ facirmente
dìstinguível da grande nraiorìa enquaclnada no gônero
la sua fo rm a. Na I i teratu ra consul tada, apenas duastratado,pe
espõcies
são comparãveis: E. lusiformí.s HABr B e r.
chaLonerí BRtNNER. A
prìmei ra di fere contudo pela fo rma muito
majs a ì ongada,
to a segunda possui uma forma mais a r argada e dimensõesenquan
meno_
res (C= 24-ZB yn).

Afi ni dade botân j ca: tphedraìes.
0corr"êncìa: Zonas pal.i nológ.i cas

j, Z, 3,

4.

-230nqu'ir;etospoy,'íl;es Labieos.Lcttus nov. sp.
Estampa XX fìgs. ll-12.
Deri vação do nome:

que o rn ante n tam o grã0.

0 none refere_se a larguna das

coste,ì

as

Holótipo: Pu.ll,lâmina Gp/4T-37'l, coordenadas Z?,3/5. Es _
tampa XX f ig. ì l.
Es

trato tlp ico:

Di

a

dnos

e:

Fo rma

Formação

oval.

Sa

nta

na, Bacìa do Ararìpe.

0rnamentação consistindo ern

4 largas

costelas por f ace do grã0, em disposìção helicoicl al com relação ao eixo ma.i or.

DcscriÇão: põlen de contorno ova ì regular. Exì na com duas
camadas, sendo a interna l isa e a externa ornamentada por
costelas I argas, espessas o escuras, p0réln de topo achatado. ES_
tas costel as, em núnrero de 4 por face do grão, orìentam_se o_
bliqLrarnante cnr rclacáo ao eixo mai or, clc modo que a superposì_
ção das faces nros Lra as mesmas entrecruzacras. A sua superf íc.i e
é lisa, medem cerca de B-9 trm de.ì argura e são separadas por
canais fjnos onde falta a canada externa, aparecencJo apenas r,a
i nterna, transparente. As costelas fundenl-se a cerca cle
Z ¡tn
das extremi dades.
Dimensões: C= 4O-50 um. L= ZB-32 pn

(2 exemplares).

Discussão e comparaçòes: A cri ação dc urra espãcie nova
a
partj r de de apen¿s cl ojs exenp lares õ, salvo raras exceções,unra
atjtude imprudcnto. Em nossa opinìão esta õ uma d¿s exceções ,

s os exempl ares ora descr.í tos e i I ustrarlos são realmente mui_
to c a r a c t e r i s t i c o s . pADt N pHrLIps e FELIX, em 1g11, r ustram na
estarnpa l5' fig. 3 um exempl ar semel hante aos aquì descritos,
i d e n t i f i c a n clo r o s cono ¿. cctnce/Latus , espõci e então pr0posta.
As característjcas do grão não correspondem contudo a descrj_
ção da espõcìe cjtada peìos autores, que se enquarlra bern me_
lhor no grão ìlustrado na f.i ç¡ura 4. Acrecl itamos que a forma j_
lustrada por estes autores possa corÌ^esponcler a um . regìstro
poi
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prêvjo da espécÍe ora cri ada, cujas característi cas não correspondem ìguaìnrente aquelas atri buídas para ¿. eanceLLatus.
Afj n idade botân'j

ca:

Ephedrales.

0corrênci a'. Tona Palinolóqica 4.
Drluisetospoz'.Ll:es re11r,el
Estampa XX f ìgs. 7-9.

nov.

s

p.

iLr:s sp. cf. l. aLbertensls REYRE.Mem du f,1us.
d'Hjst. Nat. Ser. C, Vol .21 , p. I BB, est. 45, fìgs. l4-15.
1973 Equísetospot

Deri vação do nonle: i'lome dado em homenagem ao
pal ì nõì ogo que prjmei ro reportou a espãcì e ora

Dr.

REyRE,

descrjta.

Holõtjpo: Preparaeão PO.l4, lãrnìna Gp/4T-378,
23,3/3,2. Estampa XX fì9. 7,

tstrato tlpìco.

IVES

coordenadas:

Fornração Santana, Bacia do Araripe.

agnose: Contorno oval a ìongado, djmensões nu.i to grandes,E
xì na con duas ca¡tadas, s endo a jnterna orna entada pon costelas retas, ocasionalnente ranificadas.
Di

Descri ção: Põl en cle contorno pe rp ro ì ado, pol.i pì jcado. Exì na
com ciuas camadas, sendo a externa lìsa e a jnterna ornamentada
por granoe núnlero de costel as espessas, escuras, retàs, por6m
algo irreguì ares, por não atravessarern todo o conprìnrento do
grão. En aìguns exempìares veri fica-se u¡ra tenclêncja de descoI ame nto entre as duas ca¡ladas, aparecendo a camacla ljsa fonntan
do una espécìe de zona equatori aì, f ìna e tì"ansparente. No ce¡
tro de uma das faces, oc or rc um rompir¡ento da camada ornamenta
da, aparecendo aoenas a camada cxterna, ìgualmente fina e trans
pareFt.e. As extre¡ljdades do g rão são pon leagu das , havendo coalescência das cos tel as em suas proximicl ades.

Dimensões: C= 75-165

t=

20-

45 rrrr ('l2 exemplares).

" 232-

e comparações: Esta espéc.i e difere de todas as de
mais descritas para o gônero I¡iquíce Lospot,.ites pelas suas dimen
sões e pri ncì pal rente per o fa to de ser a camada i nterna a orna
Discussão

mentada. A ocorrência de uma área aìongada no cen¿ro de uma das
faces õ cncontrada na espõci e ,. eLongabus H0R0l^JITZ;contudo es
ta espõci e é muito nrenor e a área de afj namento é resul tado da
fal ta da canlada exteì na da exina.

Afi n idade botãnj ca: Ephedraìes.
0co

rrô

nc j

a:

Zonas

pa I i nol

ógi cas

1, Z, 3,

îquisetospo:r'i brzs c!enulatus
Estanpa XX fìgs. l3-16.
Derivação do nome:0 nor,ìe refere-se as
dãs costelas quc ornamcntam o grã0.

Hoìõtìpo: Preparação
Es

tanrpa XX,

f

i

j.

PB.l,

I âmj

4,

nov

sp,

aspecto superf .i cial

na Gp/4T-352,

ì 3.

,

c.a. 6 /13,6

Estrato típìco: Formação Santana, Bacìa do Araripe
de
Ao

Diagnose: Contorno ova1, pequeno, ornamentação consti tuída
costelas crenuladas, enr deoosição reta ou oblíqua em relação

eixo

maion.

Descrição: Põl en. poì ì p1i cado acol pado, Contorno ovaì, exina
transpanente ornamen bada por cerca de l0 costelas por face do
grã0. Estas são subparaì eì as, atravessando toda a sua superfí_
cìe, porénr fundindo-se próxiro as extremidades. A característi
ca principal é a superficje das costelas, que se mos tra pontea
guda e crenul ada, A exìna 6 unjformernente espessa.
Dimensões: C= 22,5-30

rrnl

. L= l0-20

rrm

(13 exemplares).

Djscussão e cornparações: A espõci e en questão dj fere de to_
das as outras pertenccn 0ês ùo gôncro, sendo caracteri zada pri n
ci palmente conl base na ornantentação das costel as.
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Afi n idade botâni ca: Ephedraìes.

0corrência: Zonas pal.i nolõgicas 1, Z, 3,

4.

ui s r: l: o st p o t'i b e. s sp. )
Estanrpa XXI figs. 3-4.

Li|

q

Desc.i

ção: P6ìen de c on torno ova1, sendo unra das extremidades mais afi ìa<ia que a outra. 0 contorno é tipicanìente
ondu.l ado. A exìna é espessa e escura, ornanlentada por um grande
núme
ro de costclas finas, aìgunas retas e outras visivelnìente ondu
ladas. No ce n tro do urna das faces aparece uma ãrea a I ongada
oi
de falta contpIetanlente a o)"nanlentaçã0. Esta ãrea, contudo,
car
nesponde a un afj namento tla exj na, estancjo apenas
ausente a or

namentação.

Djmensões: C= 36-53 rrm. L= 22-25 un (2 exemplares
Comentãr.i

os:

)

Descons j

derando o cont0 rno ì rregular produzido
por aìgumas costelas ondu l adas, es tes exenpì ares poderi
am per_
'[eitanente ser enquaclrados na espécì e ti .
I.epLontaLus. REyRE,
(1973, p. ìs7, fig. I \'t -22a) descreve e ilustra urn exemprar
mur.
to semelhante ao aqui descrjto, referì ndo-o aoenaq nonìô Fpu
0 pequeno número de espõcìnrens encont..,:
mais prof unda da sìtuaçã0, no sentido de conclui n se tal
carac
terislica é rea lmente cle valor especíFì co ou apenâs produto da
foss i l izaÇã0, procluz jda taìvez por cresc imento de
cristajs no
'i nteri or do grã0.

ir;:::tirlt'".lli]X;

Afj n idade botânjca: Ephedrales.

0corrência: Zona palinolõg.i ca 2.
r't l. c :; s p .
Istanrpa XXI fiq. b.

L'

qn

i.

:: e L o :: ¡; o

cri ção: põìen polipìicado de contorno oval, aìgo ìrregu_
lar. Exjna espessa e escuna, ornamentada por grancle número de
costelas sinuosas, espessas. Estas costelas não nrantõm urna lar
Des

-r')Á-

ra uniforme, o me sno acontecendo com a altura. Atravessam to
do o comprìmento do grã0, coal esccndo j unto as extrem.i dades.As
cons trj Çócs reFeridas são mu ito próxirnas, ocorrendo ã distâncias de cerca de 2 rrm.
gu

Dimensõesl' C= 42-55 ¡rm.

l= 19-ZZ ym. (3

exempìares).

Discussão e comparações: 0s exenplares ora descrj tcs asseme
lham-se a espõcie ciescri ta cono E. creyLnlatas,diferìndo contudo peìas dìnerrsõcs ntuito,xaìores, exìna escura, e superfícìc
das costelas com constri ções e não co¡t crenuìaçã0.

Afi ni dade botän

ica:

Ephecìrales.

0corrêncja: Zonas Palinológjcas l,

2,

Gônero Si.nnhia SRIVASTAVA, 'l968.

tspécìe-tjpo: S. clíuersus (ST0VER) SRIVASTAVA.
1964

Gnr¿

bacrzaepoLLenites dipersus ST0VER.

nq 2, p. 147, est. l, fìgs. l-ll.

5. d'iue:psus
Vol. 5, p. 2'l5.
l96B

(ST0VER) SRIVASTAVA.Can.

14.i

cropaìeont. Vol,X,

Journ. Earth,

Singhia ¡nult.i.cos.bata ( BRENNER) nov.
Estâmpa XXI

figs.

Scj.

comb.

6-7.

t4aryì. Dep. Geol. Mì
nes and liat. Res. Vol.27, p. 90, est. 38, fìg. ì-2.
1963 uphedr.tpítes mul tia.r¡s rat¿¿s BRENNtR.

Descrjção: Grão poliplicado de contorno oval, sendo uma das
extremi dades ma is afì l ada que a outriì. txìna com duas camadas,
sendo a externa ornamentada por pregâs l ongì tudì na is bem marca
das, i rregulares, às vezes bì furcadas, que nunca perc0rrem todo o conprimento do grã0. Exina unifornlemente espes,sa, com ãreas I ì sas prõxìmo as extretlti dades .
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Dinensões: C= 63-90 um. L= 17-ZB pm (20 exemplares).
Comentãr'i

veis

os:

ts

ta espécie é muito

abundante em um dos
es tudados. A razão da recomb ínação deve-se ao fato

que as característj cas nrorf oì ógi cas cl a mesma correspondem
do gênero Sin¡¡h.La, em razão da ornamentação consti tuída de
gas i rrequl armente distri buídas.

nt de

às
P

re

Afi nj dade botãni ca: Ephedraìes.

0corrência: Zonas Pal inoìógicas l.
Sínghia monLanaensí,s (BRENNtR) nov.
Es tanpa XXì fiq.
B.
1968 Ephedripi bes nont:anaensis BRENNtR.
X, nQ 2, p. 362, est. 4, fig. 10.
1966 I! qu í s e t o r: p o r,í

est. 2,

Fì g.

Let sp. REYRE. Rev.

comb.

pollen et Spores. Vol
Mi

cropal. Vol. 9, ngl,

28.

Descrição: Põ1en de contorno el íptico aì ongado, contorno .i r
regu.l âr, sendo uma das extrenlj dades ma is af .i I ada que a outra.
Exina com duas camadas, sendo a externa ornamentada por um número vari ãve l de pregas, que contudo são sempre numerosas e d.j
cotomj zadas. 0 tamanho tambõm é vari iveì , sendo contudo o cornprimenlo sempre s uperì or a 3 vezes a ì argu ra mãx.j na. As pregas
tarnbõm possuem uma largura defjnida (ì-,ì,5 um) sendo ângulosas,
mu ito próximas umas das outras e totalnente irregul ares.
Di

mensões: C=

5O- ì

30 ¡m. L= l5-28 pm (20 exemplares).

e compa raçöes: Esta espécie assenelha-se um pouco
a S. nulLiLineaLa (ST0VER, 1964) SRIVASTAVA, 1968, dìferìndo
pelo contorno irreguì(lr c quanLjdade de pregas, que na espõcie
ora descrita são mui to menos espaçadas,
Di s cussão

Afi ni dade botãnica: tphedr.rìes.

0corrôncia: Zonas Pa l j nol óg icas 1, Z, 3,

4.

-236Sínghía punctata nOV. S p.
Estampa XXI f igs. 9-ì0.
Deri vação do nome:

0

nonre refe re-

s

e ã ornamentacão da exi

na.

Ilolõtipo: PreparaÇão pr.l l,
4/29,3. Istanrpa XXI fig. 9.

trat0 tipi co:

Es

Fo rmaçã

l ãmi

na Gpl4T-209. coordenadas

o Santana,

Bac.i

a do Ararì pe,

Dìagnose: Contorno grossej ramente fusiforme. Ex.i na espessa,
punctada, ornamentada por costelas fj nas, i rregul ares, em depo
sição oblíqua en reì ação ao e ixo maior do grã0.

Descrição: Põlen po1ì pl ì cado de con torno fus j forme a l a rgado,
al go irregu ì ar. Exina espessa e escura, punctada. Sobreposta a
esta ornanentação, ocorrent pregas i rreguì ares, bas lante espaça
das, que se dìspõent obììquanrente em relação ao eixo major do
grã0. As pregas não atravessôm todo o comprìmento do grã0,.i nternonpendo-se ao l ongo do nìcsno.
Dinensões: C= 60-BZ um. L= 23-32 um (6
scussão e comparações:

tsta

exemp

lares ).

e õ muj to característica, diferindo de todas as outras des c ri tas para o gênero pelas
costelas, mui to espaçadas e obl iquas, e prìncipaltllente pela
natu reza punctada da exjna, que no caso 6.i ndubi tavelmente um
ca ráte r de valor específìco.
Di

espõci

Afi ni dade botãni ca: Ephedraìes.

0corrôncia: Zonas Pal inolóqicas l,
5.i.n17hia ¡¡t'.l.rL'ína.

Estanrpa XXI

Deli vação do nonre:
des ta espécie.
Hol

0

noV. sp.

fì gs. ìl-12.

nome

refere-se ãs dimensões diminutas

óti po: PreparaÇão: p0.9, lãri jna

23,6/14,5.

Estarnpa XXI

Z.

fjS. lì.

CP

/ 4I -367

,

coordenadas
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Istrato tipico:

Forrnação Santana, Bacia do Araripe.

Diagnose: Pólen po1ìpì ìcado, pequeno, contorno oval. 0rnamenbação consti buicl a dr: pregas tinas, mu.i to espaçadas, em disposìção leve¡nente ob1íqua em rejação ao ejxo nlajor.
Descri ção: G rão acolpadn, poì ipì icado, de formato grosseirq
nrente elìpsoidal. Uma dàs exlre[ìidades ó nla js ¿fjìada que a ou
tra. txina ornantentada por pregas irregulâres, fj nas e muj to
espaçadas. Cruzaûl o grão ob1ìquamente, convergindo nas extremi

dades. A superposição das faces ressalta as pregas em posìção
contrãri a, dando ao grão una aparôncia escabrada. As pregas nun
ca atravessam todo o comprìrnento do grã0.
Dimensões: C-. 27,5-41

Discussão

,5 rrm. L= I5-36 pm (lB exempìares).

c conparações:

cri tas para o gênero por
e transparente.

Afinjdade botãn ica:

ta

espõcì e difere das dema i s des
suas d jrnensões reduziclas e exi na fjna

Iphe11

Es

ra les.

0corrência: Zonas Pa I i nol ógì cas 1" Z, 3"

Genero Cnetar:eae¡;ct

Espécie-1.ipo: (| " el.Li¡tLicus

L

4.

Len.il be-s Tlì IEGARI

,

1938.

THIEGART.

l93B G. e.LLipLícrL:: THIIGART. Jb. Preug Gool. Vol. 58, p.302
est. 24, figs. 9 e l0.
(jne LaceüepaLLeni

F-stalìpa XXI

fjg.

l:es chlr.¿tra tu:;

ST0VER"

13.

1964 G. cy'LLatraLus: ST0VER. 14icropa-l
l5). est. I, figs" 12-17.

eont. Vol. 10,

nQ

Z, p.149^

Descrição: Pólen de contorno 0,ral. Ëxina com cluas camadas,
sendo a oxte rna ornanentatla por ce rca de l0 cos te l as salìentes,
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circular, paralelas, cada uma com 2,5,.a 3 um de
l argura na área central do grã0. Est.as costelas j
untam_se nas
extremidades, sem contudo se fundj r. 0r.i entðm_se obliquanrente
en relação ao ei xo maior, sendo espaçadas unâ s das outras cer_
de seção selri

ca de 0,5

um.

Dimensões: C= 27,b-30 ¡m. L= I5-20 fm (9 exenpìares).

Djscussão e comparações: Esta espðcì e assemelha_se consjde_
ravelmente a t:|quí::e.Lospor,ítes batghoot"nií., aquì re cornb.i nado pa
ra este gônero, dìfer'i ndo entretantÒ pelo tanlanho um pouco me.,

nôr-

Af in

idade botãnica: tphedrales.

0corrôncia: Zonas pal i nol ógi cas l, Z, 3,

4.

LaceaepoLLenitr¿s j ansoní.i, (P0C0CK ) nov.comb.
Estampa XXI f iS. 14.

Gne

1964 tquiseto:;p,tt,t'. btzt: j an::ctn,i,í p0C0CK. Grana Paìynol"
ng 2, p. 149, est. l, fios. 26-27.

Vol. 5

,

Desc.i

çã.: Pólen polipììcaclo de contorno fusiforme a oval
regu.ì ar. Exina com duas cana<ias, sendo a externa djferenciada
de modo a Formar cerca cle l4 cos beì as paralolas, cada uma pos_
suindo de 3 a 4 ¡rm de ìargura. tstas costelas são Inuito espes_
sas, de contorno senicìrcu'l ar, lisas e separadas por canais on
de falta a catnacja externa, corn cerca de l_1,5 um de largura.
Dì spõem-se obì'i quarnente em relação ao e.i xo nai
or do g rã0, apa_

recendo entrec.uzadas por superposição das Faces. Nas extrenridades do grão as mesmas estreì tam-se, tocando_se, sem que
contudb haja fusão.

.

Dimensões: C= 57,5-9S rm. L= 30*56 ¡m (17 exemplares).

Discussão e compa rações: tsta õ urna esp6ci e muito fãciì , de
dìstinguìr, tendo sicjo orj gi nalmente descri ta para o Âlbiano
do Canadã, Assenle:i ha-se bastante a qzt.i::e Lospot,i tes brn ghoorndí
P0C0CK,que contuclo possui d.i mensões mujto menores,
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Afi nj dade botãni ca:

Ephecl ra-l

es,

0corrôncja: Zonas Pal i nol ógi cas j" Z,
p o L L e ytí.1:

GrL

eL

Es

tanpa XXI f iS.

(.¿

ce

cL

e

ct

t:

b

ar

3"4

ghoo

rni i

(

p0C0CK) nov. conb,

15.

1964 Equ.ise Los¡tot"it.c:t: baz,ghoot,ni.i p0C0CK. Grana
5, nQ 2, p. 149, est. l, fig" Zt.

palynr:.l.

Vo.l

.

ri cão: Põlen pol ip1ìcado, acoìpado, cle contorno fusifor
me a oval regular. Ixina corr du¿s camadas, a externa ornanjenta,
dt, por cerca de l0 a l4 costela. pðralelas, cada unla com cercÀ
de 2,5 lrm de largura. Estas costelas o.i enùam-se obliquamentc,,
cruzando-se com as da outra face, pelo achatamento causado pe_
la fossìlìzação. São esp0ssas e escuras, separadas por canais
fi nos. Próxjmo ãs extremidades, elas tornam-se mà.i s fjnas, toca ndo-s e se contudo se fundir.
Des c

0irnensões: C= 30-50 ¡m.

l= ,l7,5-30

pnr

('l6 exemplares).

Discussão e comparações: Conto jã foi refericlo, esta espócie
dì fere tle GnetaceaepoLLenl.tes jansoni.i p0C0CK, peì as d.imensões
men0res' 0utra espócìe semelhante 'e Llquísrs.bosp.ri bes Lajucmtít:
SRI VASTAVA, que dìfere contudo no nümero <le cos teì as por face,
quo no caso õ rru itrr nlaior.,
Af'-i n

idade botâni ca: Ephedrales,

0corrôncið: Zonas palinolðgìcas 1, Z, 3"
:; mr¡ L Li :¡
ts'tampa XXII fì9, l.

Gn et L ttc

r: a. a: p

r: L L

e:

ni

b r:

(

4.

SR

I

V

AS TA

l96B lt. tnoL'Lis SRIVASIAVA. Can. Journ" of Iarth Sci

217, est. l, fiS.

V

A )nov. comb.

Voì.5,

p.

13.

Descrição: Põ1en de contorno ovâ1. 0r.namentação constituicla
de costelas espessas, f rouxatnenLe arranjaclas, enr disposição o^
bìiqua en relação ao eixo rnaior cro grã0. Estas costelas mantém
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sua espessura em todo o conlpri mento do grão, tocando-se nas ex
tremidades' sem que c0ntud0 haja fusão. Medem cerca cre 2
rrnr cle
ìargura, sendo separaclas por ãreas lisas de cerca de 4_S r.rm.
Dimensões: C= 70 rLm. L.= 40-45 ¡m

(2 exemplares).

os: tsta espôcie ã caracterizada pelas costelas frou
arran.jadas em torno do grã0. Tal carac.terística pocle-

Comentãr'i

xamente

ria ser interpretada colto consequôncia dâ foss.i .l ìzação, mas a
largura constante das cos Le lâs mos trâ que rea lmente se trata de
unra espócìe distinta. Im arguns exenrprarcs ocorre
una fusão par
ci¿l das costelas nas extren.i dades.
Afi ni dade botân i ca:

Iphecl ra

Zonas Palinolõgìcas l,

les.

Z.

Gnet,eae(lepaLLe.nítes u.ndu7,¿rtus

e

( REGAL

) nov. cornb.
t:s tampa XXI fjS. ,ì6.

I

,

UËSUGUI

SANï0S

1974 [phcd,ipí'Lt;:: und¿tLar;us RÊGAL], utsuGUI

Petrobrás Vol. 17, ng 3-4, p, Zl2, est.

XI

e sANT0s. Bol.Tec.

I, fig.

6.

crj ção: Põl en de con torno oval, ornamentado com costelas
aìongadas, em nümero de 8 a r0 por face cro grã0. As costeras
têrn cerca cle 2-2,5 ttm cle largura, ostnei tando-se nas exLremìd¿l
Des

des, chegando a tocar-se sen

fusä0. Sào retas e subpa
s u indo umù 0r.nrtnìentação tlpì ca, decorrente
da exis
tênci a de cons trì ções i rregul arnren be espaçadôs nos I aclos das

raielas,

c¡ue ha,ja

pos

mesmas.

Dìnensões: C= 25-42 ¡rì . t-= lS-27 ,5

os:

ta espécìe

1rm

(9

exempìares ).

fere das de'mais descri tas para
este gênero pela exjstôncja clas constrições nas cost.elas que
ornamen l-atn o grã0.
Comen

Lãri

Es

di

Afi n idade botãn.ì ca: Iphoclral es
0corrêncj a: Zonas

pa I

j nol õgi cas

j" Z, 3"

4

*2 41-,

GnetaceaepoLLerLí,tes oneadtjs SRl VASTAVA.
tstanrpa XXI f.i gs. ì7_ì8.

l96B G. oreadí.s SRIVASTAVA. Can. Journ.

p.

21

4, est. l, Fìgs.

of

Ear

th Sci.Voi

Z-4.

5"

Descricão: A forma exterior de nossos exemplares
ê caracte_
risticanrente oval. A exi na possui duas camadas,sendo
a nexina
espessa e opaca e a sex.i na fj na e transparente,
onnamentada por
um g ra nde número de costelas subparalel
as, que mantêm sua es_
pessura em todo o compri mento do grã0. 0s
canais que separam as
cos'belas são finos, correspondendo a afi namentos da
exina.Nas
extremidades as cos te ì as tocan_se, mas não hã
evi dãnci a de fu_

são.

Dimensões: C= Z5*50
Comentãri

exemplares).

os: tsta espõcie assemelha-se cm mui tos

äspe

ctos

Afjnídade bo.tãnica: tphedrales

0corrência: Zonas pal jnolõg.i cas l, Z" 3"
cne ba.cedepôlLeni.

e FTLIX) nov.
Ëstampa XXI

4.

bes fissuz,a.bus ( pADtN-pHILLIpS

comb.

fiC.

19.

1 I!'t¡ud r ar;o r¡;onö r; es fi s t unat;u:r pADËN-pH r LL I ps e FËL
I X pol
et Spores. Vol" I3, np 2, p, 46ì, est. XV, figs" S_7, " r en
1

a

dz'ípí t;es eLsí.k.í.í. HtRNGREtN, dìferindo pelas dìrnensões
muimenores e pela fa1 ta de espessamentos polares.

Ephe

to

lrfi. L= 20_27 ¡n (7

9'/

Descri ção: põlen de contorn0 oval e I evemente
fusiforme. 0r
namontaçã0 constj tuida cle corca cìe g costelas
mui to espessas ã
escuras' algo i rregu l ares po r6m subparal el as. ts tas
costeìas
possuem seção senticjrculôr, sêrìdo separadas
por canais finos,,
onde provavermente farta a canraria externa da exi
na. As costeras
não se f unclo¡t nas extreln jdades, apenas locanclo-se.
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Djnlensões: C-. 27,5-47 rrfl. t.= l Z,S_Zj m (20
f
exemplares).
Discussão e conrparàçôes: A esp6cie eln questão
tenr sido des_
cri i;a sob vãrias crenonljnaçôes, devido a djfjculdacie
<.re observq
ção clo comp0rtanrento cras costeras de uma face para ouLr,å.
corresponde a nlLr iLas descrjções atr'i buídas
a ScLtízea
¿terta
bcm conro a s)¡.ti'rcrr.'is¡tot,itr¿:; tnaçJn.iLr.tbctLus (B0l-Kl.r0tambõ m a Irqu¿sotospot,ites ma,kouii

')0LKH0vlrrNA'
vfrlNA)
P0c0cK' Assenerha-se

diferinclo pelo n úme ro de costeläs, que em nossos
exen*
planes ó nlaior, alõ'l das dinlensões. Nesta
p0C0CK
espõcìe,
refe
re-se ao fa to da cos tel a central ser a íni ca que
cj rcunda todo
o grã0, o que não ó v.i s,ivel em nosso material,
P0C0CK,

Afi ni dade botãn.i ca: Ephedraìes,

0corrôncja: Zonas pa j j nol õgÌ cas l" 2, 3,
0 n.e

Es

Lúce (zcpoL LerLi Lt¿::

tampa XXIt

fj gs.

4.

ur,.sugu.íí nov.

Sp.

Z_3.

Derj vaÇão clo nome: Nome rlaclo em honenaclen
âo
gui, pa1ìnöJogo da pe.lrobrãs.

Dr"

Namj

o

Uosu

l.lolõtjpo: preparaÇào pr.l4, lâr¡ìna Gpl4T-216, coordenadas
15,5/29,6. Estanrpa XXil fiq" 2.
Estr¿ì1;o

típico:

l)iagnose:

circular'

Põl

:

[.orrnaçào Sanlana, Bacia do Ar^aripe"

en poìipl icaclo,

con

torno

ova

l aìargado a

sub-

0rnanrentação constituîda cre cosreraS espessas,
escuras porõm de topo achaLaclo, om nilmero cle l0 por
face clo grão
Nas extremidades as costelas não se f unclellt
, curvancjo*se e con*
tornando o grão.

Descrição: pólen cle contorno ova.l aìargado a subc.i
rcular, E
xi na conl duas camaclas, senr.lo ¿l externa ornarrentada
por ce rca
l0 c0s te Jas por face do grã0. ts tas são espessas e escuras,posde
su indo o topo achatado e liso. Sua l
ârgura ó irregu.i ar,estando
Fortenlentc adcridas urnas ¿s outrasr
sepiìracias por canajs
nluito f inos (menos tle 0,5 !m). Não se cl ìspõern p a r a ì
e ì a e n t e , s en
m
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do si nuosas. Nas extremidades elas se fundem, tornando_se
tu do maìs es trei

tas. Nestas regiões,

con_

percebe_se uma ììgeira in
flexão das costelas, sugerìndo que peìo nrenos aìgumas
continuam
na fa ce opos ta, cj rcundando totalmente o grao.
Dimensões: C= 22-47 vn. l-= 25-35
¡m

(ì3

exempìares)

Discussão e conparações: A espöci e ora descri
ta assemeìha_se
bastante a Eqztísetospor,¿tes mar.kouií p0C0CK, diferindo
entre_
tanto pelo con torno maj s circular, cos te J as si nuosas
e prìnci_
palmente pelo fa to de a ì gumas costelas j
c rcundam to ta 1me n te o

gnã0.

Afini dade botânj ca: tphedral

es.

0corrôncja: Zonas pa lj

cas l, 2, 3, 4.

no I ógÍ

Cne Lar:,eaepoLLeni..tes
Es

tampa

Deri vação do nome:

lar do grão.
Holót'i

0

XXil fjgs.

nome refere_se

tra

to tip ì co:

Fo rma ç âo

noV

.

S

p.

ao fo rma to subretangu

po: preparaeão pr.3, lãmina Gp/4I_ì93,

15,7-30,7. Estampa XXII fig.
Es

Tetangulat,ís
4-6.

coordenadas

4.

Santana, Baci a do Arari pe,

agnose: Contorno sub-retangul ar e sub_quadrado. Exjna
ornamentada por ce rca de 7_B cos te I as por face
do grã0, espessas
e escuras, de contonno sjnuoso, que se proìongam pela
outra fa
ce, contornando l,otalmente o cl rão.
Di

põl en po1ìpì.i cado, acoìpado,
contonno sub_quadra
do a* sub-retangur ar. Ëxina com dua s canadas, sendo
a externa
ornamentada por costel as sa l i entes, escuras e de
contorno sinu
oso. ts tas cos te ì as são separadas por canais mujto fi
nos,

Descri

faì ta

ção:

conrpì

etanrente a sexi na. Nas extremi dades

onde

, as costelas tor_

-244nam-se ìì.qeì ranente nla i s fi nas sof renc.ro
"
gando-se para a oulra face, cont0rnando

ura i nfl exão e proìon
deste nrodo o grã0.

Dinensões: C= 25-60 um. L=, 23*SS

l.rnr

(7 exempiares).

Dìscussão e compar,.rçõe s: As af .í ni clarles entre
esta esp6cìe e
G' ur:s ugttit. s¿ìo eviclc'ntes. As cl iferenças tlì¿is rìlðrcantes
entr.e
as duas são prìncìpalmente relativas ao conto rno,
além de no
caso presente es tar muj to mais claro o prol ongânento das
coste
'I

as de uma face para a outra,
Afj

nì dade

botãnica: Iphedraìes.

0corrência: Zonas pa I i nol õgì cas j, Z, 3,
Gnel;aceae¡toL7,r:ní Le¿:¡

ts tampa XXII

fi gs.

4.

ornatus nOV. Sp.

7-9.

Derìvação do nome:0 none refere_se ä ornanrentação
clavada
sobrepos ta ãs costel as.

llolõtìpo: Preparacão pn.I l, lâm.i na 0p/4T_32,l,
4,5/1 ,8. tstanrpa XXIt F.i gs. Z-8.

coordenaclas:

EstraLo L;ipìco: Fornraçao Santana, Bacìa do Araripe.
|)ìagnose: Con torno oval, ornalren.bação constituì.da por
coste
las elevadas, ocasionalnlente b ifurcadas r Þossuj ndo uua outra

ornamen bação

s

obrepos

ta,

f

ormacla

por cl avas.

Descrição: põlen cle cont0rno ova1, acoìp.rrJo. Ëxina
com duas
camadas, sendo a sexina 0rnanonLadd por cos tel
as espessas, oca
s'i ona lmente b ifuncadas, separarJas por canais
da mesnla largura
ou mais I argos que as cos tel as. ts.las nantérn a tresnìa
largura
em todo o conprìmenbo do grão, chegando ãs e.xtremicrades
senr
que haja coarescôncia das mesnras. um fôto notãver
õ a ocorrôncia de uma oulrð ornamentaç.io, supcrposta às costeìas, constj_
tuída dL' bäculas curtas, possuínclo urna [¡ase mais alargada.
Um
dos exentpìarês represenba provavelmente uma f ornla inlatura,
sen
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do as costelas majs espaçadas.
Dintensões: C= 37-42 ¡m. L= 25-3?.

u (3 exemplares).

e coltparaçõos: A esp6cie ora propos.La difere cle
todas as outi-as ¿lr,i buíclas a qualquer gônero cle Gnetaìes,
por
causa da ornamentação superposLa ãs cosbelas. Tal
eviclðncia nos
pa rece su Fì c ientem.nte Forte pana
a cri ação de uma nova esp6cie,
apesar do escasso núrnero cle exenrprares.HERNGRTËN (rg73)
descre
veu um novo qênero de polens, considerado
"incer'bae sedis,,, o
qual intitulou de Rr:gnea, lendo corro esp6cie tipo
R
poLymot"phus. 0 referì do gônero assemelha_se
un pouco ao naterj
al orâ tlescrjto, dìferindo pelo fato da ornamenLaçã0, apesar
de se djspôr em fj lei ras, não se encontna f undicla
de modo
Djscussão

fornrar

cos

a

tel as.

Afi n idade botânj ca: Ephedraìes.
0corrôncj a:Zona pal j nol õgi ca 4.
GÍteL.tce(Lepol..l.enit¿tr¡ í)ertf Ò.f,(r r¿ls
Is tanpa XXIt fiqs" I0_1:J.

1973 tlpttrztlr't".¡tit;es
n.o 3*4, est. VII"

0erì vaçãcl rjo

n

tes nas costelas,
Holôtjpo:

sp,
fiq"

onre

HtRNGRtEN.

no

V,

p,

S

pollen et Spores, Vol, l5

,

7.

: 0 nonle refere_se ãs perfur.rçòes exis len_

Irr.opar.ação:

p2.ll"

f

âlr.i

n¿ Gl)/4

1..209,

c.a.

I

g/25"3

XXll, fi gs. 10-11.
Estrato tì'p.i co: Fornraçäo Sarrtana, fìacia do Araripe.

Estarnpa

Diagnose: Põren poripì icado de conto'no ovar. Ëxina
ornamen
tada cotn cerca de U*10 costeìas por face clo grão. Costelas
com
s upe rfíci e foveolacja. Fov6olas grandes,
arranjadas em fi lei_
ras I i neares,

Descrição: pó1en poliplicado

aco.l

patlo" Contorno oval. Ëxina
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com duas camadâs

" sendo a externa ornamentada com costeias pa*
ralelas, espessas, cle topo pìano" Es tas cos te I as são
separa_
das por canaj s fi nos (menos de I lm) onde .Fal
ta a sexi na, pro_

longam-se por todo o comprimento do grão sem
sof rerenl bifurca_
çã0. Nas extrenidades, elas se estre jtarn um pouco, tocando-se
senì se fundìr, encontrando_se com as da
face oposta sem se p r_o

ìongar de uma para outra. A feição nrais característica
õao
corrôncia de fovéoias na superfÍcie das costelas.

As fovõoras
fi ìas, môntendo a

são aproxìmadamente .i guais, ordenando_se em

ntesnra

distãncìa entre si.

Djmensões: C= 28-52 um. L= 20_34
¡rm (B
scussão

_

exemp.l

ares).

e

comparações: tsta espécìe õ também úni ca
entre
os poììpììcados, não havcnrlr: comparação possíveì por
causa da
ocorrôncja das fovãolas na superfícìe das costelas.
Multinrtrginí
'bes xanderham¡není GERMTRAAD,
Di

H0plNG

me n

e

MULLER

tação simj lan, sendo porém descrito como

possui uma orna:

po

li colpado.

Afi ni da.de botâni ca: Ephetlraìes.
0corrôncj

a:

Zonas pal j nol ógi cas

l,

2.

GttetaceaepoLLení-tt:s; ::antot;i.i
Estâmpa XXI I fi gs. ì4-lS.

noV. sp,

'1974 GrLet;aceae¡toLLenz
Le:: t:ltLaLtatus REGAt. I, UËSUGUI e SANï0S.
Bol. l-ec. Petrobrãs Vol. ì7, nQ 3".4, p . 271" est. XIV,
fig. .ì .1.
De

ri vação do nofle: 0

nome

foi

clado em homenagen ao

bens da Silva Santos, paleontõlogo do

llolótipo: preparação pu. rr,
15,5/6. tstampa XXII, fjs. 14.

rämi

DNplvl

Dr.

Ru-

.

na Gp/4T-3r8, coordenadas

:

Êstrato tipì co: Forrração Santana, Bacia do Araripe.
agnose: Pólen de contorno oval. Ex.i na ornamentada por
cos
telas obìÍquas, nrui Lo larrlas, separadas por cand is fj nos. A b;
se das costelas é pìana, ntas no meìo de cada uma delas
ocorre
Dj
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uma el evaÇão semi

-ci iinclri ca que

acompanha

m€nto.

todo o seu

^

conrprì -

Descrição: põìen pol.i pìì cado, aco.l pa do, conto.no oval.
Exi=
nô com duas camadas, senclo a ex.l,erna ornamentada por
costelas
mui to largas (I S ¡n¡ , em niimero de b.-6 por
face do grão. Es *
tas são arranjadas obììquamente enÌ re.l ação ao eixo nla.í or,
formando um padrão entrecruzado por s upe rpos i
ção clas faces. Um ca
räter marcante õ o fato das costelas possui rem una base ìarga
e p1ana, sendo que no centro das mesn¡as ocorre um espessanento
de fornato senì ci I índrj co gue percorre todo o seu comp
ri men to.
Dimensões: C= S0-58 rr¡Ì. L= 42_46 yn

(3

exenrp.l

ares).

Discussão e comparações: Esta 6 nais urna situação
onde o
procedimento dd cr'iação dc urna n ova es pdci e com
número reduzìdo de exempìares, apesar de parecer imprudente, ð plenamente jus

tiI icado.

Não hí conrparação possível com espéci es des cri
tas
na polens poì ipli cados em funÇão do tì po de ornamentação.

pa

Afj nj dade botânj ca: Ephedrales.
0corrônci

a: Zona palinolôgìrca
?

Cn e

Ës

tampa XXII

2.

tctce r.t.epoL/.en.il;es

1973 Gnetaceac:po L l.eni Lr:t;

fjgs. ì6_l

sp.
Z.

. REy RE . l4en. clu Mus
Nat. Ser. C, Vo1. 27, p" l89, est. 45, fig. .l 6.
s

p

d 'Hi st oi

re

cri ção: Pôlen aparentemente monocoì pado, co l po al arganclose nas extremi dades . contorno fusi forne, Exi na conì duas
camadas, senclo a nexj na lisa e es cura e a sexi na transparente e o,r
namentada por cos tel as larqas, de seção semi cj r c u I a r
,di spos¿as
perpendìcu'l arnrenle en relação ã posição do
coìpo. En alguns
exemplares percebe-se uma tenclôncia de separaçäo entre
as cama
das da exina.
Des

Dimensões: C= 43-65

lr¡r

L= 15-27 !nr (B exemplares)
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portante o grande

n üme

ro de costeìas por face.

Afi nidade botânj ca: Ephedrales.

0corrôncia: Zonas pal.i nol ógi cas j, Z, 3,
S

beeuesipoL LerL.ites

4.

cupultfornís AZEMA

e

BOLTENHAGEN.

ts tampa XXII

fig. B.

Estampa

XXIII fj gs. ì_2.

s. cupu'Lífornís AZE|'4A e B0LTENHAGEN. pareobior.continent.
Voì. V, nQ I, p. 27, est. III, figs. la-b,2a-b, 3a-b.
1974

Descrição: Põ1en de forma elipsoidal alongada, ornamentado
por grande número de costelas lisas, i rregulares. Nas duas ex_
tremidades a exìna se espessa, formando duas "calotas,, em forma de cres ce nte. A exi na possuì duas camadas, se¡do a ìnterna
muito fina e trasnparente, visíveì apenas nos canais estreitos
que separam as costelas.
Dimensões: C= 60-95 pm. L= l5-32 ¡rm (20 exemp.l ares)

.

são e compa raçõos : A es põcì e des c ri ta 6 mui to seme_
lhante, quanto ã forma e djnensões, a Equisetospot,i.bes eLonga_
tus (H0R0l^lITZ), di ferì ndo peìa posse dos espessanentos nas ex
tremidades, que a cor oca indubitavermente no gêne ro mencionado.
Di s cus

Afi n i dade botãnj ca: Ephedrales.
0corrônci

a:

Zonas Paì inológ.i cas

j, 2, 3,

4.

beeuesipoLl.ení.L,es da11ani BRENNtR,
tstarnpa XXIII fig, S-6.

S

t968 s. dagani

est. 4, fì9.

BRENNER.

'l2.

Pollen et Spores. Vol. X, nq Z, p.364,

Descrição: Pó1en poliplicado de contorno elíptico, ornamen_
tado por um número muìto grande de costelas irregulares, frequentemente ramificadas, que atravessam todo o comprimento do
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grã0. As extrerÍi dacres possuen a exi na nrui to espessada, .Êormando
p rotube ränci as caracterÍstj cas. tstas,
ao con t rã r'i o do que o corre com outras espócies do gênero, não são ljsas, apresentan
do*se com a super'r'icie Finanente reticurada, dando a impressão
de

sacci. A exìna das regiões prìcadas ri fina e transparente
Dimensões: C= 40-46

¡nr L= l2-25

¡rm

(4 exernplares),

Conentãrios: Difere das c.lemai s esp6cies enquadradas neste
gê ne ro pe 1a forna e ornantentação reticulada
que apresenta sua
exina nas exLremi dades.

Afini

da

de botãni

0corrôncj

a:

ca:

tphecl

rales.

Zona pal ì nol õgì ca 4.
S

l;eeuesípoL'laní Les gz,anfuas.t:í

AZTMA

e

Ll0t,TtNtlAGtrN.

.tstaÍìpa XXIIT fìg.

7.

1974 s ' ç¡t'ambat;'t;i AZEMA e ßor.TINHAGËN. pa]eobi or .
con.L.i nen t.,
Vo'l . V, nQ 1, p. 29, est. IlI, figs. 7a-b, Ba-b, 9"

Descrição: Póren porìpìicacro de contorno fusjforme a"r ongado.
txjna ornanenlada por cerca de 6 costelas por face do grã0. Es
tas são angu losas, de contorno levemente onclulaclo. As extrèmi dades <lo grão são caracterizadas por ufiìa espôcie de .hruncamen*
'to das cosl-elas' oncre pocìc ser noLacro utì espessanrenro
da exina
fo rma n do duas "calotas,, esr:uras e lisas,
Dinrensões: C- 40-li 2 ¡rm. l.= 1Z-24 ym

('l1 exemplares).

Djscussão e comparaçõos: A espõc.ì e clescrjta difere <le S.
b.i.nodosus ST0VIR, a espõcìe nra.i s prijxima, pejo contorno ma.i s
alongado, menor núnlero cle costelas e cont0rno sinuoso das mesna s

,

Afi ni dade botãnica: Ephedrales.

0corrôncia: Zonas pa li

nol õ9ì

cas I, Z" 3, 4.

-251bes p!/gmeus AZTMA e
tstampa XXIII figs. B-9.

S Le: eoasípoLLen'i

B0LTENHAGTN'

1g74 S. r)lJgntou6 AZIMA e B0LTENI]AGEN ' Paleobi ol . Conti nent' Vol '
5, nQ I " p. 32, est. lV, figs. 6a-b, la-b, 8a-b.

Descrição: Põlen acolpaclo, po1ìp1icado, de contorno subcircu'l ar. Ixina escura cont, ornamcntação colls ti tuída de 6-9 cos te las em cada fa ce do g rão, espessas" de seção semì ci rcui ar' As
costelas fundem-se nas extremi dades, sendo separadas por ca nais linos. A exina é irregular, sendo vìsivelmente mais espes
sa nas extreni dades.
Dimensões: C= lB-35 um. L= i3-26 ¡rn

(ìB exerrpìares).

bãri os: tsta 6 a espécie mais comum do gônero em nosso
menakae
materja'l . Assemelha-se bastante a ["quisetosTtot'i tes
SRIVASTAVA, c1j f er'ì ndo pe.l a ocorrôncia de espessanentos polares'
Comen

Afi ni dade

bo

tânj ca: Ephedrales.

0corrônci a: 7.onas Pal i nolóqi cas
l) Lr:ext:s'i.po'l Lc:rLi

Es

I

Les pa l;nps

t1.¿.

t:or'rn s

ris

(BRENNER) nov

.

comb'

tampa XXIII fi gs. l0-ll.

. Dep. Geol
nes ancl l,Jat. Res. Bu'l l. 21 , p.90, est. 38' figs. 4-5.
1963 Uphedripí l:es I:)cttcLpr:caensls BRtNNER.

Ma

ry l

Mi

r

ornamentada
Descrìção: Pälen polipiìcado acolpado. txina
por 7-B costelas finas, a ì tas, de seção ci rcular,separadas por
ãreas l'i sas que at'i ngem B-10 1rm na parte central do grão' As
costel as Fundenl-se nas duas extremidades, formando doi s espes-

sarnentos

tipi

cos.

Dìmensões: C= 37-52 1.rrr" l-= 34-45 ¡m (3 exempìares).

os: A especie D" pctt;apscoensis ßRENNER, 6 a úni ca
que apresenta caracLeristicas ¡rorfoló.qì cas compativeis com a
Comentãrj

dos exempl ares rlescri t0s. Hã contt¡do, iìl9uma seme lhança com o
SANI'0S
exemplar cles cri to e iIustrado Por RICALI, UESUGUI e
(1974, p. 272, est. XX, fìg. B) identi Fjcado conro tlphednpites
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subbíLis, que di Fere por ndo apresentar as protuberãncìas
racterísLic¿s da espécìe enr questã0.
AFi nj dade

ca_

botânj ca: Ephedraìes.

0corrência: Zonas Palinolõq.i cas 3 e
tes sp .
tstanrpa XXIII FiS, 12.

S

beeuesipo LLení,

4.

1

Descri çã o: Põ1en de contorno ova1, exìna espessa e escura .
A ornamentação é cons ti tuida de costelas I ongì tudì nâi s mal defi ni das, de contorno I evenlente ondul ado, enr núnero aproximac.lo
de ì2 por face do grão. Nas extremi clades ocorrent espessamentos
da exjna, formando protuberãncias estreitas, com formato de
me i

a

Iua.

Di

mensões: C= 40-72

üt. L= I8-45 ¡m (ì0

exemplares)

os; 0s exempì ares aqui descri tos devem ser enquadrados nes te qênero, por causa dos espassamentos polares. En tretanLo, percebe-se claranente a exjstência de formas de tran,
sì ção entre os mesmos e os descrì tos sob a denominação
de
Equíse l;os;porite:; huqhesll P0C0CK. Por esta razã0, e tambãm pe
lo f ato de não ex jsti r no gênero i ter-¿slti.p6lLeni l;es nenhuma es
pécìe que possa acomoclã-los, optamos por class jf.i cã-los provjsorianrenLe ao nivel genórì co, fì cando apenas regì s trada a ob Comentãr'í

servação.
Af

inidade botãni ca:

Ephedra'l es.

0corrência: Zonas Palinológìcas 1,, Z, 3"
S

4.

tee.oesípo LLeni.tes sp. 2.

Istampa

XX]ll figs.

t4-.1 S.

Descri ção: Põì en polipììcado de contorno ova l a largado, tri
coìpado. A ornantentação õ constituída de giande número de costelas fjnas, longitudinais, que acompanham o contorno equato-

" ¿5 3-

rial do grã0. Em uma das faces ocorre, entre as costeìas,3 aberturas fi nas, que não a I cançam as extremi dades, sendo a do
mei o um pouco mais larga e I onga que as laterais. Nas extremi dades ocorrem espessamentos da exi na forrnando
espessas e escurâs que caracteri zan o gênero.
D'i

mensões: C= 23-2'l ttn. L=

l7

um

2 protuberâncj

as

(2 exemplares).

os:

Do que pode ser observado da I iteratura consul
tada, es te é o úni co regì s tro até hoje fej to de pol ens poì.i p1ì
cados trì coì pados. 0bvì amente, consi derando-se que a presença
de 3 colpos é geralmente acei ta cono uma característica típìca
de angì ospermas, tal regì stro reves te*s e de alto i nteresse,por
es tabel ecer um possível vínculo entre es tas plantas e as Ephedrales, numa époc a que foì decisiva para a d ivers i fi cação e do
mini o das pl antas com flores.
Comentárj

Afì njdade botãni

0corrôncj

a:

ca:

Ephedrales.

Zona Pal inol ógì ca 4.
S

Leeues;'[¡:oLLeni bes

ts tampa

s

p,

3.

XXIII fi 9. 'l3.

crj ção: Põìen de contorno ovâ I alongado. 0rnamentação
cons ti tuída de cerca de 7 a B costel as longìtudìna.i s por face
do grão, largas, separadas por fj nos canajs. As costelas,retas
e não rami f icacl as, a lravessam todo 0 comprjmento do g rão, fundj ndo-se nas extremi dades sob duas protuberãnci as tipìcas da e
xina, resul tantes do espessamento anormal da meslna nes ta área.
Uma das costel as (marcando o polo proxinral ?) é mais espessa
que as outras, servi ndo de ì ì gação entre as duas protuberãncìas
das extrenridades.
Des

Dimensões; C= 35 um. L= 20 um. (1 exemplar)

e d ifere de todas âs outras ìncluídas no gênero em decorrência da exi s tênci a de uma costel a mais
Comentãri

espessa,

os:

ts

I ì gando

ta

espõcì

as protuberãncjas típicas do gênero.
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Afi n idade botãnica: Ephedrales.
0corrênci

a:

Zona

Pa

l j nol ógi

ca

4.

Gênero RegaLípctllenítes

Djscussão: ST0VtR ('l964,

p,

150

nov.

gen.

) ao sintetizar a morfo l og ia

de SteeoesípetLLeni t:,zs atravõs cla diagnose, neferiu-se a condição da existôncia de poì os conspìcuamente modi fì cados cono fei
ção ì ndìspensãvel à sua caracteri zaçã0. Na época, não houye ne
cessidade de nraìores detalhes sobre o tipo de modìfìcação em
questã0, jã que as espõc ies então descritas obedec iam ao mesmo
padrão morfol óg ico, representado por pol os i gual mente modi fj ca
dos. Contudo, com a descoberta, feì ta por REGAL I , UESUGU I
e
SANT0S (197 4, p. 271) de grãos cujos poì os são desìgualmente
modi fi cados, torna-se necessãria uma emenda na d iagnose orìginal feita por ST0VER, de modo a incluir tão somente os exempla
res caracteni zados segundo o conhecinento e a i n tenção do autor na ãpoc a. A referj cla enrenda é ago ra por nõs efetuada " sêgundo des cri ção apresentada a seguir.
"Pólen acolpado, iorma elisoidal a fusifonne, com número vari ãve l de costelas (ri dges ) longitudinajs, a l te rnadas com canajs mais es trei tos. Exina com duas camadas. Poìos igualmente
modi f i

c

ados.

"

tm consequôncia desta restri çã0, os grãos similares aos

crj tos por

des.

I , UtSUGUl, e SANT0S (op. cìt.) d evem ser clas
sifjcados em um novo gênero, sendo IttgulipoLLeni l:es proposto
pa ra este enquadramento.
REGAL

Derì vação do nome: Nome dado em homenagem

a Dra.

MARIL I

A

RE

GALI, Palinóloqa da Petrobrás.

Espécie-tipo: Il .
nov . conrb

arrtphorif

orntis (RtGALI,

UESUGUI

e

SANT0S

.

agnose: Contorno fus i forne a eììpsoidal. Exind com duas
camadas, sendo a exLey'na ornamentada por um n úme ro vari ãvel de
Di
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costel as
gua lmente

, separadâs por canais ûla js estreitos. polos des i
mod ífi cados.

-

ção: PoìeÀs poliplicados de contorno fusj forme a e1ìp
soidal. Exjna com duas canadas, sendo a nexi na ljsa e â sexjna ornaÍìentada por um número v ari ãve l de cos teì as que se orien
tam paralelâmente em relação ao eixo nlaior do grã0. Estas costel as são separadas por canais mâis fjnos que elas, onde falta
a sexj na. Nas extremj dades, a exjna se espessa de manej ra desigual, sendo que em unla deìas o espessanento é j dônti co ao ob
servado ern espõcì es de [; t, e e ù e t; ip o L'L e ni l; e s , enquanto na outra
Descri

forma-se uma expansão

a

I onqada

,

aproxi ntadamente cj I índrì ca.

i

RelaLipoLLeTxi t:c.s nov. gen. é úni co entre os po
lipìicados, em função do espessamento anormal de uma das extre
mj dades. Assemel ha-se em I j nhas geraìs ã Steeue sinoLLení. te s,do
Conrparações

qual foi desmer¡brado, sendo porérl faci lmente
t?etç¡aLípoL Leni. Lr¿s amphori

e

dì

förmis

stì nguíveì.
(RËGALl, UESUGUI

) nov. conrb.
Estarnpa XXIfI figs. l6-17.
SAN'l0S

1974 S beauesi¡:oLl"r:ni. Lcs; ctntphat'íf or"n/s REGALI, UESUGUI e SANTOS
Bol. Tec. Petrobrãs Vol. 17, nQ 3- 4, p. 271 , es t. XXI, fig. 7.
Descr.i ção: Põ1en de conl-orno elìpsoìcla1, acolpado.
com dúas camadas, sendo antbas fjnas. A cama da i nterna ã

Exjna

ljsa e
a externa ornamentadô por cerca de 6-B costel as por face
do
grão. As costel as são largas e achatadas, sendo separadas por
canajs muìto fjnos (cerca de I unl), onde falta a sexina. Nas
extremj dades, a exina se espessa v is jve l nlente, de naneira desi
gua1, tm uma delas forma-se apenas unla "ca'ì ota" henl jsf eirìca,nte
dindo cerca de ì,5-2 tr , enqudnto na outra fornla-se uma ver€ladeì ra projeção de formatocjlíndrico, com extremjdacle um pouco dì latada, medì ndo majs de l0 nr de comprìmenbo.
Dimensões: C= 35-67 rfi. L= 25-27 yrn (3 exenrpìares ).

Comentáiios: Poss'i vclmente.os espécìmens regi s trados perten
çem a espéci es cl j sti ntas dentro cleste gênero, o que serã averi

-256guado quando dispusermos de um núrnero r¡aior de exempìares.

Afi nj dade botãni ca: Ephedrales.
0corrônc

ia:

Zona

Paljnológica

1.

Genero ScVti.zaeoLsporitet; P0T0NIE,
Ëspéc

ie-tì po: s.

lgsl

eocte.níczzs (SELLING) POf0NIE.

1944 Schízea ,eocen.ica StLLING. Götenborg.

Vol. 16, p. 66, est. 4, fig.

Bot. Trädgard 14eded.

44.

1951 Schizaeoísponíbes eocenícus (SELLING) P0T0NIË. palaeontographi ca Vol. 918, p. .l44, es t. 20, fjS. 19.

fichizaeo'ít;pori, bes

tstanpa XXIII fig.
1964

mínor

P0C0CK

,

B.

S. minoy' P0C0C K. Grana Palynol" Vol. S, ng 2, D. l5S,est"

2, f íg.

10.

Descri ção: Co n to rno oval, pequeno. 0rnamentaçâo aparentemen
te ci câtrj cosa, formada por cos bel as rnu'i to finas, pouco sal.i en
tes, às vezes mal defi ni da s. txina espessa e escura.

Dimensões: C= 28-45 lrm. L-= l7-30 rrn
Comentãri
nes ta espéci
ne

(lì

exempìares).

os: Nossos exemplares enquadram-se penFeì tamente
e, correspondendo aos menores representantes do gê

ro jã descrj tos.

Afi ni dade botãnica:

Fami I

ia

Schìzeaeceae.

0corrõncia: Zonas Pa I i nol õqi cas l,

2.

Subturma PRAtC0tPATES P0T0NIË
Gênero t!ut:ontmiíòLi bes

(E RDTI'1AN

,

e

KRËMP, 19S4,

l94B

) HUGUES,l96l,

-257"

Espécie-bjpo: ¿'. bt'o,ed.ssonl.í (ERDT[1AN)

HUGUES.

1948 'I'zt'icol.pites broczdssoni.i ERDTIvIAN. Geol. Foren.

Vol. 70,

p.

267-268, text. fìgs. l3-15.
1961 Eucommíidítes Lroedssonií (ERDT¡4AN) HUGUtS.Pâlaeontology.

Vol. 4, nq 2, p. 293,

es

t. 37, figs. l-16.

s Lyo e ds s o nll
Istanrpa XXIV fig. ì.
Flucommíidi

l;tz

( E RDT llA N

)

HUGUE

S.

Descri cão: Pólen tri coìpaclo, contorno oval. 0s três colpos
ocornem caracteri sticamente em uma mesma face do grã0, sendo o
centra I mais largo e I ongo dos 3. 0s col pos laterajs situam-se

a certa distãncia da perìferi a do g rã0. Exina

es pes sa

, ììsa

e

punctada.
Dìnrensões: C= 36-44 um

(3

exempìares)

Comentãri os: A esp6c ie ora identifjcada 6 cosmopol ì ta, ocor
rendo com relativa frequõncia enl associações jurãssicas e cretãceas. Em nosso material é contudo tììu j to rara, sendo encontra

da tanto na base quanto no topo da Forntação Santana.
Af i nì

dade botãni ca:

[;ueotnntl.a.

0corrência: Zona Pal i noì ógì ca I.
Eucommiidi l:e:: n.inor GR00T
Es tampa XXIV fì g. 2.

1960 ¿'. mínor GR00I
es

e

PENNY.

e

PtNNY.

t1ìcropaleont. Vol. 6, ng 2, p.234,

t. 2, fì9. ì4.

Descri Ção: Pól en trj co lpado, de formato aproxì madamente isod j amé,tri co.0s 3 colpos ocorrenì na mesma face, sendo o, central

rnais longo e largo que os laterais, apesar de não atingjr as ex
tremi dades do g rã0. Exina psiìada, mais espessa nas extremjdades, onde a t inqe cerca de 2 ¡n,
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Dimensões: 22-30 um. L= 16-20 pm
Discussão

e

Af i ni dade

botãni ca: !!ztcornnia

(Ì7 exemplares).

comparações: tsta esp6cie d.i fere de ¿. .t,oed^ssonii
(tRDTMAN) HUGUES pelas dimensões gerais menores e pela ocorrên
cia de á reas espessadas nas extremidades.

0corrôncja: Zonas Pal iñológi cas j, Z, 3,

Fiq.

r8

-

R E

4.

PRESENTAÇÂO ÊSOUEMÁIlC¡ On MORFOLOGTA DAS ESpÉCtES
EUCOMfu1IIDITES PRESENÍËS NA ASSOCIAçÃO

K'n
Eucommiid¡le3 lroedssonìi

Eucommiidiles

sp.

I

Eucomr¡iidiìes sp. ¿

@

Eucomñiiditc!,6Þ.

lluconmíidLt¿6 sp. l.
Es tampa XXI V fì g. 3.

Descrição: Põ1en tricolpaclo pequeno, de contorno sub-retangular. Exina fìna e clara, psjlada.0s 3 colpos localiLzaln-se
na mesnra face do grã0, sendo o central profundo e longo, êrq ua nto os lateraìs aparecen como sìmp1es fendas, peq ue nos
e es
junto
treì tos, situados
ã na rgem do grã0.
Dimensões: C= 17-23 um. l-= 9-13 pm (4 exempìares).
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Comentãri os

: 0s grãos acima descri tos

di ferem das outras es
pócìes enquadradas no gônero nucamniidi úes peìas di me nsões nui
to reduz idas e pe 1a fo rma sub-retanguìar.

Afì ni da de

bo

tãni cai [:ucomïnía

?

0corrôncia: Zonas Palinolõgicas I,

2

uconmii rli te s sp . 2,
Es tampa XXIV Fig. 4.

ll

Descrìção: Põlen tricoìpado, de contorno fusiforme com as
extremidades Lruncadas. Exina fina e c'l ara, psilada.0s 3 colpos sìtuam-se em uma mesma face, sendo o central longo e aberto. 0s laterais são curtos e estreitos, es tando s i tuados quase
margì nal me n te.
Dinensões: C= I7-27

os:

ta é

unt.

L=

12-

17 um (5 exempìares).

e

t,o característj ca, sendo
facì I mente reconhecíveì pel a sua forma. E entretanto difícil
observar os col pos ìaterais , que são muj to fi nos e margìnais.
Comentárì

Es

uma

es pécj

Afi ni dade botâni ca: llucomnia

0corrência: Zonas

Pal i nol õgi

rnui

?

cas 1" 2,3,4

llucomníid'i't¿s sp,
Estanpa XXI V f.ì g. 5.

Descrição: Póìen de contorno sub-cìrcular. Exìna fina, psilada e escabrada. Coìpos Iargos e i ongos , ben definidos, sìtua
dos em uma únjca face do grã0.
Dimensões

t

C= 25-27 rrnr. L= 23-26 pn (2 exenrpìares).

e

comparações: Dilcre das outras espécìes descritas para este gênero pela fornra, quase circular, bem como peìo
fato dos co lpos possui rem din¡ensões aproximôdamente iguais. As
semelha-se a Ll . ::ulr:chou.i.cns.i:; 0 R t.0 l,l S K A - Z l^10 L I NS KA. difeni ndo
D'i

scussão
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porque os 3 colpos tôm a mesma ìargura
Af i n.i dade

botâni ca:

[,\tr:ort¡nía

?

0corrõncia: Zonas palj nolõgì cas j, Z, 3"

4.

Subturma M0N0C0LpATES I VERSEN
I950

e

TR0ELS_SMITH ,

.

Infraturnra QUASILAEVIGATI p0T0NIE, ì970.
Subi nfraturma ACAVAT I nov. subi nf
.

ro tlonosuLcít;es (tRDTMAN ,
ì947) ex C0UpER, 1953.
Gône

tspécìe*ti po:
19

M

nt'íninus

1g47 ,

c00Ks0N,

C00KS0N.

47 M. m ínirnus C00KS0N. B.A.N.Z.

Ser, A, Vol.

2, nÇ

Ant. Res. txp. l929,l93t.Res.
{ì, p. 134-'l35, est. tS, figs. 47*50.

ì4ono

:.;

uLc:i.Le

tstampa

XXI

s

gL o

btu:t

B RENNE R

V fig. 6.

1963 M. gLoLLus,RENNER. Maryr.

8u11.27, p.75, est. ZS, fig.7.

Dep

. Geor.

Mi

nes and r,rat.

Res.

Doscrição: Pólr:n nronocolpado. Colpo eslreìto e reto,
esten_
dendo-se por t0cio o conpri mento do grão. Contorno
em vi s ta po_
ìar aproxìnadanente retangular.0 coìpo ð situado erì uma rc,
gião de fornato tambõnr rctclngular, onde a exina é visivernente
mais espessa, com ìargura cle cerca de 10
¡m.
Dimensões: C= Zl-37,5
Djscussão

e

pnr

. L= lS_ZB pn. (20 exempìares).

conrparaçõcs: 0s exemplares aquì descritos são
comparãveì s em to dos os aspectos a es ta es péci e, <1escrìta
por
BRENNER para o Neocomiano e Arbiano dos
Estados urr'i dos. Difere
das demais espécìes do gðnero por car¡sa c1a ãrea retangular
espessa ondc o coìpo es tã sitLrado.
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Afi ni dade botâni

ca:

0corrência: Z onas

desconhecida.

Pal inol ógì cas

Mc:;nosuLcí.¿¿s
EsLampa XXIV

1, 2, 3,

chaloneri
fì9. 7.

4

BRtNNtR.

1963 M, chalonr¿ri BRENNER. 14ary1. Dep. Geol. Mìnes and l^lat.

Res.

Bull. 27, p. 73, est. 15, fi gs. 9-ll.

Descrição: Pólen monosuìcado, colpo medindo de 1/Z a Z/3 do
comprimento do grão, bordejado por um margo fino. Exj na
com
duas camadas, sendo a i ntenna .ì jsa e a externa dens amente reco

berta por grana.

Dimensões: C= 17-27 pn. L= 12- 1B ym

(5 exemplares).

os: Esta õ uma espõcie muj lo rara em noss o materj al, diferindo d¿s outnas espõcies do gênero pela natureza de
Comentãri

s

ua

ornanten Laçã0.

Afi ni dade botäni ca: desconhecida.

0corrência: Zonas Palinológìcas j, Z,3,

4.

Gônero Cgcadopí t;es l,lILS0N e l,,lEBSTER, 1946.
Espõci

eiti po: C. foL7.ícu|.arLs

lllIt-S0N

e

WEBSTER,

1946 C. foLLìcuLaris l,JILS0N e WEBSTER, Amer. Journ. Bot.
33, nQ 4, p. 274, est. I, fig. 7.

Vol.

s mininus (C00KS0N) p0C0CK.
Estampa XXIV FjS. 10.

Cy a arJop.i.Le

Ant. Res.Exp,lgZgì93ì, Rep. Ser. A, Vol. 2, ng B, p. 134-135, est. 'l5, figs.47-50.
1947 MonosuLci bet: minímu:: C00KS0N. B.A.N.Z.

1970 Cyc:adopítes mini.rnzs (C00KS0N) P0C0CK. Palaeontographi
Vol. 1308, p. l0B, est. 26, figs. 21 -22.

ca

- 262-

Descrjção: Grão monocolpado. Colpo longo, atravessando todo
o comprjmento do grão, maìs aberto nas extremidades que nas
regìões próxìmas ao centro. Tjpicamente, este colpo õ acompa _
nhado por duas dobras da exina. 0 contorno é ov"rì, com as ex _
trerni dades afiladas. A ex.i na õ f.i na e lisa.
Djmensões

:

comentãri

os:

C= 27-43
ts pécì

pm

e

. L= j7-26 ¡m (12 exemp.l ares) .

mui

to

bem caracteri zada

entre as

de.r

mais que compõem o genero ClJc(tt¿opí¡e s, pela ocorrência de do_
bramentos da exj na acompanhanclo o coìpo em to da sua extensã0,
Afi ni dade botãni

ca:

Cycadales.

0corrência: Zonas palinolõgicas 1, Z, 3"
Cyr:arlopi Les de-bey,ius (BALMt

Estanrpa XXIV

fiS. ll.

4.

)

p0C0CK.

1957 En'by7.it;sa det:erius; BALMt. C.S.1.R.0. Coal
25

" p. 29,

es

t. 6, fì gs .

75-77

.

Res.Sect.T.C,

.

1970 Cycadopites d.,etet,ius (BALME) p0C0CK. palaeontographj

Vol. 1308, ng 3-6, p. 109, est. 24, fig;
Descri

ção: Grãos de póìen

17.

com contorno aìongado,

dos. Colpo exLendendo-se ao longo de todo o grão,
nas extremì dades. Exi na fjna, s uperfícì e lisa.
Dimensões: C= 47 um.

L- 20 ¡m (1

ca

i ces agu
abrindo_se
ãp

exempìar).

0 contorno, ni ti damente f us.i forme , e as dj men_
sões relativamente al tas caracteri zan es ta espécie, separandoa de to das as outrâs jã descritas pa ra este gênero.
Di s cussão:

Afi nj dade botãnj ca: Cycadales.

0corr6ncia: Zona pal jnológì ca l.
Cycado2ti bes ni Lí dus (BALMt)
Es tarnpa XX I V .Fi S. 1Z .

de JtRSEy,
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ti (l¿.¿s BALl,lE. .S.l.R.0,Coal Res. Sect.
25, p.30, est. 6, figs. 78-80.
1957 unt!/Líssa ni

1962
S

C

nkgocycad,ophytus ni.bi tj.us (BALME) de JtRSty. pubt
Queensl. Vol . 307, p. .l2, es t. 5, fi gs. l-3.

Gt

urv.

1964 Cgcadopibes nít:iclas (BALMt) de JERStY.

Queensl. Vol

.

321

, p.

T.C.

Geoì,

Publ. Geol. Surv.

10.

Descri ção: p6len monocoì pado de co n torn o oval. Colpo
extendendo-se por todo o comp r.i mento do g rã0, sendo mais aberto pró
xìmo às extrenidades. Exina fina , con cerca de ¡,5
l1m de espes
s u ra .

Djnensões: C= 22-35 yn. L= l0-20 ¡m (20 exemplares)
Discussão e comparações: A espécìe ora des c rì
consjderavelmente a ClJcadopl:tes fnctgLLt)s SINGH,
natureza da exina, aqui muito ma.i s espessa.
Af.i ni dade botãni

ca:

assemelha_se

diferìndo

pela

Cycadales.

0corrôncia: Zonas palinológicas j, Z, 3,

s scabratzs
ts tampa XXIV fíS. 13.
Cll

ta

aadopí

t:e

1965 C. scabraLus STANLEy.

4.

STANLEy

ßull. Amer. paleont. Vol.
p.271, est. 37, fìgs. l0-lb.

49

,nqZZZ,

Descrição: põlen de contorno ovaì, com um clos polos majs a_
filados que o o ut ro. Coìpo longo, cjrcundaclo por lãbios espes_
sados, aì cançando a largura mãxima junto ãs extrcm.i dades. Exi _
na fi na, clara e visivelmente escabracla, sendo a ornamentação
ajnda majs pronunci ada ao ìongo dos bordos do coìpo.

e com¡rarações: A espécie aqui identifìcada asseme
lha-se bastan le a C.¡,anantorLocoLpi.l;cs assine byícus pIERCE, d.i fe_
rj ndo ôpenas peì as dinensões , que enì nosso materj a.l correspon_
de a cerca de l/3 das da espécie supracitadâ.
Discussão
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Afi nj dade botâni ca: Cycadales.

0corr6ncia: Zonas

Pal j nol õgi

cas 1, Z, 3, 4.

Cllcadop'ites sp. l.
Es tampa XXI V fjS. 14.

3 Ctlcarlopit;es sp. REYRt. Mem. du lulus
27" p.l83, est. 43, fiq. 9.
197

d'Hjst.

Nat.,Ser.C,V01"

Descrição: Põlen monosulcado de contorn0 fusiforme. Colpo
muito longo, aberto nas extremidades, fechado no centro do grão
Sob este colpo rocaì iza-se ourra abertura estreita, ìguaìnenbe
aìongada.
Exina nitìdðmente puncta da, espessa e escura.
Dimensões: C= 29-36 um.
Comentãr'i

o g6nero
presença

12-

L

20 ¡m (6 exernplares)

os: Djfere de todas as espõcies já desoitas

C!:/ccl(Sopibes pela natureza de sua
de uma segunda abertura, situada

Afi ni d¿clc bolãnica

:

para
bem como pela

exìna,
sob a principal.

Cycaclalcs.

0corrência: Zonas l)alìnoìõgicas 1, 2, 3"

4.

p. 2.
Es tanpa XXIV fig. 5.
Cycadopites

s

cri ção: l)óìen de dintensões cl.i minutas, monocol pado. 0 coì
po sì tua-se no centro de uma ãrea maì s fjna" de formato aprox-.i.
madamente retanguìar, porérn sempre com as extremjdades majs a_
largadas que a região central. A exjna õ
lisa, sendo o
comprimento do gnão apenas um pouco ntaì or que a largura.
Des

Dimensões: C= l9-23

rLnr

L= 16"22 unì (5 exetnpìares)

tãrj os : Esta es póci e d provavelmente desconhecj da. A
justj ficati va da não crìação de uma es póci e nova para acomodä_
la decorre, por um lado, do pequeno número de exempìares encon
tr,clo, e por out ro, pela dificuldade de observação de aìguns
Come n
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caracteres morfoÌõgÍ
Af i ni

da

de

importantes

cos

bo Lâni ca:

Cycadales.

0co rrôn ci a : Zona pal i noì õgì

ca

1.

Gônero MonocoLpopoLLeni.Les
.|953.

EspõcÍe-tipo

i M. L,'anqu¿LLns

(p0T0NrE)

TH014S0M e

TH0MS0M

e

PFLUG

pFLUG.

polLenites r; z,ctrtq zL.i. ¿rs p0T0NIÉ Arb. Inst. palaobot.petrogn
Brennst, Vol 4, p. 5'l, est. .l , fj gs. 3_8.
1934

-/

1953 MonocoLpopoLLenít,zs tt,anqutl.las (p0T0NIË)
TH0MS0M
P a l a e o n t o g r a p h i c a Vol.
948, p. 62, est. 4, fi g. 27.

Monocol¡to.¡tolLanites sythet,oítlíües
MAGLOfRE.

ts tanpa XXIV
1965 M. ::phero.írli.Lr:s JARDINE
p. 2ì1, est. B, figs. 27.-30.

fjq.
e

JA RDI

e

pFLUG.

NÉ

e

6.

ÞlAGL0lRE.

Coll. Int. Micropaì.

Descrição: põ1en de contorno aproximadamente circular,
mono
sulcado. Exina fina e cìara, escabracla. Colpo i o g
n o , a t ra v e s s a n
do lodo o comprjmento d0 ç¡rã0, acompanhaclo de
lãbìos esp"r.u-_

dos.

Dimensões: C=L= 15-24 1rm. (20 exernpìares).

Djscussão

e

comparações: Esta es péci e 6 facilnlente
reconho
cível, tencro s.i do or'í gìnaìrnente descrita para o Senoniano
cro
senega l e costa do M¿ rf ir. Di fe re das
demâ i s espðcì es descrjtas parð o gônero peìa natureza da exjna e prìncipalrnente
pela
fo rma ci rcular.

Afìnidade botâni ca:

clcsconhec.i da.

0corrôncia: Zonas I)alìnolõqjca.s 1, Z. 3.

4.
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Gônero Conf ertísuLci.t:es ANDtRS0N, 1960.

Espõcie-tipo i C. knoúLtozl

ANDtRSON.

C. knouL.Loni ANDËRS0N. New l.lex. Bur. tvl.i nes lvli n. Res.
6, p. 27, esr. 3, fìgs. 3-4. est. 4, fì g. ì9.
1960

Mem.

s sp.
Estampa XXIV fìS. 19.
Con

Descr'i çã o:

na e

fe r,.bí s ul. c i.t

póìen

e

onosul cado de contorno

e1ípti co, exina fi

ara. Co 1po extendendo-se por todo o seu comprjmento,
cançando a ì argura mãxi ma no cenLro do grã0, estrejtando_se
c

I

di reção das extremi clades.

Djmensões: C= 73 um. L= 35 ¡m

(l

al
na

exempìar).

scussão e compa rações: 0 exemp ì a r ora descrj to foj enqua_
d rado nes te gônero por causa de
sua ex.i na nuj to fina e transpa
rente, o que não ocorre no gênero MenocoLpopoLLenítes pFL:JG e
ïH0l'lS0M. Contudo, este djfere da únjca espõc.i e descrita,
C
knouLtoni ANDtRS0N, pelas djrnensões, relatìvamente majores,
e
pela falta de um margo aconrpanhando o coìpo.
Dj

Afi ni dade botânica: desconhecida.

0corrôncja: Zona

paì.i

no1õgica

4.

Gênero BenneLtt.taepoLLenites
Espéci

e-ti

po

i B. Lueífet,

TH

1949 B. Lucifr.tr THItGART.

est. 3, fì9.

p

TH I

EGART, 1949.

I EGART.
a

1ae

on

t

og

r

aph

i

c

a Voì.

B9

B, p.

lO

5.

Be,nnel;ti baepaLLenítes minimus SINGH.
Estampa XXIV f.i g. 7.

B. nin'ímus SINGI-l . Res. Counc.
es t. 14, fig. 7.
1964

A.l

berta. Vol. 15, p.

106
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Descri ção: pó1en monoco ì pado de contorno
oval. Exina espes_
sa, punctada. Sulco representado por um I eptoma ì argo,
ci rcundado por dobras marg inajs da exi na, que aì
cânçam 5 pm de largu
ra.

Dimensões: C= 27-35 ¡m. L= 17_ZO
um
scussão

e

(.1

0

exemplar-es).

raçôes: As dimensõcs reduz.i das em relação
as outras espãcìes do gônero corres pondem à prì
nci pal caracte_
ristica de B. min.im¿¿.,i, descritd por^ s INGI_i para o cretãceo
Infe
rior do Canaclã
Dì

compa

Afi n idade botãnica: Benneti tâles.
0corrônci a: Zonas palinolõgìcas l, Z,3,4

t:tiLaepoLLení.bes sp.
Es tampa XXIV lig.
ì8.

D

enne

Descrição: pólen rnonosulcarlo de contorno ova.ì
, exina espes_
sa, granular. 0 sulco õ rcprcsentado por utn I eptoma largo,
on_
de a exjna é mais Fina e es cabrada, acompanhado
por duas pre_
gas margìnajs da exina que alcançarn atã 5
um de larguna.
Dimensões: C= 66-ì05 ¡rm. L= 3?_50 pm

(5 exemplares).

scussão e comparações: Esta espécìe assemerha-se
bastante
a Palnídí. Les marímus C0UptR, djferindo peìa exjstêncja
de pre
gas marginajs ao sulco, o que justj fj ca j
a ncl usão no gônero
Di

Bennet

tí

t aepo LL en.í t: e.s.

Afi ni dade botãni ca: Bennetti tales.
0corrênci a: Zonas pal i nol õgi cas j, Z, 3, 4.
Gônero paLnaepoLLení.tr¿s p0T0N I E, lg5g.

Espõcie-tipo: p. LxanqttilLtts (p0T0NIË)

p0T0NlE.

_

1934 PoLLeníbes t,anqu¿LLus poroNIE.

Arb. Inst. paråobot.
trogr. Brennst. Vol . 4; p. 5ì, est. l, fi9s. 3, B.

268_
pe_

1958 PtL¡naepol' r.enr' Les LranquiLLus (p0r0NIE) poroNIÉ.
Bei h.Geor.

Jb. Vol.3l, p. 97-gB, esr. ll, fìg. l38.
p a Lmaep o LL

ení..t es

Labíatus

BRtNNER.

Estampa XXIV f.i g. 20.

l96B P. Lab.iatus

est. 7, fig.

BRENNER. pol I en

et Spores Vol. X,

2,

nQ

6.

p.380,

cri ção: Grão monoco lpado, de exina opaca, escura
e I.i sa.
Contorno oval a I ongado. Coìpo estreito, cì rcundado
por lãbjos
finos, que atravessam todo o comprj mento do grã0.
Dqs

Dimensões: C= 24-42 rm. L= ì5-2b
¡m (20 exempìares).

e compa rações: Es ta es põc ie ó canacterizada pela
existãncia de lãbjos fj nos que gua rnecem o colpo, tendo
sido
orjginâlmente descrj ta por BRENNER, a partì r cle mateli
al proce
Di

scussão

dente do Alb.i ano do peru.

Afi ni dade botãn.i ca: palnae.

0corrência: Zonas pal.i nol õgicas 1, Z, 3,

Subi

4.

nfraturnra CAVATI nov. subinf.

Gênero CazamonocoLp.ites nov. gen,
Derì vação do nome

va entre as

cama da

Espõcìe-tìpo

i

: 0 nome refere-se a ex.i stêncja de uma ca

s da exlna-

Cat;amonocol.p.tlbrzs puyrc LatLt:)

gen. e sp.

noV.

Diagnose: pól en monocolpado, contorno oval, txina
com
camadas, cavada. corpo rongo, caracter,i sti camente
aberto

extremidades.

duas
nas

-269-

ção: pó1en monocorpaclo de contorno ovaj. txjna
fjna,
com duas camadas, havendo uma separação
entre as nìesmas, de mo
do a f ornrar uma cava.0 colpo õ 1ongo,
extendendo_se por ,r;;
o conpri nento do grã0. Sua dimensão mãxjma
ó verj fi cada, nas ex
tremidades, tal conro ocorre en cycarlopzLe::.
Descr.i

Comparações: Cau.¡nonoaotpi

gêneros

tes nov. gen. d.i fere de todos

os

cos de poì ens monocoìpados, pel a presença
de uma
ca va entre as camadas da
exina.
mesozõ.i

Lpí.tea puncbabus nov. sp.
Estanrpa XXV fj gs. 9-11.
Ccn.tanon,oco

Deri vação do nome: I,lo¡ìe dcrjvado
da o rname

da exina.

Holõtipo: preparação pU.lZ,

16,2/8,2

Estampa XXV

fig.

iâm.i

n

tação

punctada

na Gpl4T.373, coordenadas

:

9.

r^ r.-- EsLrar0
!tp.tco: Formação Santana,

Bac.í

a do Ararìpe,

Dìagnose específìca: pólen de contorno
f usifornle. Exina f.i :.i
na, formada por duas camadas, separadas cerca
de 3 unt de modo
a formar uma cava, vi sível em todo o contorno
do g rã0. Colpo
ì ongo, aberto nas extremj dades.
Exì na punctada.

Descrição: Róìen nronocorpaclo, de contorno
revenente fusifor
me, alargado. Ixina fina e cìara, punctada,
formada por cluas
camadas separadas cerca de
pm
3
de
modo
'
fornar una cava. Es
ta õ vjsível enr todo o contorno do grão.0a co.ì
po é ìongo, .;:
tendendo-se por t0do o compri mento
do grao,
tral é es tre i to, alargando-se na d i reção dasNa sua jreg.i ão cen_
ext rem dades ,onde
chega a atì ngi r 4 um.
Dimensões: C= 27-32 ttm. L= ZZ-25
¡rn (B exenrpìares).

os: Esta espõcì e õ caracteri zada pela exi na puncta
da, sendo mui to ra ra no materia I es fudado. toi
cncontrada
poucos níveìs, que corresponclenl
"tn
parte ma is superjor da seção.
ã
Comentãr'i

27

Af íni

d

ade botãnìca: Cycadales

0corrôncja: Zona pal j noìóg ica

Infraturma

?

4.

SCULpTATI

p0TON I

Gônero tchin¡onocoLpi.Let;
de t4UTIS, 1965.

tspãcìe-tìpo: E. rueclae

V

E,

Al)

der

l.lAtllvlEN) VAl,l

1954 Monoc:r.,Lpi.t,t.s rueriae VAN

der

HA¡41.1tN.

2, nq I, p. 82, est. Z, fig.

1970.

der

(VAi,t

CIA de t4UIIS.

HAMMEN

der

e

HAMùltN

GARCIA

e

GAR_

Boletin Geolõgìco Voì.

1965 Echinonor:oLpí.tes z,uetlae (VAN der
HAMMEN) VAN
GARCIA DE MUTIS. Leidse Geol. l4eded.
Vol. 35, p.

der

HAMMEN e

107.

L,c:hi.¡nonocoLT>í

Les ruedao (VAN

CIA de iVUTlS.
Istampa XXIV fi S. Zj.

de

r

HA14l,lEN

) e

CAR

Descrição: póien nronocolpado. Sulco medjndo
cenca de ?/3 do
compr.i mento do grã0. Contorno
elíptìco, exina ornamontada com
espì nhos esparsamente d.i strjbuíclos.
jmensões: C=

4O m.

L= 1Z-lB ¡rrn, (B exenpìares ).
Comentárjos: Forma muito rara em nosso materiaì,
tendo sido
orìgì naìmente descri ta para o Maestr.i chti ano
da corômbi a.
Af inidade botân.i ca: Nymphaeaceae.
D

20_

0-

¡.r

0corrência: Zonas pal.i nológicas .l ,

2.

Gônero CLaua.bi.poLLeníLet: C0UpER, 'l958.

-¿/ t-

Esp6cie-tìpo : C. httqnr;:.:i C0UptR.

l95B C. y'Luguesi C0UpER.
es t. 3l , f igs . jg-ZZ.

p

a

I

aeon

t

og

r

aph

i

a Vol. 1038, p.

c

CLauab.ipoLLenl.Les ro t:undus
Es tampa XXIV fi S. 22.
196

B C. yo Lundu:; Ktl'lP. Palaeontology

figs. ì-8.

KÊMp

lS9

.

Vol. ll, p. 424, es t.

80,

ção: pól en monocol pado de contorno ci r cular. Coì po
lon
90, exina f ornanclo um retícu.l o de lumina jnreguìarmente
Orirnf
naìs, separados por muri de 0,5_ 1 pnt de ìargura.
tm aìguns e_
xempì ares , verì fì c..ì_se uma
tenclênci a de desco.l amento entre as
Descni

camadas da exina.

Dimensões: C= 17-33 ¡m

(7 exempìares).

Discussão e comparações: A espõcie err ques
tão assemelha_se

bastante ao tipo ciescri to como LíL,ict<:idi
Lr:s tl.íuíd.uus (plERCt)
BRENNER, dì ferì ndo pela tendênc.i
a de separ ação das camadas da
exina, pelo colpo, não muito distinto, e pela
f or¡na mais c.i rcu_
tar.
Afi ni dade botãnica: Li liaceae.
0corrõnc

ia:

Zonas paljnológicas

Gêneno
Espãci

1953

c-tì

¿.

po

l<a.í

i t,.

kn

LiLiacidit:es

i t..tnl¿;

qtí::

1, Z, 3,

4.

C0UpER, 1953.

C0UpER.

t:angaen:;is C0lJpER. New Zealand Geoì. Sunv.palaeont.
97.

Bull. ZZ, p. S6, est. 7,fig.

Lt'.Ltaciìli.l:es tc¿:rtzt:;
Istarnpa XXV fiS. ll.

N0RR I S

.
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L. .Lertus N0RRIS. p a I a e o n t o g r a p h i c a
16, fìgs. Zj-25 , est. 17, figs . l_2.
1967

'1208, p.l06,est.

Vo.l

Descrição: póìen monosulcado de contorno oval,com
um padrão
de orna¡rentação reticulado.0s lumina possuem
de I a 3
de
diâmetro, sendo equi dì mens i onai s. Mur.Í apoi ados sobre um
a nexina
por pì I a, que aparecem externanlente como uma
ornamentação so_
breposta aos rflesmos. 0 co lpo é ì.i so, atravessando
todo o com _
prìmento do grã0.
Dìmensões: C= 47-BZ rrm. L-= 22_35 um (4 exenrplares
).

são c compa rações: Segundo NORRIS (j96l p. 'l06),
,
as_
semelha-se bastante a perctntonoL.Lte:¡ r,z Li.culatz.¿:;
BRENNtR, dife_
ri ndo por ser um pouco nraìs al ongado e possujr o col po
nais a_
berto.
Di s cus

Af

inidade botân i ca: Li l iaceae.

0corrência: Zonas pa I j nol ógi cas j,2,3,4
Gônero

fi Le

Lla.LopoLl.is

DOYLE, VAN

CAMPC

e

LUGARDON, 1975.

tspécìe-tipo: Í).

bar11

hc

r,níí D}yLE,

l9 75 ,9. baî(:ty'¡orni.l. D0yLE , VAN CA14p0
res Vol . 17, nQ 3, p. 462, est. 7,
es

t. 9, figs. 1-4.

fiLo,1. l.atr.,po

VAN CAt{P0

LUGARDON.

polten et Spo_
fig. l-8, est. B, fi gs. l_S,
e

LUGARD0N.

l..l.is anaz,ipensis (LIMA) nov.

Estanpa XXV fìg. 2.
1976 cror:on'ipotLis a,r:tt:t)perLsí.s
I eobo

e

L

l. Palinol. Vol. 3, p. 16,

IryA.
es

t.

comb.

. Ass . Lat.i noamer. pa, fj gs. l_9.

Bor
.l

DescnjÇãô: Pólen nìonosulcaclo, contorno cjrcular
a ovâ1. Exi
na intciranlente recot¡erta por projeções de seção trìanguìar
de
ãpices agudos, agrupaclos em sõr.ì es de 6, cìrcundando lumjna
lj

"274Djmensões: C= 37,5-75 ìrm. L= 27,S_45
rm (20 exemplares).

e comparações: Difere de S. anarípen,tí
s, a
cje najs prõxina, peìo arranjo nrajs denso
or,;r".;;;oi
Dj

scussão

seção com ângulos arredondados dos
Af

.i

espe_

u

puto

mesmos.

njdade botâni ca: Euphorbi aceae.

0corrôncja: Zonas palìno.l õgìcas j, ?,
3, 4.
SbclLcrt:opol,ltjs duþius (LI14A)
Estarnpa XXV fjgs. 4_5.
1976 Cro LonípoLLí.:; cluLt.iut;

Palinol.

Voì

LIlfA. Bol. Ass.

. 3, p. 17, es t. l, figs.

nov.

Lat.i

comb.

n o a nle

r .paIeobot

.

l6_20.

Descriçäo: poìen nìonosulcado de contorno
oval. Exjna parci_
almente nec obe rta por processos cl
aviformes cie seção trìangu_
1ar, arranjados em grupos de 5 ou 6 em
torno de I umi na cjrcula
nes. 0s grupos são nais dens amen te representados
nas proximìda
des de um ìeptoma de f ornlato a.l ongado,
senclo as ãreas latera.ì s
compl etarncnte lì s¿s.
Djmensões: C= 40-75 ¡m. L=

30_

45 ¡m (20 exempìares).

Discussão e cornparações: Estâ espõcìe
é caracteri zada pela
existência de ãreas lisas nos I ados do grao,
to das outras espõci es atrj buídas ao gôneno, d i Ferj ndo portan_
onde a ornamenta_
ção recobre j nte.i ramente a superficie.

Afi nj dade botãni ca: tuphorb.i aceae.
0corrônc

ia:

Zonas pal.i nol õgì cas
S

Le.LLat.opol

Es

/ris s p.

tampa XXV

fìg.

1, Z, 3,

4,

1.

7.

Descri ção: pó ren ì eptomado de contorno
ovar, totarnrente or_
namentado por processos cl avj formes
cle seção tri angu ì ar dì spos
tos em conjunto de seìs. 0s conjuntos são esparsamente
distri_

-27

5_

buídos, e as cj i me nsões de cada processo são mui to pequenas ( ]
1 ¡m). 0 ìeptoma é a ì ongado, sendo ì gua ìmente ornamentado pe-

ìos processos.
Dimensões: C= 100 rrn. L= 75 um (.1 exempìar).

scussão: D ìfe re das outras espõcìes do gõnero peìas
sões djnlinutas dos processos que Formanl a ornamentaçã0.
Di

Afi ni dade botãn
0corrônci

a:

ica:

dìmen

Euphorbiaceae.

Zona Palinológìca

l.

Ste LLatopo'L /. i:; sp. 2.
Ëstaíìpa XXV fi g. 6.

Descrjção: Pólen de contorno ci rcul ar, ì e p t o m a d o , t o t a I m e n t e
ornamentado por pr0cessos rle s eção trìanguìar que se arnanjam
em grupos de 6. A ornamentação é mui to densa, nào ha vendo praticanrenLe espâço entre os grupos, pois cacla processo pertence
s

ì

rn

u

lt

dneône

n

l-

c a doì s.

Dimensões: C-L= 45 ¡rm (ì exempìar)

Djscussão: Dì fere das outras espéc ies descri tas
mentaçã0, extremamente densa.

pela

orna-

Afi ni dade botãnica: Euphorbiaceae.
0corrênci a: Zona Pal inolõgìca ì.

Gôneno ReLtmonocoT.pibes PItRCE, 1961.

Espõcìe-tìpo: R.
'I

n. dtuíduus
est. 3, fì9. 87.
961

diuicluzt

¡;

PIERCE.14

PIERCE.

jness. Geol. Surv. Br¡11. 42,

ll e l; i.n o no c o 7, p i.

L e s;

LE, VAN CAI,lPO
Es tanpa XXV fjg.
C

pcronr:

tiauLabus

LUGARDON.

B.

p.

47

(BRENNER)

D0Y
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1963 Pey'ononoLí.bes peronc l;icuLct.bus BRENNER. Maryl , Dep
. Geol
Mjnes and |,lat. Res. Bull. 27, p.94, est. 4.I, fi gs. ì_2.

.

1971 LiLiac'Ldi bes pe'onet'ir:uLabus (BRENNER) sINGH. Res.council
of Alberta, Vol . 28, p. IBB_lBg, est. ZB, fìgs. 6_.1 .l .
1975

e
I

Re

peroreLiculatus (BRtNNER) D0yLE, vAN cAMpO
pollen et Spores Vol. 17, nQ3, p.456, est.5,fìgs.

bí,tonocoLpí r;es

LUGARDON.

-4.

Descrição: póìen monosulcaclo, sulco extendendo_se por todo
o comprjmento do grão. Contorno cìrcular ou ìigeiranente oval.
A exì na ten duas camaclas, sendo que a ì nterna forma u¡na espé _
cje de co rpo central Iiso, recoberta por uma es péci e de peris_
pório curto, reticuìado. 0s lumina do retículo meden de I a Z,S
Um.

Di

mensões: C= l7 ,S-20 ¡m (20 exempl ares ) .

os:

Dunante mui to tempo, estes grãos fo ram consi de
rados es poros monoletes perìsporaclos. SINGH (lg7l provou en _
)
tre banto que a extensão do perì spõr^i o sobre a abertura é ,, na
verdade produto da fossiiìzação, remanejando esta esp6cìe para
o gênero Lì.7,'íar:idl .tas C0UpER, pertencente ao grupo de poìens
Comentãrj

monocol pados. Poste.i ormente, D0yLE, vAN cAMp0
f i rma ram a v incul ação desta es põci e cont pol ens

recombinando-a no gênero I?t,tínonocolp

i.

e

LUGARD0N

rea-

de angìosperrnas,

L<.ts plERCE.

Afinidade botânica: desconhecida.

0corrência: Zonas pal.i nol ógi cas 1, ?, 3,

4.

Subturma TRIpTICHES NAUM0VA, 1939.
I nf

raturma

Gône

Espãcìe-tìpo: p.

ro

incontp

ps

I SOTRI COLPATI POTON I

í Latri

t:z_¿s

VAN

co

É,

I970.

Lpi bes yAN der HAlvlMEN, 'l956.

der

IIAMMEN.

P. inr:omp.bu:: VAN der HAMI'18N. Bol. Geol. Col onbi a, Voì . 4
p. BB, est. VlI, fjq. ZZ.
l9 56

,
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psiLa t:ricoLpí t: es psilabus PIERCt.
E s tampa XXV fig.
12.

l96l p. pt:íLa.tus pIERCE.
est. 3, fìgs. 9B-99.

Mi

ness. Geol.

Surv. Bull. 42, p. 49

,

Descri ção: póìen tr.i col pa do psj lado, prolado, com leves
espessamentos nôs áreas polares . Exj na i ntectada
, medi ndo apro
xì madamente i,5 ¡m. Co lpos ìongos.

Dimensões: Vjsta polâr. D= 25_ 36 ¡m (5 exemplares). Vista
quatorial. C= 2S-30 ¡m. L= lB-ZZ ym (2 exemp-l ares).
Comentárj

tamente en

os: 0s exempìares encontraclos

I).

dada.

enquadram_se perfei _
ps.i I.aLu::, sendo encontrados em toda a seção estu

Afinìdade botân.i ca:

Dj

cotyledoneae.

0corrência: Zonas pal i nológi cas 1, Z, 3,
L?::iLabri.col.pí bes be.Lyedrz¡;
Estar pa XXV fi S. ,ì3.

4

BRTNNE R.

l96B P. tetradu:; BRtNNtR. pollen et Spores Vol.
est. 6, f igs. 1-2.

X

,

nQZ, p.365,

: põlen t ri co lpa do de climensões dìminutas. Exi na
lisa, fina e escura. Col pos I ongos e rasos. A ocorrência de r6
t ra des õ conlunr .
Des

cri

e

ção

Dímensões: D=

l6-lB ¡m (2

exempìares).

os: Esta espécie õ facì lmente reconhecivel , sendo
caracteri zada peìas dìnensões di mi nutas , exì na escura e prìn_
cipaìmente pela oc o rrc'n cì a frequcnte de tõtrâdes, o que justi_
fi ca o epíteto especíFi co.
Comentãrj

Afi ni dade botãn.i ca:

D.i

c0tyledoneae.

0corrêncja: Zonas pal.i nolóqicas j, 2, 3,

4.

t7a_
Gêne

ro Tricotpítes

C0OKS0N

,

1g47 ex

Espãcie-t.i po: T, yeticulat,us CO}KSON. B.A.N.Z.
1929-193ì, Rep. Ser.A, Vol.2, p. 134, est. 15,
Tr,í co Lpi..be s
Es

pachyerinus

COUPER,ì953,

Ant. Res,
fìg. 45.

Exp.

C0UpER.

tampa XXV fjg. 14.

i953 ?. pachyerinus C0UpER. New Zealand Geol.Surv. palaeont

8u11.22, p.62, est. B, figs. .l20_12ì.

cri ção: põ1en tri cor pado isoporar. contorno esferoi dar
proìado esferoidal. Co I pos longos e ìargos. txina
Des

I a da

espess

a,

a-

psi

.

Dimensões: D= 35-39 pm (3 exemp la res ,
)
Comentãri os: Espécie carâcteri zada
pri nci palrnente espessura da ex.i na.

Afi ni

da

pelas

di mensões, forma

e

de botãnica: Dicotyledoneae.

0corrônc.i

a:

Zonas pal jnológ.i cas j

" Z,

3.

Gônero IricoLpopoLLeni.bes TH0MS0M

tspécìe-tipo: ?. paTmularíus

(pOTONIE) THOMS0M

e

e

pFLUG, l9S3

pFLUG.

1934 poLLenites paz,nulaz,ius pOI}NIÉ.

Arb. Inst. palåobot. pe_
trogr. Brennsteine, Vo1.4,p.52, est. Z, fig.7, est.6, fiq.11.
1953 TnicoLpopolenites parmularius (p0T0NIÉ) THOMS0l,1
e pFLUG.
Pal aeontographi ca Vol. 958, p. 97, est. ll,
fi gs. 59_6ì.

Tt,icoLpopaLenites mícyomunus GR00T e

Estampa XXV
1960

?.

micz,omunus GR00T

e

p. 232, est. 2, fìgs. 6-7.

fig.

pENNy.

15.

pENNy. Mi cropaleont. Voì

. 6, nQ

Z,
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ção: Põ1en tricolpado pequeno, possu.i nclo os
colpos
I ongos e estrejtos. A exìna õ espess a (ce rca de
ì ,5 um) , apresentando-se s uperfi ci al mente psi ìada ou escabrada . Não há esDescr'i

pessamentos na ãrea dos coìpos.
Di

mensões: D= l2-15 ¡rm (10 exemplares).

Discussão

e

comparações: A espécì e ora des cri ta assemelha _
se bâstante a T- puniZzjs GR00T, ptNNy e GR00T, descrita para
o Cenomaniano dos EEUU. Difere con.Ludo pela exina majs fina (l
¡rm) e a ornamen tação mais vj s ível , con projeções que âlcançam

0,5

pm.

Afinidade botãnì ca:

Di

cotyìedoneae.

0corrôncia: Zonas pal.i nol6g.i cas 1,2,3,4.

.

TricoLpopo LLeníte s retí formís
Estanìpa XXV fìS. 16.

TH0l,/60¡,1

e

pFLUG.

?. re.biformís TH0MSOM e pFLUG. pa I aeon tog raph ì ca Voì.948,
p. 97, esr" lì, figs. 59-61.
1953

Descrição: põlen trjcoìpado pequeno, de formato elipsoidaì.
co l pos ì ongos, claramente visÍveis. A exi na possui
duas camadas, sendo a nexi na lisa e a sexj na nla.i s espessa, com pequenâs
projeções baculadas que se fundem, formando um mi cr.oretículo.
Di mensões

: D- 'l7,5-21 ¡m (20 exempìares).

Comentárjos: esta õ a espécìe mais comum deste
po em nosso naterìaì, tendo sido orì gi
na lmente des crj to
o Cenomani ano dos EEUL.J .

Afi ni dade botãni ca:

0corrência: Zona

gru_
para

Dj cot.yìedoneae.

pal i nol ógì ca 4.

Gônero ReLí tricoLpl¿¿s VAN cier IIAMMEN, 1956 ex

PItRCE, 1961.
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Esp6cie-tipo: R. oy,nat.us

VAN

der

HAMMtN,,

1956 ,?. o1?nat,us VAN der HA¡4f4EN. Bol

p. 20, est. IX, fiq.

.

Geol

Colombia, Vol .

4

,

26.

Retí.bri co Lpí te s oulgaris plERCt.
Estampa XXV fig. 17.

l96l Æ. uuLgari.s pItRCE.
est. 3, figs. l0l-103.

Mi

ness.

Geol

. Surv,

Bul

I

42,

p. S0 ,

Deso"ição: pólen tr.i colpado, possuindo os colpos abertos
e
relati vamente curtos. Exi na com duas camadâs, sexi na escurtura
da com um padrão retjculôdo, sendo os Iumina pequenos
e de for
ma to irreguìar, cì rcundados por
muri espessos. 0s I umi na são
de tamanho nla jor na regìão polar e na equatorjaì perto
dos col
pos, onde cheqa a atì ngi r I um. 0s col pos não possuem
espessame

nt0s

.

Dimensões: D= ZE-32,5 ¡m (20 exempìares).
Djscussão e conrparações: A ornðmentação e as d.i mensões jus_
tificam plenan)ente a jnclusão dos exempìares aqui descritos na
espõcie menc.i onada. Deve-se contudo registrar a semelhança _
e

Xjstente com

ß. n.icrt-tJ'ttueoLutt,ts
, apesar desta espãcie
possui r tamb6nr di ferenças cons iderãveis com re
lação ao contorno do grão e forma clos ì ntencoìpos,
Afi ni dade botãnì ca:
0corrônci

a:

Dì

cotyìedoneae.

Zonas pal.i nol ógi cas
Ret:í bníco'Lpí.tes
Es

tampa XXVI

1, Z, 3,

4.

geraníoíd.es (C0UpER)

fig. l.

BRENNER.

1960 TricoLpítes geraní.aíd.es c0upER. New Zearand. Geoì.
sur.v.

Bull. 32, p. 66, est. ll, figs.
1963

5_8.

Li Lt"LcoLp.il;es get,anioicles (C0UptR) BRtNNER. Mary.ì .Dep.
Geol. Mjnes ancl lllat. Re:;. Bull. 27, p.9.l, est. 3g, fìg.B,est,
39, fiq. l
Re
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Descriçrio: 6rão tricolpado. Colpos longos e estreitos, es_
tendendo-se ate quase os ¡roìos. Â exi na possui rruas camadas,sen
do a sexina ornamentada por um retículo distinto, formado por
pi la, cujas extremidades não se fundenr permanecenclo
isolados,
de modo que vistos de cinla os muri do reticulo parecem segmen_
tados. Lumina com 4-6 ¡m cle dì ãme t ro, decrescendo nas regìões
poìares.
Dimensões: C= 35 pm
Comentãri

(1 exemplar).

os: tsta espõcie 6

mui

to caracteristi ca, di ferì ndo
padrão de

das demais descritas para este gônero por causa do

reticulação

com

muri intercaìados por piìa.

Afi ni dade botâni
0corrônci

a:

ca:

Di

cotyledoneae.

Zona pal i nol6gi ca 4,

Retitz,íeoTpiteÎ sp.
Estanrpa XXVI

figs.

Z_4,

Descricão: põlen tricoìpador Þossuindo os colpos lpngos e
estrei tos, que se estendern at6 quase os pol os . Sexi na espessa
(1 ,5-2,5 pnr) columelada, esculturada de modo a f
ornìar um retí_
culo distinto, de ì umi na pequenos, ci rcundados por muri espes_
sos.0s i rliti na são de dimensões varìãveis, sendo :
contudo
mai ores na regì ão equator^i al do grã0, onde al cançam
I,b pnr. 0s
col pos não são esÞessaclos.
Dimensões: D= 30-55 ¡rn (20 exempìares).

Comentãrios; Esta esp6cìe õ caracterizada pelas dimensões,
bastante altas para grãos tricolpados, bem como pelo padrão de
re tì cu ì ação da exina.
Af i ni dade botãni

0corr6n ci

a:

ca:

Di

cotyledoneae.

Zona palìnológica 4.
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Subturna TRICH0T0M0SULCATtS

ERDTMAN, 1954.

Gônero'1.'r i,cho t;onosu.'l.ct.L Lt:,¡ C0UptR, ']953

: ?,

Esp6cie-tjpo

subgrantt'Lcttus C0UPER.

?. sttbgranttlaLas C0 UpER. New Zeaj and
Bull . ?2, p. 64, est. B, fìgs . 127-j28.
1953

ll.':r,'iclto LonosuLc-i

Istanrpa XXIV

b,.ts

fig.

s

Geoi

tlbgranu.La

Su

bu:;

rv

.Pa

I

aeon

t

C0UptR.

B.

Descrição: Põ1en trj col.onosulcado, ani s opola r, contorno sub
triangular com ãpices angulosos, Exina lnujto del ga da, f.i namente granular, cor amarelo pãlido.
Dimensões: D= 28- 30 ¡m (2 exempìares).

Djscussão

e

cr:mparações:

Es

ba espócj

e

assemelha-se bastante
por causa da ornamentaçã0,

a T. uaronriens'i:¡ C0UpER, dìferindo
que nes te caso 6 subverrucada e djsposta

mai

s

clensamente.

Afini dade botãn ica: Palnae.
0corrônci

a:

Zona Paì inoìõgì

llrtclto

ca

bo¡n¡.tsuLcí t,e:) sp

Estampa XXIV fiq.

9.

Descrição: Pólen tri chotomosulcado cle contorno subtrnìangular a nre don da do . txina com 1,5/Z pn de espessura, coì umelada,
inteiramente recoberta por urna ornanrentação granuìar/foveolada,
mal de f r'nida.
Di mens ões

:

D= 57-65 ¡m

(2

exempl ares

).

os: 0s exempìares ora descri tos fo ram provisori amente enquadrados nes te clôncro por causa do contorno e posì ção
da al¡ertura.Dif i:rem entretanto das outras espõcies conhecidas,por causa das dimensões, cxjna espessa e ornanentâçã0. Deve
ser admitìda aquì a poss'i biridade dc qLre estas formas conresComentárj

_283_

pondam, em verclade, a esporos

triletes cuja exina foi

rompìda.

Afi ni dade botãni ca; desconheci da.
0corrênci

a:

Zona Pal inolõqi

ca

Subturnra TETRADITES C00KS0N, i947
Gênero Dic:oLet Lya¿li¿¿s C0UpER, 1953.

Esp6cìe-tìpo : D. cLaùaLttt: C0UPtR.

1953 D. r:Lauatu:: (]0UpER. New Zealand Geol.
8u11.22, p. 63, est. B, figs. 'l25.

Surv

Palaeont.

Dir:o te bTatlí. bes sp,

tstampa XXV fì

g.

9.

crj ção: Po lens tri co lpados, pequenos, poss uj ndo os colpos curtos e estreitos. Ixjna fina, microreticulada, senì espes
samento na altura dos co lpos. 0corre uni camente em tðtracles.
Des

Di mensões

:

C=

l0-.l7

r,m

('ì2 tõtrades

)

Discussão e comparações : Forma encontrada unj camente em tõtrades, o que permi te de jmedj ato sua incl usão no gênero ent
ques tão, crì ado, segundo paiavras textuais clo autor ,,for
the

recepLìon of tetrads of dìcotyìedonous poì1en thal cannot be
nore acLr rately p laced.'. Deve-se contudo registrar aquj a ocorrôncia de uma espõcie cles cr'.i ta por BRTNNËR para o Albiano do
Pe ru, tambõm presente en nosso ma te ri a1 , P::íLa-tricoLl::ít.es tetv4it¡,:. Esta espõcic talnbó,n costuma ocôrrcr om tãtracles, cl iferindo dos exemplares ora dcscrjtos por caLtsa da exina, que nes

te

cas

o não é reticulada.

Afi ni dade botãn

ica:

Dj

coty I edoneae .

0cor16ncia: Zona Pal i nológì ca 4.

-2.84-

Subturnra P0LYPTICHES NAUM0VA, 1939.
l nfraturna PERtC0LpATI p0T0N I t, 'l975.

Gênero tr.:ne Letrap.ites

Especie-tìpo i It.

noL

//s

lll.DLIJND

e

HEDLUND

e

NORRIS, ']968.

N0lìRlS.

l96B P. noLLis HEIJLUND e N0RRIS. pollen et Spores Vol. l0,nQì,
p. 152, est, 7, fìgs. 6-j2.
Pene.t:eLrapí bes moLZis llIDLUllD
[. s 1] ampa XXV fi gs. S_6.

e

N0RRIS.

Descri ção: Pólen de contorno cj rcular, ex.i na espessa e puncta_
da. Na periferja do grã0 ocorrern três aberturas circulares, de
bordos corroídos. Sobre urn clos polos ocorre em alguns exempla_
res outra altertura, ûlenos marcada e njtidamente menor que as
pe rì f õrì cas .

Dimensões: Il= 25-33

1rm

(20

exempl ares )

.

Comentãrios: 0s exentplares ora clescrìtos enquadram-se per _
'Fe jtamentc na espãcie
cì tada. Verj li ca-se con lu do, que são pou
cos os exenrp lares que possuem a quarta abertura men cì onada por
HtDt-UND e N0RRIS, e que quanclo esta apârece õ menor que as
ou_
tras, alõm de possui r unla Forma jrreguìar, s uqes tj và de uma
provável corrosão.

Afi ni dade botâni ca: desconheci da.

0corrôncìa: Zonas Pal inolõqi cas

/)tznrz Le,.l:ra.pí

I

2, 3,

4

Lcs incipíer?".r n0V. sp.

Istanrpa XXVI

fi gs,

7_8.

Derìvação do nome:0 nonre rel'ere-se ã natureza
râs, apen t s suqcritla.

Holótipo: Preparação: P2.ll,
4/23,8. Es Lanìpa XXVI, fi g. 7.

I ãnr i n a t;p /4I-?0g

das abertu-

, coordenadas

:
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ts'trato típico:

Formação Santana, Bacja do Araripe

agnose: Pólen de con torno circular, peq ue no, exina lisa e
escabrada. Na peri feri a ocorrem 3 ãreas de formato ci r"cular,on
de a exina ó corroída, sugerì ndo a presenÇa de leptomas.
Dì

Descri ção: Põìen de contorno ci rcular, pequeno, possujndo e
xina espessa e escura, jìsa e escabrâda. Na regjão equatori al
do grão, aparecem regìões de formato cj rcular ã lent.i cular,
nas quai s a exjna apresenta-se maj s fjna e corroída, sugerindo

â presença de aber¿uras incipientes. 0casionalmente, verifj catn
se dobranlentos da exina. A cl uarta abertura que é mencjonada na
di agnose genérì ca, não foi obse rvada em nenh um dos exempìares
estudados.
Djmensões: D=

2l-40

1.rm.

(15 exemplares).

Discussão e comparações: A espécìe descri ta difere de p..
moLLis pelo falo das aberturas scretn apenas incipientes, repre
$entando provavelmente una forma de tnansição entre polens .i na
perturados e l-ri ou tetra aperLurados. IItDLUND e N0RRIS (1968,
estampa 7, fig.6) ilustram ufi exemplar, descrjto conto p
noLLí.s, que não pode pertenccr a esta
espécìe em vj rtude
da descriçã0, devendo ser considerado como uflì registro prãv.i o
de P. incipíens en sedinlentos albíanos clo 0klahom¿ir .

Afi ni dade botâni ca:

cles

conheci tla.

0corrênci a: Zonas Pal j nol õgi cas

2

1^

Turma P0R0SES (NAUF10VA, 1939) p0T0NIÉ, 1960
Subturma M0N0P0RINES NAUItOVA, I939.
Gônero Ì!nesipoT.Lenítes BALI¡IE, jgST

tsp6cie*.bipo : I. buntulus

BAL14E.

tt. tutnulus BAL¡4E. C.S.I.R.0.
39, est. ll, figs. l?-3-125.
1957

.

Coal

. Res. Sect.

T.C

25,

p
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ÛxesipoLlenites tunuLus BALME,
Estampa X XVt fi gs. 10-ll.
Descricão: pólen de contorno ci rcular. Um dos poìos
6 marca
do por um poro ci rcundado por um aner, onde a
ex.i na ã mais es_
pessa e escura. Em di reção do equador, a exina
torna_se nova_
mente clära, num processo graduaì.
Dimensões: D=

27

-34

um

(20 exemplares).

Comentãrios: Esta espõcie tem sìcJo reg.i strada em
sedime¡tos
de vãrias bacias brasireiras' parecendo possuir^
distÈibuição
verdadei ramente cosmopo li ta.

Afinidade botãni ca: desconheci

da.

0corrôncia: Zonas pal.i nol õgi cas 1, 2, 3,

4.

Ire,sipoLLeni.l;es scabt,at;us (C0UpER)
Es tampa XXVI fi gs. 12_ì3.

p0C0CK.

195B Sphez,ípoLlení Les sc:¡tht,aL¿¿s C0UptR. pal
aeontographi ca.VoI.

1038,

p. l58, est. 3t, figs. l2_ì4.

1966 Eres'i.þoLLeni.t:es scabrosus N0RRIS. palâeontology,
nQ 4, Þ. 600, est. 1il , figs. Z0_ZZ.

Vol. lZ,

1970 Eæes'ípoLLcní.tes scabyatus (C0UpER) p0C0CK. palaeontoìogy,

Vol. 1308, p. lot, es.t. ZZ, fìgs. ll_12.

ri ção: póìen de con torno circu.l ar, com um dos polos
mar
cado por um poro c ircundado por um aneì, onde a
exi na 6 mais
espessa e escura. txina distìntamente escabrada.
Des c

Dimensões: D= 36-48 prn (3 exemp.l ares).
Discussão

e

comparações: Djfere de þ). tumul¿ls BALMt, a espé
cie mais prõxima, pela ornanrentação da exina e dìmensões mais
elevadas

Afinidade botãnica: clesconhecida.
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0corrência: Zonas Palinolõgicas 1, Z,

3.

Esporos "Incertae sedis,,.
Gênero Schizospor,ís C00KS0N e DETTMANN, .l959.

tsp6cì e-ti

po

: S.

ye.ticu-lr:rt¿¿s C00KS0N e DtTTMANN.

s. retícula.bus C00KS0N e
2, p. 213, est. I, figs. 1-4.
1959

DETTIvIANN.

Micropaleont.

Schizosporis pãyúus C00KS0N e
Es tampa XXVII fi gs. ì-2.

DETTMANN.

s. par.t)us C00KS0N e DETTMANN. I,li cropaìeont.
p.216, est. l, fìgs. l5-20.
1959

Vo1 .S,nQ

Vol

.5,

nQ

2

,

Descri ção: Es po ro eliptico em vista poì ar. Exi na com duas
canradas, sendo a nexì na fina e a sexina es pess a, ljsa. Caracte
r'i sticamente este esporo é divid.i do equatorialmente em duas se
ções fusìformes esLreitas e alongaclas.
Dìmensões:

60-ll5

¡rm

(20 exemplares).

scussão e conìparações: Apesar da vari ação mai or do tama nho dos nossos exenpìares en reìação ao atribuícJo para a des crì ção orìginaì, o enquadramen lo específi co ð seguro, em funDi

ção das caractorísticas morfológicas descrjtas. tsta espéc.i e as
semelha-se banrbãm a S. ?e biculatus C00!(S0N e DETTMANN peìa for
ma, dìferìndo entrel-anto pela presença de uma ornamentação re-

ticulada.

Afi n ida de botân ica: desconheci da.

0corrência: Zonas

Pal i nol õq icas

l, Z, 3,

Schízospor'ís s:pniggí
Estampa XXVII fig. 3.

4.

C00KS0N

e

DtTTlrlANN.

.2BB-

S. sprígg¿ C00KS0N e DETT¡4ANN. t4i cropaleont. Vol.5,
p. 216, est. l, fìgs. l0-14.
1959

nQ 2,

Descrição: Esporo de con to rno ci rcular, exina lisa, fo rma da
por duas camadas. A cama da interna ð fina e a externa mai s espessa, de cor escLlra. A pri ncìpal característi ca 6 a di vi são
quatori al em metades atravõs de uma fenda reta, que aparece em
to dos os exempìares descri tos.
_e

Dimensões: 62,5-87,5 um

(9 exemplares).

Comentãrios: As djmensões dos nossos exempìares são um pouco
nenores que as atri b uídas para os grãos da des crj ção origjnal.
São porém absol utanrente j dênticos nas demaj s caracterÍsti cas
Afi ni dade botãni

ca:

desconheci da.

0corrência: Zonas Pal.i nol õgi cas Z, 3,

4

Sch'izosponis micz,ot e bicula.bus
tstampa XXVI I fiq. 4.

B

RtNNER.

S. micrare Licu-la¿¿¿s BRENNER. Maryì. Dep. Geol. M.i nes
l,iat. Res. Bull.27, p.96, est.42, figs. 2-3.
1963

and

Descrìção: tsporo inaperturado. f:xjna m.i croreticulada, com
muri de 0,3 um de ìargura, separando I umi na de tama nh os desi guaís. Caracteristicamente u¡la fenda subequatorial divide o es
poro em duas metades i guaì s.
Di mens

ões:

C= 90- 120

¡m (4 exempìares).

Comentãrjos: Nossos exempìares são idêntjcos aos .des:critos
por BRENNTR para o Albiano da Formação patapsco, t.E.U.U., cliferindo tão somente peìas dìmensões, um pouco nenores.
Afi ni dade botâni

ca:

0corrência: Zonas

desconhecida.

Pal inol õg icas

3,

4.
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Schizosponis sp,
tstampa XXVII fig. 5.
Descrj ção: Esporo de contorno fusi forme, indperturado, com
divisão ca racterís tì ca no pìano equator.i al, en duas seções , tam
b6m fus j fo rmes , estrej tas e alongadas.Nexi na fi na, punctada.

Dimensões: C=

Bl-ll0

pnr

(6 exemplares).

Discussão e comparações: Di Fere das outnas espãcies descritas para o gônero Schíz,osponís pela natureza da exina, com orn ane n ta ção p unctada.

Afi ni dade botâni

ca:

desconheci cla.

0corrõncia: Zonas Palinolõgicas I,
ro Rallrea

G6ne

tsp6cie-tipo : R.

HERNGREEN,

j973.

poLlJnor.phzrs HERNGRETN.

1973 R. polymorphus

p. 546, est. ll,

2.

HERNGRETN.

fig.

pollen et Spores

Vol

XV,n93-4,

7.

Reyrea po'l.grno rphus HERNGRttN.
Estampa XXVII fiq. 6.

Descrição: Grão inaperturado de contorno oval alongado.0 ej
xo maior Lcm peìo menos duas vezes a dilnensão do menor. A exjna õ totalmente ornamentada por grandes processos ,:clavi formes
(4-5 ¡m de altura) , dìstri bujdos ao Iongo de linhas paraìdìas
ao eixo maiorDi mensões

:

C= 33-70 ¡m

(4

exemp

lares ) .

Comentãrios: Nossos exenpl ares diferem um pouco dos descri tos orjginalmente por HERNGRTEN, no que dìz respeìto a forna,
sen do entretanto idôntic0s nos dema i s caracteres,
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Afi ni dade botãni

ca:

desconhecì da.

0corrêncja: Zonas Pal i noj õgi cas j,2,3,4

MI CROPLÂNCTON MARlNHO

para 0rdem ACRITARCHA EVITT, 1963.
Para Familia CyMATI0SpHAEnACEAE MADLER, 1963.
Gênero

math'i o sphae
DTFLANDRE, I954.

Espécì

e-ti

po

Cy

: c. r,ad.íata

rct IIETZEL, 1933

IIETZEL.

1933 C. z'adia1;a l^lETZEL. Palaeontographica. Vol
es

t. IV, fj g.

emend.

. 7gB, p,

27

B.

Cgma.Lhiosphaera

sp. cf. C. deLicat:a

C00KS0N e

TISENACK.

Istanpa XXV]l fig,

7.

e EISENACK. proc. Roy. Soc, Vict.Vol.
84, nq 2, p.221 , est. 10, figs. I2-14.
1971 C,

de'Licata

C00KS0N

Descrição: 0rganìsmo cle contorno ci rcular, parede espessa,
formada por duas camadas. A i nterna corresponcle a uma es põcì e
de corpo cen tral , e a exLerna Â uma cobertura transparen te, ornamen Lada por grandes po1ígonos formados por membranas do perì
f ragrna, perpendjculares ã superfíc.i e.
Dinìensões: D= 20 rm

tári os: 0

(ì

exemplar)

.

ar descrito 6 muì to semelhante a esp6cie menci onada, diFeri nclo pelas di mensões , muj to nlenores, e Ée
la exina, também nlais fjna.
Comen

exempl

Afinidâde botâni ca: Acri tarca.
0corrôncì

a:

Zon

a Palinolõgi ca

2.
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Phi

llum

PYRiI0PHYTA PASCItER, 1914.

Classe

DIN0pHyCEAE pAS(]HER, l93l .
Familia G0Ny/\ULACySTÂCEAE (SARJtANT
'ì

e

DOl^lNIE,

966) emend. SARJTANT e D0t^lNIE, t944.

Gônero Gonyaulacys¿a DEFLANDRT,
SARJEANT, J966.

tspõcìe-tipo i G. íjultassíca

1964

emend.

DEFLANDRT.

c. jurassíaa DtFl-.ANDRE. Trav. Stat. Zool.l^ljmereux.Vol.l3,
p. l6B, est. 6, f ig. 2,5.
l93B

Gonl1auLacy s ta pa7.La SARJEANT.

Estampa XXVI

I fi9.

1966 G. paLLa SARJEANT. Bull.
ll3, est. 13, fi gs. 3-4.

B.

Br. Mus. Nat. Hist. Supì. 3,

p

sto esférico. C.i ngulo equatorial largo"ìevemen
te obliquo. l4embnana f.i na e transparente, granulada. Tabu.l açáo
Descrjção:

C'i

claramente visível.
projeção api cal .

Em

aìguns exemplares aparece

Dimensões: D= 40-60 ¡m (ì B exempì ares

umâ

pequena

)

Comentãrios: Na descrjção apresentada por H0R0l^JI TZ (1910,p.
177) para esta esp6cìe não há referôncia ã exjstência da proje
ção apìcal. Apesar disto nossos exemplares são manti dos nesta
espãcie porcl ue as demais característi cas são i cjônt j cas , e
em
poucos exemplares õ vjsível a projeção nencionacla.

Afjnìclade l¡otãnjca: Pyrhophyta.
0corrônci

a:

Zona Palinolõg.i ca 2.
Gong

auLacy s.ba sp

Estampa XXVII

.

fig.

9.
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'

sto de forma oval . Duas projeções são vi sîve.i s,
nas extrenlidades apical e anapicaì., sendo aprox.i rnadamente .i _
guais. Cinguìo claranlente narcado. perjfragma f.i no, punctado.
Descri

ção:

Cì

Dìmensões: C do corpo cen l_ra1= 45

prn.

Comentãrios: A espécie clescrjta é caracterìzada pela forma
oval alongada, projeções ìguais e ornamentação punctada.

Afin idade

bo bãn

i

ca:

py rh ophy ta

0corrência: Zona pal i nol óqi ca

Famijia

Espécie-tìpo

ro

2.

DEFLANDREACTAE

SARJTANT
Gôn e

.

e

DOI,JNIE,

EISENACK,tgS4

emend.

i974.

Deflanòh,ea EISENACK, .l938.

: D. yshosphr¡ritica.

EISENACK.

l93B ,D. plto:;phori. bír:a []SENACK. Schr. phyd. 0kon. Ges.
nigsberg. Vo l. 70 , ng Z, p.52, est.9, fìgs" U-l2,est. ì,2, figs.
De

flandrea

[:stampa

ninor
figs.9-ll.
1959 D.

ALBERTI.

¡t.LrLoz, ALBERII

XXVI

B_9.

.

I fìg.

14itt.

ão: Cisto oval,

Ko_

Geol

. Staatsinst. Vol. 28, est.9,

do. peri fragma fo rteme n te aderi_
do ao corpo central. A presença de um cingulo 6 clara, bem co.
mo a tabulaçã0.0 pcrifragna õ fjno, porém opaco, sem ornaner¡_
Descr'i

tação
Di

ç

ca va

"

mensões:

C. do co rpo cen tra I = 45-55 ¡m ('ì0 exemplares).

os:0s exemplares aqui descritos caracter.i zam _ se
pela natureza e fal ta cje ornamentação do pe ri fragma.
Comentãr'i
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Afini dade botãni ca: pyrhophyta.
0corrência: Zona

pal i nol õq j ca 2.

Gônero

Espõcie-ti

po

:

Ol..t

gosphaenl.¡liun DAyE\ e WlLLIANS,l966.

otiç¡osphaenicrium compreæ

(,ur-rITE) DAVty

e

r,{ILLTANS.

1842 Xantl¿idíum tubifet,un compLe.r l,lHITE. Microsc. Journ.Vol.ll,

p. 39, est. 4, fig.2.
1966
Bni

oL¿ g os

¡thae'ri di'um compLr,.æ (t^JHITt) DAVty

e ILLIANS. Bur l.
ts. Mus. Nat. Hist. Supp. 3, p. 71, f igs. i_2, est.l0,fig.3.
O

"L

i, g o s pVL ae. z,.i

di un

Is tampa XXVII

r¡i

sp.

fìg.

Descrjção: Cisto corado es Fãrìco. A superfíc.i e do corpo cen
t ral õ lisa, sendo o rnamen tada por processos tub j formes,
oc0s,
com o extremo distal bifurcado, ern número de lB. Arqueõpilo
ap.i
cal não visívol
Dirnensões: D= 32 ¡rm (ì exernpìar).

ro

Comentãri os : 0 exempl ar clcs cri to foi enquadraclo neste gêne.
em carãter provjsório, en razão do nún:ero de processos pre_

sentes.

Afi n idade botâni ca:
0 co

rrônci

a:

py

rrophy ta

.

Zona pal inol ógì ca 2.

0rdem F0RAMINIFERA d'0RBl0Ny ¡ 1826.
SCYTIN]lSCIA DEAK. ]964.
Gônero

lì I'Lo

tlonas: cí.a.

DE

AK, 1964.

-?94Is p6ci e-t.i po i R.
1964 R, na.j zoni

ma

j

?,ô

DEAK

nzj

DtAK

.

Föl

dt.

Käzt

figs. ì2-ì5.
llh o cl c,, t't r¡ :.t ct'.ct It on

tstampa XXVII

Ä. bont;r¿í
fi gs. ì6 e 19.
1964

DtAK

Fol

.

l;eí

Vol

.

XcrV,

p

.

I05

, est.IX

,

DEAR.

fig.

dt. Kozl. Vol. XCIV, p 105, est.

X,

Descrição: Scytinascìa megal osf6t".i ca em forma de roseta,com
postð de cerca de B cãmaras jmbni caclas. As cãmaras são cunej formes, constjtujndo duas voltas no enrolantento, Na volta ex terna exis rem cerca de 3 cãnraras de dimensöes aproxìmadùnrente
ì gttaì s , enquônto na j nterna aparecem cerca de 5 n menores que
as Qutras, dininuindo progressi vamente de tarnanho. A superfí_
cie das cârnaras õ lisa, não sendo visível o prolõculo,
Dinrensões: D= 65-90 Ìrm

(7 exemplares),

Dìscussão e comparações: i\ esp6cie descrita assenlelha*se um
pouÇ0 a Ì?. najzoni DE/\K 1964b, diferindo pela forma clas; cämaras e peìa ausôncj a de poros.

0corrðncia: Zona

Pa

lj

no I

ôqj ca Z.
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Itli k r o f o s s i I i e n des bal tischen Kreidefeuenteins. pa'ì
aeontograpjica Abt. Â, 7g(t_3):l-ll0l est . 1_7.
l,lEYLAND, H.,,e GR[tFËtD, G. - 1953 üUer strukturbietende
Blatter un cl pfìanzli che mikrofossiìien aus
dem
un te rsenonen tonen von
Quecllinburg,paleontographica
Abt. B 95:30*52; est. 1-8.
IIEYLAND, H. e KRIEGER, },,J. - 1953 _ Die
sporen und poì len der
Archener Kreide und ihre Becleutung fri r"
di e
Chanakterisierung des t4i ttleren Senons,pa laeontogra
phica Abt. U 95:6-29; est. l_S.
l{HITE, H.ll , - 1B4Z - 0n fossiI Xanthidia. riicrosc ,J. ll:
35r
41, zl est.
t,^lILLIANS, G.L. e BRIDEAUX, t^l .tJ" -, 1975 - pa.lynoìog.ic
analy_
sis of Upper llesozoic and Cenozoic rocks of
the
Grand Banks, Atlantic Continental Ma r g i n . B u I I . Ge o I .
Anreri

Surv. Can" p36:l-164;47

estampas.
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R.M, - 1946 - plant
microfossils
from a Fort Uni ón Coal of 14ontana. Amer. Journ.Bot.
33(a): 271-278; est. l-2.
l^l0DËHOUSt, R.P. - 1933 - Tertiary pollen, Þt.2, :
the oil
shales of the Eoçene Green River l-ormation. Buìì.
Torrey Bot. Club 60:479-524.
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Estampa I

Flgura 1

:

Aspecto geral das lltologías !lltico-aienosas repre
sentatlvas da base da Formaçã.o Santana no perfil de
Batateiras, Municlpio de Crato, Ce. Em termos bioes
tratigrãfi cos , estes sedimentos são enquadrãvei s na
Zona Paì i nol 69 i ca I , Subzona I O.

Flgura 2 z Vlsta mals detalhada da figura anterior. 0s nÍveis
mais claros são arenosos e de cor cinza, enquanto
os mais escuros são silticos" possulndo cor avermelhada

Estrnpa

Il

Fl gura

l:

Afloramento de folhalhos lnte.rcalados $om trenltos'
presentes no Perf I I de Batatel r¡s , l'lunl cf pl o dc Crg
to, CE. Estes sedlmentos sltuam-se no topo do terço
lnferlor da Formação Sôntånô' correspondendo, î0
sentl do bl oestrat'lgrã'fl qo ã Zona Pall nolõgi ca I .Sub
zonr I ç.

Flgura

2:

Detalhe da

mostrando o contôto {rregular entre os nfvels de aranl to (claros) e folhe
lho (escuros).São vlslvels também as pequenas placas resul tantes da decomposlção dos folhelhos '

flgur¡ anterlor,

ESTAMPA II

Estampa II I

Flgura

I

Flgura

2:

:

cãrlo estratl ff cado I nterc¡lados em
folhelhos, vlsfvels no perfll do Rlacho do 8ol , l,lunlclplo de Portelras, CE . 0 calcirio, ôpes.r de estrattflcado, não ã esfollãvel. apresentando-se em
bancos compactados. 0s folhelhos, de cor clnza. cscu
io, apresentam evldentes slna{s da oxlúação superfl
'clâl. Estes sedlnentos formam pôrte da b¡se do terço mã'dlo da Formação Santana,' correspqndendo em ter
nros bloestratigrãflcos ã Zona Fallnoìõglca I, Subzo
na lg.
Bancos da cal

Aspecto geral do afloramento do Sltlo Romualdo, Munlclplo de Crato, CE;, onde fol medido o Perfit n0
3.0s sedlmentos visfvels constituem pa?t,e do capea
mento de uma mfna de glpslta, sendo compostos por g
renltos maclços, eD båncos espessos, intercalados
co¡n nfve{s mals finos de folhelhos. Correspondem ã
base do terço superlor da Formação Sant¡na, sendo
representôtivos en termos bioestratlgrãficos, da Zo
na Pallnolõglc¡ 3.

L

tMA, tgTg

ESTAMPA. III

Estampa I V

I

;

Flgura 2

:

Flgura

.

estratl fl cação cruzada,
vlslvel no capeômento da l4ina Romual do, perfl I de
Ronual do, Munl clpi o de Crato , cE.
Banco de

arenlto maclço,

con

Outro detalhe da mesma sequãnclô, mostrando um nlvel de argllito clnza escuro lntercalado em arenl. tos clnza clðros, revelando evldentes sinals de oxi
dação.

i jJ*i

: "hrr

,

i-l

Ìì'
{,,1
1iì
,

\wl"

r

Es

ta¡npa

V

Flgurr I : Detalhe d¡ sequãncla arenltlca do Perfll de Romualdo, tlunlclplo de Crato' GE. mostrando a presença de
fragmentos de argllito, intercalados nos nfveis dc
arenl to.

Flgura 2 :.0utro dettlhe da mesma sequãncla, destacando aspectos do contato entre nlvels de arglllto escuro e arenl

to.
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Estampa VI

figuras aumentadas 800 X
e al gas ( não des cri tos )

Todas as
Fungos

Flg. l.

rrupertísporiteo sp. .

t-an. GP/4T-371,

c.a. ¡4,6/13,3.

Lãm. GP/4T-425,

c.a. 2t,8/30.

tâm. GP/4T-372,

c.a,

16,5120.

tãm. GP/4T-204,

c.a.

16,8/3.

Lîm. GP/4T-318,

c.a. 3/3.

Lem. GP/4T-425,

c.a. 16,6/5.

Flg. 7.
Fls. 8.
Flg. 9.

sp.
sp.
?Inapertíeprítea sp,
Díporíeporit tp.
"
Dípor'íepon'ítes sp.
ùípoñsporítes sp.
Monopor,íapoz"ítel sp,
ùiceltaeeporiteo sp,

Flg.10.

?ùíporicetlaespor'ítee

Fl

g.

2.

FlS. 3.
Flg. 4.
Fig. 5.
Flg. 6.

ìì.

,Itøpentíepo?ites
?ft'øpentíeporítee

Lâm. GP/4T-425, c.

sp.

Fls.13.

sp.
Indeterminado
PoLyadoaporíteo sp.

Fis.14.

Multíce|Laespon'itea

Fls.

15.

MultíoelLaesporítes sp.

Flg.

16.

StaphLoepononítee

Fls.

Fig.12.

Fl9. l7

?Inapertíepom.tee

Botrgocoocw

sp.

sp. l.

sp.

2.

a.

?0,4115.

Lãm. GP/4T-270,

c.a.

16,6/26,4,

Lãm. GP/4T-425,

c.a.

20,411,7.

Lâm. GP/4T-378,

12,3/15.

Lãm. GP/4T-371r

c.a.
c.â.

Lâm. GP/4T-376,

c.a.9/9.

Lãm. GP/4T-209,

c.a.

Lãm. GP/4T-228,

c.a, 10,2/17,8.

Lãm. GP/4T-210,

c.a.

21/29,9.

Lãm. GP|4T-378,

c.a.

15/?6.

Lãm. GP/4T-378,

c.a.

12,8/30,6.

13,215,

17,2/28,6.
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'Tod¡¡ as flguras ¡um.ntad¡¡ g00
!l
Flgs.

I

e 2.

Stergíepoz,í.tae

,4.

9129

Fl'g.

3.

Flg.

4,

Ftg.

5.

Flg.

6.

Flg.

7.

Flgr.8-10.

Flg. ll.
Flg.

12.

Ftg.

13.

Fls.

14.

(ROSS) llANUM.

-peilatus
a forma e detalhes
da marca

triìete.

!ista polar,

L¡m.

mostrando

Gp/4T_3i1, c.a.

?odíeporí tee cínotue ( I4ALYAIIKINA) 0RLOHS|(A- Zt,lOL I NSKA. Vi s ta
potàr, ôpresentôndo_detalhes da ornamentaça-o e espessura da

extna. Ldn, GP/4'l-215, c.a. l¡,9/5.
Bell,íeporí-tea palleeeens POCOCK. Vlsta polar, mostrando a
narca trllete, com laesuras espessadas ä bifúrcadas nas exl
tt"mtdades. Lam. Gpl4T-209, c.a , 17,6/23,9,
bltoídoepotu haLLíí I,{INER. Vist¿ polar, ressaìtando o contorng subtriangular. Lãm. Gp/4T-Zì5, c.ã. 5,7/lO.
Deltoídoepona paíLoatoma ROUSE. Vlsta polar, mostrando a exi
na punctada e a marca trl lete com laesuras longas. Lâm. IrpT
41-267, c.a, 7,1/28,
Del,toídoeporu junota KARA l4UnZA.Vista polar. São visfveis os
3 espessamentos caracterfsticos da espécie , presentes na
f¡ce dlstal do grã0. Lâm. Gp/4T-203, c.a. ìEiZi¡0,A. -DeLtoídospo"d tenuis nov. sp. parãtipos. São rtssaltados asp?c!g! relatlvos ãs caracteristicas da exina. Fi9. g.Lâm.Gpl
â'' cP/4T- 3r s, c' a I t á ¡ zl, rl s'.

îl:i]i : E;) *!Zi'r',",:. :' Tó/30:

Del,toídoepom tenuíe nov, sp. Holõtlpo: destacam-se neste e-

exlna lisa e flna, benr como a marca trilete,carac
t¿rlstlcamente romplda. Lâm. Gp/4f-3il, c.a. 19/ZZ,S,
Deltoídoeponl lp. cf. Ð. rtarø BURGER. Vlgta polar, destacando marca trllete e espessura da exjna. Lâm. ôR741:375 c.a.
9,l /6,3.
Cyathídítee auetralie C0UPER. Vlsta Dolar, mostrando o contorno equatorial e a marca trilere. Lân. Gp/4I-267, c.r.
xenplar a

20,7 127 .

Cyathídítee nínon C1tJPER.Vista polar, mostrando semelhancas
e diferenças com relação ã espãc.ie anterlor. Lâm. Gpl4T-3il,

c,a.16,4/19,6.

Fls.

îlg,
Fls.
Flg.

15.

16.

fug!.nta!!.g9._p_unc_tatus (DELC0URT

e

SPRUM0NT) DELCOURT, DETT-

llAtll{ e HUGUES. Vista polar, mostrando a exina,
punctada. Lãn. GP/41-263, c.a. ì6/3.

espessa

Cyathiditee neso¿oícw (THIEÇARÍ). 0 exemplar llustrado

trt !

ornmentação caracterlsticå e o coniorno.
11-216, c.a. l7i9/3c.
17.

Cyathldíteo onaeeíangular¡ra

i:;:
18.

BALME. Neste

t¡iÏi:tìui'3îiÌ'älåråå,;:"frcados

Lâm.

exemplar

no

sa-o

e

rnos-

Gpt

vlsl-

ãpices do esporo

Cardíoangutlna alon¡1ata DöRlNG. Obssrve-se o contorno equato
rl¡l e abertura resultante da ruptura da marca trllete.'Lâni
ÊPl4T-317, c,a, 3,9/28

ESTAMPA - VII
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Eb

Fig. l.
.

Fls.
Fl

g.

2.

3.

Flgs.4-5.

FlS.

6.
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fi guras aunentadas 800 X

Todas as

Bínetíspoz,ítes pot;oniaei

0ELCOURT

e

SPRUM0NT.

nrostrando laesuras, com lãbìos espessados

Vista

Dolar.

e elevados.Lãm.Gp/

4T-2ì5, c.a. ll,7/5,2.
Bítetí.eporites dclto¿dua (ROUSE) DETTI'1ANN. Vista poìar, destacando o grande espessanìento-e'elevação das ìaesilras,- bem
como o contorno triangular. Lãm. Gp/4i-Z?5, c.a. 2 J/í'l ,1 .
Ilndulatí,spot'ítes undulapoZ.¡¿s BRENNER. No exenrpì ar i I ustrado
pgdem ser^vistas as laeluras onduìadas, características do
genero. Lam. GP/4T-Z?8, c,a, 6,8/lZ,l .
Ur'dulatíepor'ítes aff, eínuosís GR00T e GROOT. São aoul nessaltadas âs dimensões reduzidas da espãcie, alã.¡n do'ãontoiño
triangular. Na figura 4 a exina e' punêtada. t.ig.O-tãn. Gp/4f215, c.a. 7,5/18. Fig. 5-Lãm. cp/4T-215, c.a. íO/lø,2,
Concauíepoyttes tx¿t4Ðenrucatus C0UPER. Exempl ar mostrando ¡
ornamentação, contorno e margo que acompanlrä as laesuras.Lâm
-

c.a. 3,3/3,3.
0lttu.síapoz,ía sp. cf . 0. ca¡tad¿nsís POCOCK. 0 esp6cimen ilustrado mostra a exina muito escura e desigualmente espessa
Lãn. GP/4T-2ì5, c.a. t3,Sl\g.
Triìete indctenninado.ileste exempìar são visíveis as exp(ìncões
GP/4T-207,

Fls.

7.

FlS.

8.

me¡¡rbranosôs que acornpanhan¡
21

Fls.

9.

Ffg.

.l0.

,3/29 ,2.

ag laesuras. Lãnr. Gp/4T-l9l,' c.ä-.-

C,tunulatíapo?¿t3e sp. Neste grão,
0e ser oÞservadð a ornamentaçao

Fig. ll.

371

, c.a. 0,8/6,7.

visto em posição poìar, po
e a marca trilcte. Lãm.Gpl47

C\1cl.ogrc.nispor-ites all. C. r,trgos-ectatus PAUTSCH. Vista polar
mostrar¡do a marca trilete e ai ãreas de contato. majs fìnas,
si tuadas entre as laesuras. Lãm. Gpl4T-253, c.a. lZ,lnA.

Gewntríletes elaoatus

principalmente a
ser vistôs no tontorno e-

BRtNNtR. 0bserve-se

ornanrentação, cujos detalhes podent
quðtorial do grã0. Lãnr. Gp/4T-372,

c.a. 21/9.

Flg.

12.

g.

I)vaesporítea gLomenatus DöRING. Exempìar destacando a ornanent¿çao irrgguìal, qlg se torna mais densa na direçäo do equador do grão. Lãnr. GP/4T-3ì8, c.a . 12,2/29,1.

13.

Fis.

.l4.

LcptoLepidítes equatíbosszrs (C0UpER) TRALAU. Observar o contorno ci rcular e a ornarnerrtação
.l3,8/0,8. i rrégularmente distribuída.
Lãm. GP/4T-2.l

s.

.l5.

Fi

Fi

1, c.a.

LcpLole.píditza_psaroaul NORRIS. Aqui o elemento em .destaque
e a ornamentação, constituída de verrugas de formato .irregular e dintensões eìevadas. Lânl. Gp/4T-2i6, c.a. ì l/30,9.
Lepto7.e.¡>ídítes
29,6

Flg.

ì6:

Ffs.

17.

Flgs. l8-19.

C0UPER.

20.

Vista poìar, ressaltando ornaLânr. Gp/4T-3ì8, c. a, o,?/

trilete.

.

t,eptotepd¿tes uert'ucabue C0UPER. Vista lateral, mbstranrto or
nanrent'açãoelaesuras.Lãm.cP/4T-2l6,c.a.2o/i8,7,
Collaríspotites fuccus DEAK. Vista poìar permitindo a visualização da marca trilete, e das grancles vörrugas que circundam o equador do grão.Lãrn. Gp/ qi-ZZA, c.a. 1?/16,7
.

I'píarlaLi.ri¡:oris' l..ca.a BAt.ME e

, c.a. 23/?9,8.

dístintos,
triìete.Lãn¡.

HENNELY. Focos

trando detaìhes da ornarlcntação e da marca

4T-2ì6

Fig.

najor

nrentaçäo, contorno e marca

Pítotí:tporitq,e sp. Vìsta polar, destacando a ornamentação
Lanr. Gl'/4T-215,

c.a,

2?/14

mos

Gp7

LIMA,

ESTAMPA - VIII

ô"

;n
*t-o s

q"

Estampa I X
Todas as flguras aumentadas 800

Flg.l.

Echí¡atíewríe longeohínw

KRUIZSCH.

X

Vlsta polarr Pênnltlndq

visuallza-ção da ornamentação e laesuras da narca

el4f-268, c,a,

trilete.

a

[am.

15/22,6

Flg.

2.

Cícatricoeíeporítee micrcetríatuq JARDINE e t'lAGL0lRE.VllE - ?olar, mostranïo a ornamentaçäo. Lâm. GP/4T-267, c.a. ll,5/18'6.

Fig.

3.

cícat¡-ícoaíspo'rítee bnevíLaeeu?a¿uo CöUpgn. Observar o arranJo
das costelas' na face proximal. Lãm. GP/4T'228, c.a. 10,2/17'8.

Fis.

4.

Flg.

5.

Flg.

6.

Flg.

7.

Flg.

8.

Flg.

9.

Ciaatrícosíeporítes brevilaeaumtr¡s C0UPER. 0 e¡emplq¡- mostrå
detalhes da ðrnamentação na face distal. Lãm. GP/4T-228' c.a.
ì0,2/l 7,8.
Cíoatt"icosíaporítee dorugensía POTONIE e GETLETI$1. Vista polan
destacando a'ornamentaçãó da face prox'inral. Lãm. GP/4T-388,c.a.
11,2125,7.

Flg.10.
Flg.

ll.

Flg. t2.

Cícatvícoeíaoonítee put;beckawis I|ORRIS. Vlsta lateral , nostran
do a ornamen'tação. Lãrn. GP/4T-216, c.a. 5,5/3.
Cícatrícoaíspor"ítea avnínelechi H0ROllllTZ. Exempl ar rle pequenôs
dimensões, onde se pode observar a marca trilete e a ornamentação. Lãm. GP/4T-216, c.a. 7,4112,8.
Cíeatrieoeísporítes auníne|echi HOR0I.IITZ.0 esp6cimen !l.y1t¡g!o
mostra o arrànjo das costelas na face proximal. Lãm. GP/4T-2ì5'
c.a, 8,2131 ,2.
.Cícatríæsíeporites z¿¿¡i H0R0IJITZ. A vlsta lateral permite a ob
'servação
da'ornamentaçã0. Lãm. GP/41'210, c.a. l3/25.
Cíø,tr,ícoaíeporítes nrzri HOR0|'IITZ. Vista poìar, destacando a or
namentação e-as laesuras. Lâm. GP/4T-215, c.a. 18,8/2,2.

Ciø.tt"iøsíepoyites sp. cf . C. uenu.gtw DEAK. Vista polar' mostrando o contorno subtriangular e as costelas pouco marcadas.
Lãm. GP/4T-267, c.a . 21,2/30,
Cíø,trícoaísporítes sp. cf. C,-uentstw OEAK. Exempìar mostrando detalhes àa ornamentaçã0. Lâm. GP/4f'228, c,a, 2?,2/10.

L|MA, l97g
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Todas as figuras aumentadas 800

X

Ftgs. l-2.

Cíqtrícoeíeporítee sp. cf. C. eubrotunà¿s BRENNER. Vlsta polar em focos djstintog, ressaltando detalhes da ornannntação
e da marca trilete. Lãm. GP/4T-210, c.a. 22,113,7,

Fls.

!f . C. -analíca BOLKHOVI TI NA) BRENNER
.s
iìustrado, são visiveis
o contorno equatorial, or
namentação e marcô trilete. Lâm. GPI4T-388, c. a.'19,8128,2. Cícatrícoeísporitea sp. l. Podem ser aqui observados o contor
no e ornarnentaçã0, alõm dos leves espessamentos radiais pre:
sentes. Lam. GP/4T-364, c.a. 4/21.
Cícatrícoeísporites sp. 2. Vista polar, ressaltando a espessu
ra da exina ê as dimensões elevadas da espécie. Lãm. GP/4T :
342, c.a. 2,1,1/3,
ChonatyíLetes fru.gíLís POCOCK.No espõcimen ilustrado, são visiveis contorno e ornamentação caracterÍstica. Lãnr.GP/4T-209,
c.a.40/30,5.
ChonotríLetes fnagítís POCOCK. 0 exernpìar ressalta ô ornamentação, fracamente marcada na esp6cie em questão. Lãm. GP/4T-

3.

Cícatyíeosísporí tes

p.

(

No exemplar

Flg. 4.'
Flg.

5.

Fls.

6.

Ffg.

7.

209,

Flg.

8.

Fig.

9.

Flg.

10.

c.a. 7/17,

ChomotríLetes aLmegteræie POCOCK. Exemplar de pequenas dimensões, mostrando detalhes da ornamentaçã0. Lãrn. GP/4T-268,c.a.

8,6/ì6,8.

CltonotríLetes aLnegrensis

POCOCK.

Vista polar, ressaìtando

a

exina espessa e a ornamentaçã0. Lãm. GP/4T-2ì0, c. a. 23/13,2.

sp.
Vista distal, sendo visÍveis deta
reìativos ã ornamentaçã0. Lâm. 6P/4T-376, c.a. 2/19,6, Re ti)culatíspov,ítee areuattn BRENNER. No exempl ar i I us t rado,po
dem ser observados o contorno e aspectos rcferentes ã ornarnn
tação. Lãm. GP/4T-3.|7, c.a. 5,2/16
Klukísporitea ecabetíe (C00KS0N e DETTMANN) DETTi'IANN. Vista
polar,'podendo ser obseivados o contorno e a ornamentação.Lãrn
Lyæpodínnspo?i.tes
lhes-

Flg. ll.
Fig.

12.

GP

14-1-215, c. a . I 7 ,8/26 ,1

.

Fl9s. l3-14. Klukíswyí.tes scabet-¿s (C00KS0N e DETTMANN) DETTI'IANN. Vista
polar äm focos distintoi. Lãm. GP/4T-371, ð.a,20,7/1,8.
.l5.
Flg.
fechyoeporítes arkeLlíí POCOCK (BATTEN). Observar contorno,
marca trilete e fove-olas gue ornamentam o grão. Lãm.GP/4T-3ì8
c,a.2,9/24,4.
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Fig.. l.

fi

X

leehyospor-ítes uaríegatus (COUPER) SCHULTZ. Vista lateraì,
destacando contorno e ornamentação. Lãm. GP/4T-371,. c.a.
18/?8,6.

Ftgs.2-3.

Iachyospor.ítes,gtunuLoaus TRALAU. Focos distintos possibi litam a observação da ornamentaçã0. Lãm. GP/4T-209,c.a. '13,9/4.

Fig.

4.

Fi

g.

5.

Fi

s.

6.

Fi g.

7.

Flg.

8.

Tígrísporítes halleinía KLAUS. No exempìar ilustrado devem
ser observados contorno, marca trilete, ornamntação distal
e írea polar espessada. Lãm. GP/4T-209, c.a. 3,1 /29,7.
'especialmente
o contorno
FoueotríLetes so. Destaca-se aqui
triangular e orñamentação. Lãm. GP/4T-318, c.a. 3,1/29,7.
Gleídteníídítes senoníeue ROSS. Viita po'lar, sendo visíveis
os dobramentos paraleìos ao contorno equatorial, característicos do gênero. Lãm. GP/4T-?C9, c.a.4,8,/.|9,3.
G'l.eíchenííùítes sencnïcue ROSS. Vista
da face proximal
do grã0, ressaìtando contorno e marca trilete. Lâm.GP/4T-411,
c.a. 5,5/0,5.
îLeícheniídttes qtíLobatus ERENNER. Vista polar. destacando
contorno e ornamentação proximal e djstal. Lãm. GP/4T-216,c.
a. 2,8/17,2.

Fis.

9.

Sestnospor"ítes paeudoaLxeolatus (C0UPER) NTTHANN. Devem ser
observadas ornamcntaÇão, marca trilete e a tendência de sepa
ração entre as camadas da exina. Lâm. GP/4T-281, c.a. 2/23,U.
Cannrozonospotítes insignís N0RRI5. A vista ìateral ressalta
aspectos da ornamentação. Lãm. GP/41-2'16, c.a. 4/28,5.

Fl g.

10.

Fls.

ll.

Catnatozonospor"ites rr.rJls (LESCHICK) N0RRIS.

Fi g.

12.

Cingutmletcs sp. Vista polar,

g.

t3.

Fl

Flg.

.l4.

Vista lateral

c.a. 23,8/.l9,5.
deìxando visíveis o cíngulo
372, c.a.6/0,2.

ressaltando a ornamentaçã0. Lãm. GP/4T-3ì7,

e a marca trilete. Lãm. GP/1TCíngulatísporítes psíl.at¿¿s GR00T e PEllNY. A vista proxinral
permite a observação do cíngulo e detalhes das laesuras.Lâm.
GPI4T-226, c.a. ì 3,2/3,4.
Cingulatíaporítes uery'ueaúus REGALI, UESUGUI e SA|{TOS. Vista
distal, podendo ser vistos cínguìo , contorno e ornamentação
verrucada. Lam. GP/4T-2ì5,

c.a, 22,4/9,2,

Flgs. l5-16.

Contigníspor,ítes glebuLen¿¿æ DETTI'IANN. Focos distinlos, destacando.o cingulo e a ornamentaçã0, distìnta nas faces proxi
mal e distal do grã0. Lãm. GP/4T-216, c.a. 17,1/25,8,

Flg.

ùíataltmanguLíeporítes perolents (SINGH) SINGll. Vista distal, destacando o contorno è ornamentaçã0. Lem. GP/4T-371 ,

17.

c. a.
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Flg. l.
Fls.
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Dístaltríangulíaporitee ínregula*íe SINGH. Vista polar, sendo vl
srvers contorno e ornamentaçao. Lam. Crp/4ï-226, c.a. 13,5/3.3, Cíngulatísporítee prcbletnatícw COUPER. Podem ser observados con
torno e cristas que ornamentam o grão. Lãm. Gp/4T-2ì6, c.a.l0,gZ
31.

Fig.

3.

Flg.

4.

Flg.

5.

Flg.

6.

Flg.

7.

Flg.

ùíseísporites ¿!íseoídes KIMYIAI.0s aspectos mais notiveis nesta
figura são a marca trilete de pequenas dimensões, contorno, cínguìo e ornamntaçã0. Lãm. GP/4T-216, c.a. ll,1l|i,
Matoníaporítes si.lvai nov. sp. Holõtipo. 0bservar o contorno, di
mensoes e ìaesuras aconpanhadas por margo característico. Lâm.GP/
4T-215, c.a. 17 ,8/20 ,7 .
I4atonísporítes síLúí nov. sp. Parãtipo. Neste exemplar podem
ser vistos contorno e detalhes relativos ã marca trilete. -Lãm.
GP/4T-2ì5, c.a, lg/26,5,

l,latonísporites eíLuaí nov. sp. Parãtipo. Exemplar mostrando contorno, e¡pessura_da_exina e laesuras curtas, acompanhadas por
margo. Lan, GP/4T-2ì6, c.a. 19/20,7.
Boseísporitee sp. No exemplar

qglgo que acompanha a marcä
318, c.a. 7,4/9,
8.

9.

Fl9.

10.

Flg.

ll.

,

Läm. Gp/4ï -

sp. Vista pol'ar, ressaltando a marca trllete e a
c.a. 5,8/ì6
At*itu\ínasporítes sp. Devem ser observados, principalmente, detalhes relativos ao margo que acompanha a marca triiete. Lãm.Gp/
4ï-253, c.a. 21,3/12,
Appendícíepcrites sp. cf. A. eellíngíi POCOCK. Vista poìarr sendo visíveii contornor costelas que órnamentam o grão ä espessa mntos característicos. Lâm. GP/4T-ZZB, c.a. lTlí8,2.
Appendíaispotites tr'ícoûtítatus WEYLAND e GREIFELD. Observar con
torno, dimensões e ornômentação característica. Lãm. Gpl4T-216 I
c.a. l/12,5,
Boseísporùtes

ornamentaçao. Lam. GP/4T-2.l5,

Fig.

ilustrado, são vislveis contorno

triìete e ornamentação.
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Aequítrímdltee baeulatr,q oöntHc. vista polar, mostrando
: zonð,or
--"
namentação e laesuras. Lãm. Gpl4T-37.l, c.a. lil/t,4.-

lequítt'a&ítee,insoritw KIMYIAI. vista poìar, destacando a exlna
lisa, zona e laesuras, espessadas e elevadas. tãr.-gplõi-ãtã,
a. 16,8/29.
".
Aequ¿tr"¿rcd¿,r:ee insoLítr¡e KIMyIAI . 0 exemplar ilustrado dlfere
uil pouco do anterior por apresentar_uma zöna onduìada,-atãn' de
ornanrentação irregular (coi¡osão?)Lãn. Gp/4T-Zo9; ¿.ã . lg,àtZl,a
coup.eníapnítee ønplecus (c0upER) p0c0cK. vista distal . ressaltando a zona e ornamentação retìcu]ada. L-am. Gp/4T_253, -c.a. ì,fl

g.

3.

Flg.

4.

Fig.

5.

Flg.

6.

Flg.

7.

Ilelíospot'ites, rcissíngcnz: (HARRIS)

Fig.

8.

Flg.

9..

Perotrilí.tee wnnuêglls BRENNER. vista polar, permitindo a visua.tìzaçao.93 {!Ica trilete_e_do-perispõrio que tircunda o grão
Lanr. GP/4T- 37.l , c. a . I 9 ,5/l 5,6 .
Perotv'ílítes.wnnu.ea&e BRENNER. vista polar, ressaltando a màrcå
trì lete, contorno e ornanlentação. Lãm. Gp/4T-37ì, c.a. 9,4/14,g.
Pepott'íLítes .ps eucloretículatus c0upER, vi s ta I aterai, ress a l tando
prlncipaìnrente a presença do perispório curto, reticulado. Lãm

Fi

30.

Fi9.

Laevùzonoep.orítes uerlensís oöntnc. vista polar, mostrôndo a exl
na rtna e deformada que recobre o corpo central do grão. Lâm.Gp7

4T-215, c,a. 12,7/3,3.
Rouseíeporítee retíeula¿us POcOcK.A

vista distal ressalta a

orna'

reticuìada, penritindo contudg, por transparêncla, a vî
lgltl!.o
sao da marca trilete na face oposta. Lâm.-Gp/4T-32i,
g,ZtZ:

c.a.

10.

exempìar i ìustra
do, a vìsta lateral pernite a observação das projeções que consT
tituem parte da ornamentação do grã0.'Lãm. ep7+fliö¡,-clã. ãJ,o¿
1?,4.

GP

Fl9. lì.

Fl9..l2.

/4T-352,

a.

?O

/23,7'.

çttdatus (C00KS0N e DETTMANN) DETTMANN. vista la
teraì nostrando o corpo central envolvido poi un, perlspõiiã-nrå:
gueado, fornrando a projeçäo caracterÍstica'do gênäro nã-poÍo'p.o
'|rY rvrv I
xinral. Lãn. GP/4T-2j5,-c.a . ZZ,7/j3.c4tbelospot'ít.es brenrer't PLAYFORD. vista ìateral mostrando as di
liso que circunda o corpo central. Lân :
T3rfge:-g o perispório
.l7,1/15,7
ct'ybeLospotite_s

GP/4T-?87,

Fls. ì3.

c.

CHAL0NER. No

c.a.

.

ctybelospor"i'tes brcnner"í PLÂYFORD. A vista poìar destaca, esDecl
aìrnente, o contorno equatorial e a nrarca triìete. Lânr. eÉlÀi:ãit

c,a.6,6/8,
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Flg.

I

Flg.

2.

.

Crybelosporítee berbeyíoid¿e SURGER. No exempìar llustrado, o pe
rlspõrio-acha-se parcialmente solto, maotrando corpo central li:
so, de contorno circular. Lãm. GP/4T-378, c.a. 6,3'/14,2,
Ctybelospor'ítes tnncattLs nov. sp. Holõtipo. Vlsta ìateral, ntostrando o corpo centraì, marca trilete e o perispõrlo, levenrente
plegueado, fonnando no polo proxinraì projeção caracterÍstica do

genero. Lan.

Flg.

3.

GPI4T-21

4.

g.

5.

Fig.

6.

Flg.

'7.

Fl

5, c.a.9,B/12,8.

Czabe\oeporiteB ttntnca.tu,s nov. sp. Parãtipo. No exemplar i lustra
do, o corpo central encontra-se levenrente deslocado em relacfo
ag perispõrio, poderdo contudo ser observada a proJeção polar'

Larn. GP/4T-352,

Flg.

X

Petptyílítea

c.a. 0,6/8.

capepa,tua ffiMP. Té'trade, mostrando aspectos

relacio

c.a. ìl,B/24,8.
Paludítee nanelornttn nov. sp. Ho]õtipo. Vista lateral, mostrando detalhes da ornamentaçã0. Lâm. GP/41-216, c,a, 2,4/2,
nados ã ornameniaçã0. Lãm. GP/4T-228,

PaLuèítes nptnelonatus nov. sp. Parãtipo. Vista lateraì. ressaltando a presença_dos "nameìões" que constituent parte da ornamentaçao do grao. Lam. GP/4T-378 , c.a. 6,3/24.

Paludítee ¡nanelo¡tattts nov. sp. Parãtipo. A vista polar permite
a observação da marca trilete e do contorno equatorial. Lãm. GP/
4T-35?,

c,a. 6/25,

LtMA, l97A
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l.

Flg.

2.

Fl

g.

3.

rl

g.

4.

Flg.

5.

Serøípea tøttífornris REGALI'
canão'forma, órnamentação e

Flg.

6.

Punctatosporitee ecabra.tas (C0UPER)
trando a pequena cicatriz monoìete
Lãm. GP/4T-274, c.a. 0/14,8.

X

Aycellítes sp. 2. Vlsta equatorlal, mostrando a ornamentação
Lãm. @/4T-2i1, c.a. ì5,8f1.l,7.
Arceltítee sp. l. !ista equatorlal, ressaltando ornamentação

e

Vista equatorial' qennitindo

a

dimensões. Lãm. GP/4T-373,

Balneísporítee ¡¡rinutu.s

c.a.

BRENNER.

5,7120,7.

observaião do perispório reticulado e dà única projeção que se
destaca-no polo proximal do grão. Lãm. GP/4T-371, c.a. 18,2130,7,
Anatrieporítes ocellatus HEDLUND e NORRÌS. Observar cava, cicatriz mönolete e ornamentaçã0. Lãm. GP/4f-376, c.a. 2l /12,6.

c.a,

UESUGUI

e SAI{T0S. Vista polar' desta
monolete. Lãm. GF/4T-2I0 ;

cicatriz

19132.
.

e

|\ORRIS. Vlsta

polar,

mos-

a ornamentação escabrada

.

l_lM

A,197tJ
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ZorøLlapollenítes dønpíeÌ.z BALME. 0bservar o contorno geraì,aìãm
de detalhes reìativos ã inserção dos sacos. Lãm. GP/4T-210, c.a.
12,9

/22,9

.

Fl

g.

2.

Fi

g.

3.

ZoraLlapol,Lenítes trílobaü¿¿r BAL¡1E. Vista polar, destacando os 3
lobos qte formam o saco. Lãn¡. GP/4T-194, c.a . 16,517,7,
ZoruLlapoLLenítes segmenúat¡¿s BALME. 0 exemplar ilustrado mostra,
aìõm do contorno equatoriaì, o grande número de pregas que ornamcntan o saco. Lãm. GP/4T-3.l7, c.a.3,3/ì0.

Fls.

4.

Zonal|apol\enítes segnentatr¿s

Flg.

5.

ZonallapolLenites segmentaúus BALME . Exemplar deformado, mostran
do tamb-6m as feições características da espécie. Lâm. GP/41-371;

Fl g.

6.

Pnoper"inopoLlenítes

Fis.

7.

pregas

c.a,

iadiais

BALME,

Vista polar, mostrando as
c.a. 0,8/8

que oinamentam o saco. Lãm. GP/4T-4ì3,

19,5117 ,7 .

sp. No exemplar jlustrado, são visíveis cortentraì e saco, uniforme em toda a região equatorìaì do grã0.
Lâm. GP/4T-532, c.a. l0i0
ZorøLLapoLlenítee Lucídw (POCOCK) RtYRt. Vista po'lar, ressaltan
do a prôsença dos lobos e a ornamentação do corpo centraì. Lãm î
po

l4f -210 , c. a , 23 ,B/ 7 ,
ZorøLlapollenítes Lucídus (POCOCK) REYRE. Este exemplar difere
levemente do anterior, pois os lobos são menores, mais estreitos
e finos. Lâm. GP/4T-2ì6, c .a. 8,8/27.
Vítteísporítes palL'idus (REISSINGTR) NILSSON. Vista polarr rlrostrando dimensões e detalhes da ìnserção dos sacos. Lãm. GP/47
I'P

Fi g.

Fl

g.

9.

3ì7, c.a. 18/20,3.
F1g. 10. Vítreispor"ítes ¡¡rictosace¿æ DE JERSEY. Vista polar,_mostrando o
contornò geral e delalhes da inserção dos sacos. Lâm. GP/4T-203,
c.a. l5/.l5,4.

Flg. ll.

Podocæpìdites sp. cf

. P, epíatwtus BRENNER. Vista polar,

trando os sacos, estreitos e ondulados. Lãm. GP/4T-203,

ll,3.

Fis.

12, Prvtoeonífenus sp. Vista

Flg.

.l3.

tral.

Lãm. GP/41-216,

Pnotøpínus
namentam

Flg.

14.

Flg.

15.

poìar, ressaltando o ìargo
c.a. 18,8/29.

sp. Vista-polar,

destacando as pregas

os sacos. Lãm. GP/4T-203,

mos-

c.a. l0/

ìeptorna cen-

radiajs que or-

c.a. 21,8/26,5.

ALispor,ítee sp. Exemplar mostrando o sulco central e

as

bordas

c.a.18,4/.l9.
cerebropollenítes carly leræís PlClCK. )ies te exempl ar,devem s er ob
servadai as dimensões gerais e detalhes da ornamentaçã0. Lãm.GPZ
dos iacos corrojdos. Lâm. GP/4T- 376,

4T-216,

c.a.

20,2/24,4,

LIMA, 1978

ESTAMPA-XVI

O,,

Todas as
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Fis.

2.

Fl

s.

3.

Fl

g.

4.

Flg.

5.

Fig.

6.

Fig.

7.

FlS.

8.

fi
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fnaperturcpol\enítes orbícularis NILS0N. Destaca-se aqui _ o _contor'no circì¡lar, dimensöes e exina. Lãm. GP/4T-2ì0, c.a. 17/5,4,
InapertwopoLlenites turbatus BALIIE. Vista poìar, mostrando o.es
pesiamento-da exina no centro do grão, alõm das rugas que se dis
þõem paratelas ao contorno equatorial.Lâm. GP/4T-2ì3, c.a. 20,61

t.

fnapertwopolLenítes turbatus BALi4E. Neste exernpìar, de dimensõei elevaäas, pode-se tambõm observar.as feições inorfologìcas
diagnõsticas da espécie. Lãm. GP/4T-2ì5, c.a. 22,7/11,2.
Inaoenturopollenites dubius (P0T0NIÉ e VENITZ) T0I4S0M e PFLUG' A
figura ressalta as dimensões reduzidas e a exina,ìisa e enrugada.
Lãrn. GP14T-209, c. a. lQ/27,5.
Inaoentw,oooLlenítes sín¡r¡Leæ REGALI ' UESUGUI e SA|\T0S. Vista poiai',-mólirãndo o enruganr'ento da fina camada que constitui a sexi
na. Lãm. GP/4T-215, c.a. ì7'9lì5'8.
fnaoerturopolLenítea undul-atus I'JEYLANO e GREIFELD. Vista polar,
nrosirando ä exina dqsigualmente espessa' aì6m das dobras radiais
que a ornamentam. Lâm.-GP/4T-2ì5, c. a. 23/25,
Larieoídítes masnu| (P0T0NIE) P0T0NIt, TH0Ms0t4 e THIEGART.-obser
uãi' õ èiráèierlËtlio'enrugaménto tla exina, aì6m das dimensões .
Lãm. GPl4T-28ì, c.a. 13,8/29,5.
Arauearíacítes austraLis C00KS0N. No exemplar jlustrado, deve-se
observar o enrugatnento da exina, alõm da ornamentação escabrada.
Lãm. GP/4T-267,

Fig.

9.

F{9. ì0.

Fi9..l2.

5/27,2.

Anauearíacítes autqnensís VAN der HAMMEN e BURGER. Devem ser-obsþrvadas as diménsões eìevadas e a ornamentação granuìada. Lam

cP l4f -228, c.a. 20/7 .
Araucariacites línbatus (BALME) HABIB' Exemplar pouco deformado'
mostrando a ãrea mais fina presente na região central do 9rðo.

Lãm. GP/4T-209,

Fig. ll.

c.a.

c.a.

13/26.

PeLtnandípíteB sp. Neste exemplar, deve ser observada a ornam9ni;;ã;; ;.ñ;iilrÍãå pòi espinhbs eíparsa'neñte distribuídos. Lãm.

cP/4f47?, c.a. l9l12,3.
Reticulataspotites iatdínus . 0 exempìar permite a observação
do perispõrìo reticúìaOo envolvendo totalnlente o corpo central
Lãm. GP/4T-371

,

c.

a.

12/19 ,6.
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Flg. l.

X

Flg.

2.

BURGER. Vlsta equatorial, mostrando ai
estrias.'Lãm. GP/4T-352, c.a. 23,4t1i.
Classopollíe to?osw (REISSINGER) COUPER. Vista polar,destacando
a presença do leptoma proximal e da rímula. Lãm. GP/4T-210, c.a.
l3lt0,5.

Flg.

3.

Claeeopollíe brasíLíeneíe

Flg.

4.

Flg.

5.

Flg.

6.

Flg.

7,

Flg.

8.

Flg.

9.

Fls..l0.

Claaeopollís aZec¿

ll.

Fig.12.
Flg.

13.

No exemplar

llustrado¡

êm

observadas as diminutas dimensões do grã0, alõnr do leptonra proxi
maì. Lâm. GP/4T-374, c.a. 13.8/2C,2,
Círeulina meyeriana KLAUS. Vista polar, mostrando a exlna, espes
sâ e escurð na face proximal.Lâm. GP/4T-215, c.a, 7/7,
Cotollaría annularis MALYAÌ,IKINA. Vista polar, mostrando a exina,
elpessa e opaca, alóm de uma ãrea mais fina no centro do grão
Lam. GP/4T-228,

Flg.

HERNGREEN.

vista equatoriaì, devem ser observadas.as dinensões elevadas e a
exina fina e transparente. Lãm. GPI4T-406, c.a. ì9,6/ìì.
ClaseopoLlie brc.síLíenaíe HERNGRETN. Vista polar, destacando ô
ornamentação. Lãm. cP/4'1-405, c.a. ì I ,1/10.'
Claeeopollíe, sp. cf. C. íntnarëtículatua V0LKHEIMER. Vista pola6
mostrando rlmula e ornamentaçã0.. Lãm. GP/4T-413, c.a, 2,4/18.
Cínoulina paru¿ SRENNER. Vista polar, mostrando o leptoma proxl
mal. Lâm. be7+f-zto, c.a. l6lt3',8.
Círculína_parva 8!ENNER. Vista polar, destacando leptoma proxlmal e a rimula. Lam. GP/4T-413, c.a. 6/9.
Círculíru mínína (HERNGRETN) nov. comb, Neste exenplar,devem ser

c.a.

21,8/9.

Sinplícesporitee virga¿us LESCHICK. Verificar o perlspõrio, fino
e pregueado, em torno do corpo central excêntrico. Lãm. GP/47
193, c.a. 8,8/11 ,2,
Thoqeonísporiües sp. 0 exemplar-iìustrqdo mostra o corpo central,
excentrico em reìaçao ao perisporio. Lam. GP/1T-373,c.ô.0,8/22,7,
Aaleacormea eausea fonna

Lam. GP/4T-317,

I

STOVER.

c.a. 3,8/12.

Observar as

cristas

achatadas
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Fls.

l.

Eouíeetoeoo':ítu" oon"ìnnus SINGH. Vista
mtintação.' Lãm. GPI4T-352, c.a. 8/9.

Fls.

2.

g.

3.

Equíaetospor¿tes
albertensis SINGH, Vista ìateral destacando as
'oblíquas.
'
Lãm. GP/4T-.l94, c.a. 5,7/1.
cóstelas
Equisetosporítes dudan'ensis DEAK. Observar as costelas largas e

Fls.

4.

Fi

lateral

mostrando a orna

eipessas.'Lâm. GP/4T-378, c.a . ?2lll.
Equísetosporítes ovatus (PIERCE) SINGH' Neste exemplar,devem ser
observadas as costeìas, retas e espessas. Lam. GP/4T-209' c.,it.
21,8/23,2.

Fig.

s.

FlS.

6.

Flg.

7.

FiS.

8.

-t

Equísetospor"itea anbíguut HEDLUND. 0þservar a ornanlentaç99 9_sepäração ehtre as canraäas da exina. Lãm. GP/4I-374, c.â. 15112,7.
Er¡uísetoaporites eostalífenous BRENNER. 0 exempìar iìustrado per
mite a obiervação da ornãmentação e do coìpo, situado entre al

costclas. Lâm. GP/4T-371, c.a. 23,4/8,6,
E,¡uíse tosporites, costalíferrous BRENNE R. Vi s ta I ateral,des tacando
oina,',entação e colpo. Lâir. GP/4I-2.l 6, c.a. 2/10,9.
EqLlisetospor,ítes huguesi POCOCK.Observar a exina, espessa e escu
rå, b.ru c'omo as cosieìas retas que constituem a ornamentação T
Lâm. GP/4T-371,

c.a. 22,4/8,6.

Fl9. '9.

Equis.ttosporítes elgngatus H0R0l,¡lTZ. Observar a forma alongada
€ ð or'nôm€rìtaçã0. Lãm. GP/4T-?53' c.a. ll/4.

Fig.10.

Equísetospor,ítes evídene BOLKH0VITINA. No exempìar ilustrado, ob
sdrrar a ornamenuação e a exina, fina e opaca. Lãm. GP/4T-371,cî

a. 2l,3/3.l.

Fig. 'll.

Eouísetosoorítes íweqularis

Fig.

12.

Fig.

13.

Equisetospor,ítes s tríga¿as BRENIIER. Vi s ta I ateral,ressal tando as
cóstelas,'largas e fiñas, aì90 irregulares. Lãm. GP/4T-378, c.a.
19 ,5 /24.
Equísetosporites strígatus BRENNER' Exempìar de pequenas dlnen
sões, permitindo a observação da ornamentaçã0. Lam. GP/4T-378 '
c.a, 8,2/28.
Equísetoeporites aeículanis tìov. sp. Hol6tipo. 0bservar o contor
nô perproì ado e ornamentação. Lâm. GP/4T-378, c.a. ì ì ,l /29 '9.
Equísetosporítes aeíeularís nov. sp. Parítipo. Exempìar de-grandðs dimeniões. Observar extremidades afiladas e ornamentação irregular. Lãm. GP/4T-378, c.a. 19/26.
Equísetospor.ites subeíreulav"is nov, sp.-Holõtipo. Neste exemplar
deve ser ôbservada a forna e o grande numero de. costelas que ornamenta o grã0. Lâm. GP/4T-216, c.a. l8'3/14'8.
tquísetoapo¡'ít¿s aubcíreulat"ís nov. sp. Parãtipo. 0bservar exina
espessa e ornarnentaçã0. Lãm. GPI4T-376, c.a. 20,7 110,5-

Flg.14.

Fig..l5.
Fíg.

16.

Flg.17.

HERNGREEN.

ai cortelãs largas e éspessas.

Vista lateral,destacando

Lãm, cP/4T-372,

c.a.

13/1.
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2.

Fig.

3.

Fig.

4.

Flg.

5.

Fig.

6.

Flg.

7.

Fig.

B.

t¡ei

e.

10.

X

ele.s-ang-lov. sp. Holõt.ipo.
ltnamentôçao.
lrr*UOot'iges
Lan. Gp/4T-212, c.a.
14/Zg,S',

Fig.

Flg.

fi guras

Equíse,tospor"ites

fragíLls nov.

0bservar forma e or-

Holõtipo. Vista ìateral,

:p.
tacando forma e ornamentaçã0. Lâm.
Gpl4T_21S, c.a. Zitlq. '
e^7yise,\oaVorites fnagï-Lis. nov. sp. parãtipo. Vista lateraì,
res_
sarrando a ornômenròçao. Lam. Gp/4I_215, c.a. O,g/ll,Z.
t.eptonatw nov.

Hoìót.ipo. Visra ìateral

:p.
Tl:!:"!::r:yy:y
oenoo
ser
a ornamentaçào e
'bservados
4T-204, c.a. Z3/0.

o

repLoma

centrar.

des_

,

po

Lãm.cþ7

Equíee,tospor'ítes Leptonat¡rs nov. sp. parátipo. vista raterar,des
racanÕo a ornamentaçao e o ìeptoma. Lãm. Gp/4T_216, c.a.
Z?/31,2,

nov. sp. parãtìpo. observar o leptoface. Lãm. Gp/4T_453, c.a. 16,S/0,7.
Erluíseto.spo'ites míruticostatu{t nov. sp. Hoìõtipo. vìsta ìateral,
mosLrando forma e orrramentaçã0. Lãrn. CÞ/qt_3.l7,'c
.a. 2,4/g-,q.
Equísctrtsporites nrínutícost.aLus nov: sp. parãtipo. 0 exemplar
lustrado ressalta a ornamenraçã0. Lâsr.'ép/4i:ãóõ,'.:u:^ãäi¿ð: i_
Equísetosporítes.lurtdus nov. sp. Horõtipo. Observar forma e di
merìsoesr areas lisas nas extremiôades e ornamentaçeð. lãm.cp7qË
ì98, c.a. 8/31 ,7.
Equisetospor'ítes Lutídus nov. sp. parãtipo. Exemplar de contorno nrais aìonqado- Observar exina fina e transpatnnte. Lãm.Gp/4TLe,pto-na¿¡rs

!1"i??t^o"porítes
ma
lìso no centro da

Fig. ll.

193, c.a. 17',8/9,1.
Ec¡uísetosporites Latíeostatus nov. sp. Holõtif¡0. Observar as cos
tel as-l arsas e espessas, em di sposi fão ò¡t i,irã.'iãñl-öó7äl:ãzr -;
c.a. 22,3¡5.

Fig.

Esuísetospotítee Latícòstatus nov. sp. parãtipo. Apesar de

12.

do,

o, gxempl ar_apresenta as^pri nci paì

cie.
Fl9.

I 3.

Fis.14.
Fig.15.

Fl9.17.

, c.a. 23,1 /7,6'.

ornamentaçao. Lam. Gp74T-352, c. a.

Fis.19.

e

c.a.

5,9/?6.
Equí.setosporítes crent)atus nou. sp. Exempìar arongado, ressal .t¿ndo a ornamentaçã0. Lâm. Gp/ T-3b2, c.a. Zì,g/13:
Equísetospotit,os reyreí nov. sp. Hoìõt.ipo. Observar forma e di -

378,

18.

forma

6/j3,6.
Ec¡uísetosporites c,enulatuß nov. sp. parãtipo. vista raterar,res
saltando a ornamentaçã0. Lâm. Gp/4T-352, c.a. 6/ìl,2.
Equísetosponítes erenuLatus nov. sp. Vista lateral. Lãm. Gp/4T -

nrLrìsoes, orrìamentacao

Fi9.

rompi

s caracrårísliããi ¿ã-.iõå':

Equísetospotiteg crenuLr¡úLs nov. sp. Hoìótipo.Observar

351,

rigl'lo.

Lam. cP/4I-371

c.a.

23,3/3,2:

Eqt:í:eëosponítes

ìrregular e leptoma centraì. Lâm, Gp/47

nov. sp. parãtipo.,Vista lateral, ressaì

tôndo a sexina, _reyneí
lisa e fina. Lãnl. Gp/4I-372, c.a. l0/3?.
Equísetospor'ítee regreí nov. sp. parãtipo. Exemplar de dimensões
geral.s nrcnores., aprc.sentanCo basicamente as mesmds caracteristi_
cas d0s anterior'lrrc/ìte ilustrados. Lârn. Gp/4T-3Zl , c.a. 9,1/lOq.
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Equíeetos.porites Lanceolatw nov. sp. Hol6tipo. vigta lateral,
permitindo a observação da forma e ornamentação. Lãm. Gp/4T-216'

c.a.13,8/29,4.

Flg. 2,

Equí.setosporítes Lanceolatu' nov. sp. parãtipo. 0 exemplar llustrado possui-dimensões aìgo maiores que
as do ho'lõtipo, apresentando exina levemente punctada. Lãnr. 'Gp/4T-204, c.a.'g.l/2A,5.
Flgs. 3-4.'Êquísetosporttes sp. l. Observe-se o contorno sinuoso de algumas
costelas que ornamentam o grão. Lâm. Gpl4T-31g, c.a. Zl4.
Fls. 5. Equisetoeporites sp. 2. vista lateral, devendo ser observados
contorno e ornamentaçã0. Lãm. Gp/4T-203, c.a. I 5,6/22,7.
Flg. 6. síng!ía niulfie;stuta (BRENNER) nov. comb. vlsta lateraì , ressal rando costelas ìrregularmente dispostas, que constituem a ornamentaçao. Lam. GP/4T-216, c.a. llS.
Flg. 7. sínghía nult¿costata (ERENIiER) nov. comb. Apesar das dirnensões
gerais menores'a figura ressaita os caracteres essenciais da especie. Lam. GP/4T-371, c.a. ZZ/30.

Flg. 8.
.
Flg. 9.
Fig. 10.
Flg. ll .
Flg. 12.
Flg. t3.

.

sirg.hía montanaensís (BBENNER) nov. comb. vista lateral, ressaltando a ornamentaçã0. Lãm. Gpi4T-209, c.a. lZl2Z,Z,
Singhía pwletata nov. sp. Holõtipo. Vista ìateraì. mostrando as
costelas obliquas e a exina punctada. Lãm. Gp/4T-209,c.a,4/29,3.
sínghía punetata.nov. sp. Parãtipo. Apesar da ornamentação regular, o exemplar iìustrado mostra com clareza o carater 'punctãdo
da exina. Lâm. GP/4T-318, c.a. l4l.l5,S.
Sínghía níníma nov. sp. Holótlpo. Vista lateral, destacando a e-

xina lisa e a ornamentaçã0. Lãm. Gpl4T-367, c.a. 23,6/14,5.
Singhía nri,níma lov.. Sp. lqtilipS. Observar a ornamentação irregu
ìarmente disposta. Lâm. GP/ T-367, c.a. ì3/10.
GnetaeeaepoLlerútes chLatratus sT0vtR. Neste exemplar, destacamse o contorno e a regularidade da ornamentaçã0. Lãm. Gp/4T-379 ,

c.a. 12,2/30,

Fl9. 14. Gnetaeea.epollenites_jansoníí

(POcOcK)

nov. comb._vista lateraì,

mostrando as dimensões elevadas e ornamentação. Lâm. Gp/4I-216 ,

c.a.

Fig. 15.

'

Fig. 16.

2l ,3/20.

Gnetae_eaepollenítes baryhoormí.i (P0COCK) nov. comb. Vista lateral, destacando a ornamentaçã0. Lãm. Gpi4T-314, c.a. 23119,9.
GnetaeeaepolLenítee undulatus (REGALI, UTSUGUI e SANTOS) nov.
comb. Neste exemplar, deve ser observado o contorno circular e
as costelas. Lâm. GP/4T-318, c.a. B/27.

Flg. 17. Gnetaeeaepollenites oreadíe

SRMSTAVA. Neste exemplar devem 9er
observadas as costeìasr que circundam completamente o grão. Lãm.
î'Pl4l-371, c,a. 1812.

Ffg.

18.

CnetaceaepoLlenítes oreadíe SRTVASTAVA.

Vlsta lateral, ressaltan
c.a. l3/18,8

do contorno e ornamentaçã0. Lãm. GP/4T-2t5,

Flg. 19. Gnetaceaepotlenitea.físsuratua

(PAOEN-PHILLIPS-e

FTLIX)

nov.

comb. 0bservar exina espessa e ornamentaçã0. Lãm. Gp/4T-2t5,c.a.

l0/t9.
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Flg. l.

Fls.

2,

Fig. 3. .
Flg.

4,

g.

5.

Fl

X

nollíe SRMSTAVA. Vista lateral , devendo
ser observadas as costelas, frouxanente dispostas. Lãm. GP/¿f215, c.a. l0/16,4.
Gnetaceaepolleníteo ueouguíí nov. sp. Holótipo. Observar contorno e arranjo das costelas. Lãm. GP/4T-216, c.a. 15,5/29,6.
i Cnetaoeaepollenítes ueeuguíí.nov. sp. Parãtipo. Vista lateral,
destacand'o ô ornamentaçãó. t-âm. GPI4T-209, c'.a. 2,1/.l8,8.
Gnetaceciepollenítes retanguLaria nQv. sp. Holõtipo. 0bservar
contorno e arranjo das costelas. Lam.GP/4T-193, c.a. 15,7/30,7.
CnetaoeaepolLenit,ee retøryularía nov. sp. Parátipo. Vista late
ral, ressaltando forma e ornanentðçã0. Lãm. GP/4T-210, c.a.lü
Gnetaceaepollenítes

28.

Ftg.

6.

Flg.

GnetaeeaepoLlenítee retangulayíe nov. sp. Parãtlpo. Observar
costel as äspessas e formal Lâm. GP¡ T-Zï 5, c.a. \5,7 lg} ,7 .

7,

1netaeeaepollenitea orqatus nov. sp. Holõtipo. i'leste exemplar,
destacam-se forma e ornamentação superpostô ãs costelas. Lãrn .
GP/4T-371,

c.a. 2l18,6.

Flg.

8.

Gnetaeeaepollenitee ornatug ngv. sp. Parãtipo. Vlsta

Flg.

9.

Flgs.

l0-ll.

Flg.

12,

g.

13.

Flg.

14.

Anetaeeaepollenítqe ornatue Nov. sp. Parãtipo. 0bservar fonrn
e ornameniaçã0. Lãm. GP/4-t-376, c.'a.22,71 '
CnetaoeaepolLenítee perfonatue nov.. sp. Holõtipo. Neste exemplar, visio enr focos'Oiitintos, devem'ser obsei'vadas as foyeolas presentes nas costelas que ornamentam o grã0. tãm. GP/4T 209, c,a, 19/25,3,
GnetaceaepolLenítee perfotla,tus nov. sp. Parãtipo. 0 exemplar i
lustrado, mesmo possuindo exina nnis cl¿rra, apresenta todas al
felções lnerentes ã espõcie. Lãm. GP/4T-318, c.a. 9/7,8.
Anetaceaepollenítes perfonatus nov. sp. Parãtjpo. A figura res
salta o comportanìento das costelas em uma das extremidades do
9rão. Lâm. eP/ql-215, c.a. 15,514.
Gnetaeeaepollenítes santoeíí nov. sp. Holõtipo. Observar o con
torno e ornamentação característicâ. lâm. GPI4T-3ì8, c.a. l5,l

Flg.

15.

g.

16.

Flg.

17.

Flg.

18.

Fi

ressaìtanilo a ornanrentação. Lâm. GPl4T-371,'

ìateral
c.a. 4,5/l,8.

,

6.

Fl

Cnetaceaepollenítea eantoeíí nov. sp. Parãtl,po. Lâm. GP/4T-3ì7,

c.a.3,8/17,5.

?1nataceaepoltqnítee sp. Verificar a ornamentação transversal
e o "colpo". Lãm. GP/4T-281, c.a. 9,6/5,2.
?Gnetaeeaepollenites sp. Exemplar com extremidades ponteagudas.
Observar r'eentrãncias þresentbs na pôrte mêdia do "tolpo"lLâm.
GP/4T-318, c.a. 3,6/?5,7,
Stetresípollenítes cupulifornríe AZEMA e BOLTtNHAGttl. Neste e xemplar deve ser observada a forrna geral do grão e os leves es
pesiamentos da exina na extremidaUe. tâm. GP|4I-373, c.a.0,8 7
0'5.

L|MA, tg7g
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FlS. t.

X

steeæeípolle^ítes ctçulíforníe AZEI'IA e B0LTENHAGEN. vista
la
teral, ressaltando os espessamentos presentes nas extremidadeS
--ìzt
e a presença de um leptoma central. Lãm. eplqr_zst, c.ã.
32,3,

Flg.

2.

Fig.

3.

sípo|Leni t e s,oup uL! forylg
e BOLTENHA GEN . t-.'-"r'
xempl a r
- _AEMA
de dimensões elevadas. rãñ. ep¡qr_57b1
..u. o,B/0,5.'

S,tee.ue

S-!3e1esíOo\Lenítes bínodosus ST0VER. Neste exemplar,

observar
contorno, ornamentação e espessamentos nas exträmi¿á¿ei:--Lãr.

c.a. 0,qjS,
steeueeíwllenitee bínodoetæ srovER. vista rateral. Lâm.
Gpl47
317, c.a. 16,.3/3.
steeueeípollenítes
r,ros exemplares irustrados ,
. observan perfuraçõesdayaní BRENNER.
þresentes nos e"anoäi'-ã;;å;;u*ilði'-"õr"
-ocorrem nas extremidades. t_âm. Gpl4i-375, c.a.
2,6/à,
dayaní B-RENNER. Vista lateral, mostrando or
2!"_r^!f:!g7ttenítes
namentaçao e forma. Lãm. Gpl4T_373, c.a, 5,7/27,ó.
t!.:?yt"^pZ!knítee stlatrùasrzi AZEM e B0LTENHAGEN. 0 exemplar I
rusEra00 mostra cìaramente o contorno alongado e os
espeisameñ
------'""tos das extremidades. Lãm. Gp/4T-3la, é-,a.'illZl,t-.
GPI4T-3.|7,

s.

4.

Flg.

5.

Flg.

6.

Fls.

7.

Flg.

8.

Fl

SteeueeípoLlenítes pggneus

qut as costetas

c.a. 1,5/16,5.

Flg.

9.

AZEMA

e

B0ITENHAGEN.

esDessas que ornamentam

Destaca-se

ô_

o grä0. tâm. Gp/4T-2Sl

pvsmeul AZEMA e BOLTENHAGEN. Vista laterat,
l!1e.yee_!ryttenites
oestacando contorno e ornamentaçã0. Lãm. Gp/4T-210,
c.a. 0,9 j
22,9,

Flg.

10.

Flg.

ll.

Flg.12.
Fls.13.

Steeueeípolleníte_e Wtapscoensie (BRENNER), nov. comb.Observar
as costelas, citÍndì^ig¡i..9 qry!to sepa"âãió; ;íil ö;;ñ;;;-_
nentos polares. Lâm. Gp/4T-314, c.a'. 6/7.
Steeuesípollenítee patapacoensíe (8RENNER) nov. comb. Vlsta ta
teral. Lãm. Gp/4T-3is, i.u. ls,ålàj,s.'Steeveeípollenítee sp. l. Vista lateral, destacando as coste _
ras Fetôs e a exina espessa. Lãm. Gp/4T-312, c.a, g,l/5.
S.!??r-".y¿-qtllenítes sp. q. Neste exemplar, a feição mais
carac_
Eertsncô a ser observada ã a presença de uma cóstela esDessô-

!9r.gn1ndo os dois espessamentòs ¿as'ÀxtreñiãuãËð"ãò-grãã.iil.

GP/4T-378, c.a. l9,g/i4,3.
Flgs. l4-15. Stee.ueeipollerntea sp. 3. 0 exemplar, llustrado em focos
dis_
rlntg:.!.r€ssatta a presença de 3 colpos na suþerfície do grão.
Lam. GP/4T-311, c,a'. lLlTi.
Fl9. 16..
antphoriforní.a (REGALT, UESUGUI e SANTOS) nov.
l:2i.1¿ng!12"ítee
latera.l' mostrando contorno e espessamentos 'desì191?:
Ylstt
guals das extremidades. Lãm. Gp/4T-3g4, c.a.'3/24,g:,
Flg.17.
RegaLípollenítee ønphorifonnas (REGAL¡, uEsuGUI e sANT0s) nov.
!9tl: 0 exemplar ilustrado caracteriza-se pelo menor comórimen
r,9 oo_es.pessamento da_gx]na e pelas dimensões gerals menöres
l

Flg. 18..

Lan. GP/4T-204, c.á. tZ/19,7,
schízaeoíeporitee nínot p}clcK. vista ìaterbl mostrando a orna
mentação. Lãm. GPI4T-414, c.a. 5/17,3,

LIMA, lgTg
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EttodnrÌttdttce ttpcdseoníi DETTI'IAN{ e HUGUES. Ob¡ervar colDos a os
llpe¡sffnnto¡ das extremtdades. Lâm. Gp/4T-403, c.r. 0/lg:g:

Euørnlídttes ndnot

e PEilNy. vl¡t¡

ìrteral r¡ss¡ltrndo col-

poc. Lãm. GPI4T-216, c.a. 9,8/0,8: --Euoonmtlilltee sp. l. l{esta flgura podem scr obr.orvados colpos,con
t0rn0 ctrculrr o cxln¡ unlformcmente cspc¡sr. Lîm. GP/4T-319.ð.¡î
GR00T

J 12/19.

.

{. e@lå!!"s lpl.!. Vlsta later¡l d¡st¡cando
crntruI. Lôm. GPl41-254, c.a. ll,4/29,3.

Flg,

6.

ll1,
Fli,

6.

Flg.

8.

t¡ei

9.

7,

ll¡. ll ,

r

colpo.

Ewom¡lLilltoc rp. 3. Obscrvar o contorno c os colpor. Lim. Gp/41216, c.r. ç?9/6.
tlorcauloløs gtottw BRENIIER. Obssrvc-¡¡ a irr¡ crntral l¡oc¡srd¡
--'---

lcolpo nclr óontldo. Lâm. cp/4T-379, c.a. tC,â/iã,¡.lQrøculolûc ohalontrt, BRENNER. 0bs¡rvar colpo r ulnr gnnulrdr.
Lãm. GP|4T-216,

Flg. lo.

cohtorno

c.a.

2130,3,

COUPER. Vlrta polrr. L¡m. Gp/{T378, c.¡, 19r5/t1,2.
?lþl,ohotørooyloltee rp. Drvom ¡cr ob¡uv¡d¡s dlmcnsõos r trln¡ or
ntmcnttd¡. Lãn. GP/4T.374¡ G.r. 12,110,7.
Cyæibplëæ nrtnlnuc (C00KS0N) POCOCK. Ne¡t¡ ¡xempl¡r.
vl¡.|.

Iattahoüonryulatüee cúgwnulatr¡a

fflïr¡it¡rt lili}îîlrl*sts
iyoadoplgee

þtoptto

quê

¡f,0

larnrmentc o suarnectm. Lân.e

(BALl,tt) POc0cK. vf

torno, dlnrnrõc¡ c dcù¡lhe¡-do colpo.

¡t¡ pol¡r. r.3rlltmdo

con

i¡p/0f:Zl6,c.à. a4rg/3U.
7lg, 12, ivadop{ttc ntcldug (BALl,tE) DE i¡ERsEy. Alãm das dtrncnsö¡¡, drvr
¡lr ob¡rrv¡do_o colpo largo e ctrrcterl3Hcrmrnte ¡btto n¡¡ tx tromldrdr¡. Lãm. GP/4T-216, c.r. ZO,g/lg,Z.
frs. r3.
fonnr ¡ rxrnr r¡crbndr .
Uãm.

ftffigliir-îifi,i?frlflb|I;.oor.rvar

. Cyoaihplt1c rp, l.-!f.1¡r^polæ, n¡¡alt¡nCo fonnr r trlnr,ltprtl
l trcabr¡dr, !îm. GP/4T-228, c.å. 18,2/.|.
flg. lt. cyæitoplttq rp. 2. lll¡tr-polrr, dr¡tac¡ndo dtmrn¡õe¡. fomr r fFlg. lf

nr mntr¡l .lp¡t¡rdr. Lirlr. Gp/fT-210, c.¡. 6/S,f .
fl¡. 16. ì,lonooolpolltnlüoe ryhuvlillaet JARDINE r ilA0L0lRE. 0¡

flg. lt.

fi¡'

rr'

?ts' 20'

21,

eill .

L¡m.

EtnntttlØepolllllrlëee rdnlnua S!N0H. Obrr¡vu rilnr
pn¡rr lrrorrtr qur gumnrmm o cotpo. [im.

r¡om¡r

378,

llj, 17,

atDtctor

nrl¡ lnÞort¡ntr¡_¡ã"0 o contorno clrcul¡r r o coìpo.

c,i.

11129,8,

ïîiÍ:r

I

O]tÎ.lt?¡c.¡

Elønt¿tltqpot1'¡nltce tp. Nüte umoltr rlo vl¡fvrl¡ r¡ o¡lncl .
prt¡ ftlçõri dlrgnõlHcir do ¡-nrro.'t¡¡r'. Gp/lÎ-!0t, c.¡.-ìl,i/tt

Hîililtli,:"nËiir!!;,?bllï'iriir:lTrnrõ*

i#1,y;iä:tt!1'r',!,'flt ll¡l*t''

rrrvrdr¡, o corpo

rr

vrrtr polu dutrcrndo o coìpo

ï?hl_¡jlootpíëto ry.ùQ (llAN DtR HAl'lIrÊil) llAN DER HAt4ÌiElt r- OARCIA
-¡ôi;ô
l{ö ucmpl¡r lìustr¡do, d¡v¡m i¡r ob¡uv¡do¡ o
0t MUTIS. 'orn¡m.nttça'o
mntrrl r
rchl nadu . Lîrn. 0p/4T.2ì 6. c. ¡. ?/õ.{,
?11, 22, Clawtlpotto4lttt tgtunàg KEl,lP. Ob¡crvlr fonn¡, colpo crntnl t
lrlm ratlFulld¡, Lim, GP/4l.4ll¡ 0.!. 1,212618,

Flg,

JçF-t-t

ESTAMPA-XXIV

LIMA, l97A

q0"

0

o.

t, l,
q

0,

Q"

0.

tampa XXV
ras aumentadas g00

Es

Todas as

fi

gu

Flg. l. Lilíacídítes
Fi

g.

textw-NORRtS. Vista pllar,
merrtação. Lãm. GP/4T-376, c.a . 5,4'/12,6-.

2.

X

.orr.ltan¿o colpo e orna

Stcllatopollís aruripez.:is (LIMA) nov, comb. Aqui, são particular
visìveis forma e ornantentação do grã0. Lãm. Gp/4T-209, c.al

merrte

14/?7,2.

latopoll.ís densíorrntus (LIMA) nov. comb. Observar forma
orsf/rsìçao densq da ornômentaçao. Lam. Gp/4T-371, c.a. 9,2/2,

Fig.

3.

S.te'!

Flg.

4.

s.

5.

stellatopollís dubíus (LIM) nov. comb. verificar ãreas laterais
lisas. Läm. @/4T-371,'c.a.' ì0,3/]5.
S.tellatopol|ís dubius (LIMA) nov. comb.^Vlsta lateral, destacando

Fi g.

6.

Fl g.

7.

Fi

8.

Fl

s.

Flg.9.

e

0ìsposìçao ìrregutðr da ornamentaçao. Lam. Gpl4T-253, c.a.9,g/31.
S.teLLatopoLlig rp,-ì. Vista lateral,_com destaque para disposição

da ornamentação e leptoma central. Lâm. Gp/4T-ie¡..'c.a. lO,S¡¡,¡.
StellatopòLlis sp. 2. Vjsíveis dimensões gerais.do grão e das bãculas que constituem a ornanentação. Lãm.-Gp/4T-191, c.a.0,g/3.l,X
f:elí:t!?nocolpítes pewetíeuLat¿æ (BRENNER) DOYLE, VAN CAMPO e
l!qlD-0N. Em destaque sexina reticuìada e'colpo centraì. Lâm. GF/
4I-37?, c.a. l0 ,6/8,9..
Cavanonocolpítes. punctatug nov. gen., nov. sp. Holõtipo. 0 exe{n¡llar iìustrado destaca partìcularmente forma geraì, exina puncta,l¿ e cava exjstente entre as cam¡das da exina. tãm. Gp/4T-373, c.

;t, 16,2/8,2.
Fl9.

10.

Fig. lì.

t'auønoroeolitítes punetat¡ls nov. g€ñ., nov. sp. Parãtipo. observar
:eparaçùo rritida entre as camadas da exina. Lâm. Gpl4T-374, c.a.

13!l '

('awnonoeol pr:tes ptmctatt¿.e

nov. gen. , nov . s p. pa rãti po . Vi s ta poo coìpo, majs aberto nas extremidades. Lãm. Gp/4fi77, c.a. lti,8/23.
.l2.
Fi 9.
tsíLatricol.¡ites_psíLatrxs PIERCE. Vista poìar, destacando exina
lisa e roìpt,s, Lam. GP/4T-267, c.a.lì/ì9.
Fig. ì3. IsíLatricolptltgs letna&rs BRENNER. Observar exina espessa e dimen
5oes. Larn. GP/4T-373, c.a. I ,6/2,3.
Fis..l4. 'lvícolpí.tcs.pachyeríruts COUPER. Observar exina espessa e coìpos.
tam. GP/4T-4ì9, c.a. lB,l/4,4.
Fig. 15. Ir.ieolpopol.l¿nítes míeronunus GR00T e PENNY. Ressaltadas as dimen
1999_rgilyzìtl¡s da espõcie, al-em dos colpos ìongos e estreitos.Lãñ

Fi9.

16.

lar,

mostr.r,rdo

(;P/4ï-378,

c.a. 19,3/2!¡5.

't'rí colpoprtl

t ¿ ní

tas

re

tì fonrrí

s

_'lHOt'lSOM

e

P

FL

carrdo forr¡ra e ornamentaçã0. Lãm. GP/4I-317,

Fig.

17.

V i s ta pol a r,
c.a. lg/Zl .

UG.

des

ta

Retíttícolpites uulgatis PIERCE. Vjsta equatorial ressaltando for
c.a. 10,7/30,3.

rna. Lam. GP/'II-204,

-4{þ"

@^"

@,15

Estampa XXVI
Todas as flguras aumentadas 800

Fls. l.
FlE.

2,

g.

3.

Fl

Fts. 4.
Fls. 5.

Flg.

6.

Fls.

7.

Flg.

8.

Flg.

9.

Flg.

10.

X

Retltríoolpítae gerandoídac (C0UPER) BRENNER: Vlsta polar, mostrando forma e detalhes da ornamentaçã0. Lãm. GP/41-377,. c.a.
17 ,7 l2l
Retítrtcol.pltes sp. Vlsta qquatorial, permltlndo a observação do
contorno e ornamentação. Lãn¡. GP/4T-378, c,a. 15127,
Retítríoolpítes'sp. Vista polar. Observe-se o contorno equatorlal
e os colpos, profundos e estreltos. Lãm. GP/4T-378,c.a. i3,2t29.
Retítrícolpítes sp. Vista polôr. Lãm. GPI4T-378, c.a. 19,3/2,3.
pertetetrapitee nollís HEDLUN0 e N0RRIS. Observar aberturas lentl
cularcs. Lãm. GP/aT-207, c.a. 4,ì/13.
Penetetryitee noLLíe HTDLUND e NORRIS. Neste exemplar pode-se
observar o contorno equatorial do grão e abertunas. Lãm. GP/47
293, c.a, 6/16,6.
Penetntnapites íncípderc nov. sp. Hol6tlpo. 0 exempìar iìustrado
permite observar a degradação da exina na região das aberturas.
Lârn. GF/4T-209, c.a. 4lZl,â,
Penetetwpítea ínsi.píe¡ts nov. sD. Parátipo. 0bservar a delimitação nítiAä da regiãô das abertui"as. Lãm.'GP/4T-373, c.a.22,9/9,8,
Dícotetradítea sp. Tãtrade, mostrando colpos profundos e estrei tros e exina micro-reticulada. Lãm. GPI4T-378, c.a, 8,2127,?.
Eæesípollenítes tw,rulul BALME. Vista polar, ressaltando o espessa
mento da exina na ãrea centraì do grã0. Lãnr. GP/4T-3ì7, c.al
16,7/11.

lt.

Exesípollenítes twtÌuLuB^BALME. Além do espessamento,' ã tamb6m visfvel'o poro central. Lâm. GP/4T-268, c.a. l/20,3.
Flg. 12. Esesípollenítea scabna¿us BALME. Observar contorno e natureza da
exina. Lãn. C'P/41-268, c.a. 1/20,3.
Flg.13. Exeaípollenítee ecabnatuß BALME. Vista polar. Lãm. GP/4T-209,c.a.

Flg.

l6lì5,4.

Todas as

Fls' l.
Fls. 2.
Fls. 3.
Flg. 4.

5.
6.

Fig.

7,

exina

e

schízoeporio winty" c0oKs0N e

DETTI4ANN. Observar o contorno e fen
da longitudinãì.1ãm. cpl4T_371, c.a. t4,g,al',
schízoeoo*i,s epmpgí-\_00KS0N e DETTMANN. 0bservar fonna

ìateral'. tâm. õÞiii:¡i1-,

e

-

t,g/31,8.

fenda

".i.'
míc,oretícuihú¡¡s BRENNER. i,lesta

schízoaporia
contorno circular e ornamentação
,7 123,6 .

?Schízoeporía

24/15.

Fig.

X

schíaoeøor'íe
ryray.c'0Ks0il e-0ETTMANN. 0bservar forma,
renda tònsr tuãi
nái-¿õ-õiãõ. ieñl eÞiqi:siil-ä'.1'. ö-,ztz.

4

Flg.

Estampa XXVII
aumentadas g0O

figuras

flgura, destaca-se o
reticutaai. r.ãñl æ¡ar:iio, i1...

sp. Veriflcar exlna punctada.

Lãm. GF/4T_406, c.a.

polynotphus HERNGREEN. sarientanr-se as bícuras arinhadas
leyrca
que
constituem a ornamentação. Lâm. Gp/4T:¡zS,-ð.ã.-ã3,g7ll .
cy-nathíoephaer'r sp. cf. c, delíeata.Observar os muri, finos
e erevados' que constituen o retícuìo que orna,renta o grã0. Lam.-oÈl

4T-3ì8, c.a. lì /?1,4.

Fl

g.

Fl

g.

8. ?ru:ylfl"tq_palla. Observar contorno- ci rcut ar, projeqão api cat
e cìnguto. Lam. Gpl4T-419, c.a. Zl,6/11,2.
9. Øny_aul4eïstf .:1. lg:saìtadas !orma, tabulação,.cTngulo e pro.ieçoes. [am. Gp/qt-

Flg.
Fl

g.

Flg.

10. olígoe.oltaerídíw

ll.
12.

3ì

7,

c.a

.

Z/5,2.

sg..Observar número !e projeçoìes e
bi furcação
presente na extremidade das mesmas, Lâm.
eplqi_qn, c.u. I I,S/A,t

kflarydlea nínon ALBERTI. Claramente ressaltada a separacão
o perifragma e o corpo central. Lãm. Gp/4T_js¿; ;.ã:'¡'tzö,s. entre
Rhodonascía bonteí DEAK. 0bservar a disposiçã'o das
cãmaras. Lãm
GPI4T-313, c.a. 3/20,9.

$ril¡.-l¡rìH
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