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RESUMO

As formações neopafeozóicas Carache e Palmarito, na região
de Carache, Estado TrujiIlo, Venezuela, apresentam camadas com

fósseis vegetais bem preservados. A presença desses fóssels foi
primeiramente registrada por Pierce et alii (196L),e
preliminarmente cfassificados por Benedetto & Odreman (L911a).
Odreman & Wagner (1919) retomaram o estudo dessas tafofloras,
mas somente para precisar as idades das camadas onde ocorrem.
Embora sem entrar em detalhes .sistemáticos, estes dois úftimos
t.rabalhos já observaram que, de acordo com a composição de tais
tafofloras, interessantes conclusões pa leobiogeográficas
poderiam ser feitas, principalmente pela presença de folhas
gi grantopteró ides no Afl-oramento de Loma de San Juan da Formação

PaÌmarito.
O presente estudo tem como objetivo principal a análise

sistemática detafhada da flora presente nesse afloramento. Foram
j.dentificadas as espécies: ? Spåen ophyllum sp., De-¿nortea cf. D.

abbottiae Mamay et a1ii, Taeniopteris cf. T. muTtinerl/is ï'Ieiss'
Taeniopteris sp.¡ ? Zaniopteris sp. e Cordaicarpus sp.

A espécie Del"nottea cf. D. abbottiae Mamay et alii era
conhecida somente para a Formação Road Canyon (Artinskiano) no

suf do Estado de Texas, como sendo uma gigantopterldea endêmica

dos E.U.A. ì Cordaicarpus sp., ? Sphenophyl -l um sp. e Taeniopteris
cf. T, muftinervjs !{eiss foram pela primeira vez encontradas em

Loma de San Juan.
Cordaicarpus sp. pode estar relacionada com Delnortea cf. D.

abbottiae Mamay et alii, embora ambas não tenham sido
encontradas em conexão orgânica.

?Zamiopteris sp. )â havia sido registrada por Odreman &

Wagner 1L9'19, como mernbro da tafoflora de Loma de San Juan;
manteve-se aqui a reserva quanto à sua classifj-cação.

A partir dessa fl-ora foi possivel concluir, que apresenta
fortes relações com as floras do Permiano Inferior do sudoeste
e centro-oeste dos E.U.A. Pelas caracteristicas morfológicas das

folhas estudadas deduz-se que elas habitaram uma região com



regime climático seco/ da mesma forma que as floras do Permiano
Inferior (Artínskiano) do sudoeste e centro-oeste dos E.U..ê..,
pode-se portanto, reunir essas floras em uma única formaçäo
vegetal quente e seca a qual ocupava a área tropical do centro-
oeste do Pangea.

QLlantô à idade da tafoflora de Loma de San Juan, pode-se
situá-la no Artinskiano, baseado na ocorrência de DeLnortea cf.
D. abbottiae Mamay et alii e pela fauna marinha associada que é

semelhante à encontrada nas camadas artinskianas da Formação
Road Canyon do sul do Estado de Texas.

Como sequndo objetivo desta dissertação foi proposto o

estudo siste¡nático detaJ-hado da flora de um afLoramento da
Eormação Carache, Iocalizado na estrada Carache-Agua de Obispo.
Assim SphenophyTlum foi encontrado pela primeira vez para o

afloramento, Foi confirmada a ocorrênci.a de Annufaria cf. A.
ste-l-Zata (Schlotheim) Wood, Lobatopteris l¡estjLa (Lesquereux)
Wagrrer/ Neu¡opte-ris ovata Hoffmann e N. scheuchzeri Hoffmann
mencionadas em Odreman & Wagner (f979) . Quanto à idade da
tafoflora de Agua de Obispo, confirma-se a proposta por esses
autores, que a situaram no intervalo Vestfafiano D-Cantabriano
(Pensilvaniano Superior, limite Moscoviano-Kas imoviano ) com base
no grâu evolutivo de Lobatopte¡j s i¡estjta (Lesquereux) Wagner. A
tafoflora em questão tem inegáveis relações a Provincia
FIorística Euro-americana.

O terceiro objetivo proposto foi a realização de um estudo
sistemático para conferir a presença de Protobfechnum no
af.Ioramento de Quebrada Mucuchache (Formação Palmarito) em

camadas de idade asseliana (Permiano Inferior) . Com base no
estudo do único exemplar disponivel foi confirmada a presença do
gênero, podendo corresponder à espécie P. wongii Halle.

Floras semelhantes com a do afforamento da Formação Carache
são conhecj-das na Argélia e no Marrocos, em camadas de carvåo do
Pensilvaniano Superior, as quais também podem ser incluídas na
Provincia Florlsticas Euro-americana.



Por ouLro lado, no Permiano Inferior, floras na Venezuel-a e

no Marrocos são conhecidas e não possuem ambas relações com
nenhuma outra do Gondwana ocidental, mas sim tem cfaras
afinidades a primeira com a formação tropicaL seca do sudoeste e
centro-oeste dos E.U.A., ê â segunda com a província Florística
Euro-americana.

A porção norte do conderana ocidentaf no Neopaleozóico
focal-izava-se nas latitudes baixas do hemisfério sul (0" a 23o).
Dentro dessa área, encontravam-se a Venezuela, a Argélia e o
Marrocos, nela é possive.l encontrar tafofloras relacionadas com
a Provincia Fl-orÍstica Euro-americana no pensi.Ivaniano Superior
e tafof.Ioras do Permiano fnferíor diferentes das conhecidas
dentro da Flora de G-Zossoptens, mas sim relacionadas com outras
fforas bem conhecidas na faixa equatorial do pangea; desta
forma, é posslvel propor a existência de um Gondwana tropical
durante o Neopaleozóico.



AT}STRACT

The Neopaleozoic Carache and Palmarito Formations, in the
Carache region, Trujillo State of Venezuefa show beds with wetf
preserved fossil plants. Although only preliminary reported
(Pierce et aIii, 196l; Benedetto & Odreman, 191'7a; Odreman &

Wagner, I9'79) their importance for pa I aeobiogeographi c
discussions, particularly by the presence of GigantopLeris-like
leaves in the Palmarito Formatlon, was already pointed out.

As a resuft of the present detailed systematic study, mainly
based on new collected samples, at the Loma de San Juan outcrop
(Palmarito Formation) in the Carache region, the folfowíng taxa
were identified: ? Sphenophyl-Z um sp., Defnortea cf. D. abbottiae
Mamay et aIii, Taeniopteris cf. T. muLtinervis Weiss,
Taeniopteris sp., ?Zamiopteris sp. e Cordarcarpus sp.

Defnot:tea abbottiae Mamay et alii was known as occurring
only in the Road Canyon Formation (Artinskian) in Southern
Texas, as an endemic gigantopterid of the U.S.A.; Cordaicarpus
sp,, ? SphenophyLfum sp. and Taeniopteris cf. T. mu_Ztinerr¡is
Weiss are here first reported and described for this locality.

Though not yet found in organic connection Cordaicarpus sp.
and De-lno-rtea cf. D. abbottiae Mamay et alii could be related to
the same plant,

?Zamiopteris sp. is here confirmed (but with the same

caution in the identification) for the Loma de S. Juan outcrop.
This composition has revealed close relationship to

Artinskian floras of Central-Western U. S.A. Both present
morphological features which suqgest adaptation to dry
environmental condition. It is possible that this vegetation was

dístributed along aIl the dry tropical clinatic belt of the
Central-WesL Pangea.

The Artinskian age for these beds is suggested not only by
Defnortea but also by the marine invertebrate fauna found at the
same localities.

-4. second venezuelan flora (Agua de Obispo, Carache
Formation) is also here studied in detail . Sphenophyl-Z um is here



fírst reported for this tocaliLy and the followingr taxa were
confirmed: Annufaria cf. A. steffata (Schlotheim) Wood,
Lobatopteris vestita (Lesquereux) Wagner, Neuropteris ovata
Hoffmann and Neuropterjs scàeuchzerj Hoffmann .

The age of Agua de Obispo flora is confirmed as ranging from
Westphalian D and Cantabrian, on the basis of evolutive stage of
Lobatopteris I/estita (Lesquereux) Wagner, as proposed by Odreman
& Wagner (1979) . This flora shows clear relationship to those of
the Euramerican Province.

This study also confirmed the identification of
Protobfechnum of the Quebrada Mucuchache (Palmarito Formation,
Assellan) based on the only specimen aLready studied by Odreman
& V,lagner (L9l9l .

This floral distribution and relationships is here
discussed. It is concfuded that the floras of low latitudes of
the V,lest condwana are distinct of those of the interior of this
paleocontinent but with cl-oser relationships with those of the
tropical region of Pangea.

Thus, a North-West Gondwana tropical region during de Late
Carboniferous and Early Permian is here proposed.
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TNTRODUç.ãO:

Atua.lmente ainda são pouco conhecidas as fl-oras da porçåo
norte do Gondwana (ou Gondvana) ocidentaf, Ìocatizadas entre 0o

e 23" de fatitude sul (Scotese & McKerrow, 1990) durante o
Neopaleozóico. A grande maíoria de estudos feitos sobre estas
fforas referem-se ao norte da África (Lejal-Nicol 1985, Broutin
et alii 1987, EI Wartiti et alii 1990, entre outros), onde têm
sido obtidos interessantes resultados do ponto de vista
paleofitogeográfico. Estudos das f-Loras que habitaram a porção
norte da América do Sul no Neopaleozóico são multo escassos,
de sconhecendo- se as fÌoras que se desenvolveram sobre esse vasto
território e as suas possiveis relaçöes com as grandes
provincias florísticas deste periodo.

No ano de 1,917, Benedetto & Odreman citaram a presença de
três tafofloras, com afinidades euro-americanas e cataisicas, em

afLoramentos localizados no ocidente da Venezuefa (Municipio de
Carache, Estado de TrujilIo) pertencentes, um à Formaçäo Carache
(Carbonifero Superior) e dois à Formação pal-marito
(Pensilvaniano Superior - Permiano Inferior) . Odreman & Wagner
(1919) retomaram o estudo paleobotânico das três tafofloras
encontradas no Municipio de Carache, mas sem enfatizar o aspecto
sistemático descritivo e dando maior força para a precisåo das
dataçÕes. Odreman & Wagner \1919) confj-rmaram a idéia exposta
por Benedetto & Odreman (1977a) sobre o refacionamento das três
tafofloras, as quais não possuem relações com floras, até o
momento conhecidas, para a Provincia Gondwânica.

O estudo sistemático detalhado da flora do afloramento de
Loma de San Juan (Formação Palmarito) foi proposto como problema
fundamental da dissertação, a fim de melhor estabelecer suas
relações com as outras floras conhecidas para a época, e sugerir
proposições sobre o seu possiveJ- significado paleofitogeográfico
a nivel mundial. Devido à presença nele de impressões de folhas
gi gantopteró ides, associadas a outros gêneros de plantas,



conhecidos no sudoeste
PermÍano Inferior.

centro-oeste E.U.A. durante

Como segundo problema da discussão, coloca-se o estudo
sistemático da fl-ora presente no afloramento da Formaçäo Carache
(Carbonifero Superior) , localizado a 16, 5 I(m da igrej a do
povoado de Carache pela estrada Carache - Agua de Obispo, a qual
apresenta uma inegável afinidade com a provincia Euro-amerícana.
O terceiro problema é a possivel_ presença do gênero
Protobfechnum no afÌo¡amento de euebrada Mucuchache (Formação
Palmarito), podendo este representar o início da presença de
elementos de aspecto cataisico entre os elementos euro-
americanos.

- Obj et,ivos :

- ReaÌização de um trabatho sistemático detalhado da tafoftora
presente no af.Ioramento da Formaçäo palmarito do permiano
fnferior, Localizado em Loma de San Juan, Município de Carache,
Estado de Truj iJ-Io.

- Comparaçäo da tafoffora do afloramento de Loma de San Juan com
as demais floras contemporâneas.

- Proposição do possivel relacionamento da tafofl-ora do
afloramento de Loma de San Juan com outras floras conhecidas do
Permiano Inferior a nívet do paleocontinente de Gondwana e a
nível mundia.l- .

- Realização de um estudo sistemático para revisar as
identificações feitas em trabalhos anteriores sobre o materia.l-
encontrado no afloramento que fica na estrada de Carache - Aqua
de Obispo, Formação Carache, Carbonífero Super.ior.

- Realização de um trabafho sistemático detalhado para conferir
a presença do gênero ProtobLechnum nas camadas do Asseliano do
afloramento de Quebrada Mucuchache, FormaÇão palmarito.



- Hipóteeee de Trabalho:

1- A flora que se encontra no afloramento da Formação palmarito
(Artinskì-ano), l-ocalízado em Loma de San Juan (Carache, Estado
de Truj i1Io, Venezuel-a) , possui um aspecto indubitave Ìrnente
tropical, não conhecj.do até agora no Gondwana ocidental.

2- A fLora do af.Loramento de Loma de San Juan tem cfaras
afinidades com as encontradas no sudoeste e centro-oeste dos
E.U.A., especificamente nos estados de Texas, Kansas, OkÌahoma
e Novo México, durante o Permiano Inferior, pertencendo ambas a

uma mesma e contínua formação vegetal com características
tropicais.

3- A presença de uma formação vegetaf contínua,. com

carateristicas próprias qlre a distinguem das conhecidas até o
momento no Permiano Inferior/ localizada sobre o sudoeste de
Laurentia e a parte norocidental- do Gondwana, indicaria a

existência de uma nova provincia florística ou peÌo menos uma

nova subprovincia para este periodo.

4- A presença do gênero Ptotobfechnum, no afl-oramento de

Quebrada Mucuchache (Formaçäo Palmarito, base do Permiano
Inferior) , indica a primeíra aparição de elementos do tipo
tropical cataísico, nas floras desta idade da Venezuela e no
ocidente de Gondwana.

- Limitaçöes do enfoque proposto:

As principais fimitaÇões do enfoque proposto para as
possíveis soluções dos probJ-emas levantados correspond.em
basicamente a:

- Proceder unicamente ao estudo dos afloramentos baseado apenas
nos restos vegetais, descuidando um tanto do estudo dos



invertebrados marinhos, os quais poderiam contribuir para dar
uma maior precisäo às datações.

- Utilizar somente o material coletado na Venezuela, sendo
interessante e importante realizar comparações diretas sobre
materia.l- semelhante, de outras partes do mundo;

- Contar somente com um afloramento para cada idade, pois seria
muito recomendável dispor de um número maior de localidades,
para ter um me.Ihor panorama da flora regional da época.
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I'IATERIÀIS :

- O material utíIizado:
Foi estudado um total de cento e setenta e quatro (1"1 4l

exemp.Iares preservados como impressöes, dos quais noventa e

quatro 194) apresentam contraimpressões. Compreendem, na sua
maioria, impressões de folhas e frondes, além de sementes, caufes
de esfenófitas e outras partes vegetativas não identificadas.

O nateriaÌ encontra-se relativamente bem preservado, embora
a oxidaçäo tenha exercido ação considerávef nos afloramentos,
pois såo muito poucos os exempfares que nåo estejam oxidados. Os

óxidos são principalmente de ferro e manganês, e mascaram os
detalhes delicados, em especial o padråo de nervaçåo (das folhas
e pínulas), crì-ando-se como resultado de sua ação, um fino
reticuÌo que pode facilmenLe ser confundido com pormenores do

nesóf ilo da fol-ha.
Os exemplares foram coletados nas imediações do povoado de

Carache, Estado de Truji1lo, Venezuela (FiS. L), em três
af.Loramentos diferentes. Para a sua coleta efetuaram-se várias
excursões ao campo:

1.- A primeira coleta do material foi feita pelo Dr. G. Benedetto
e pelo Dr. O. Odreman em 1976, onde se obteve o material que

posteriormente foi utilizado na confecção do seu trabalho
(Benedetto & Odreman, L911a). Desse materiaf, foi cedida uma

parte pelo Dr. oscar odreman, compreendendo quinze (15)

exemp.Iares, em ótimas condições de preservação.
2.- A segunda coleta do material, foi feita no mês de Setembro de

1988, por uma equipe formada pelo Dr. O, Odreman, F. Rì.cardi, Dr.
.1.C, Gaviria. R. Luque e G. Adamo, da quaL se obteve abundante
material, principalmente dos afloramentos l- e 3.
3.- A terceira coleta de material, foi feita na primeira quinzena
do mês de Fevereiro do ano !992, por o Dr. O. Odreman, o Dr. O.

Rösler, o Dr. ,.1. C. Gaviria e F. Ricardi, onde foi possível obter
uma abundante e representativa coleção, principalmente dos

afloramenLos 1 e 3 , tendo um menor sucesso no aflora¡nento 2.



Ðepois da úItima excursão ao campof procedeu-se a uma

triagem de todo o materiaf coletado, sendo selecionados:
- 1-5 exemplares da primeira coleta.
- Apenas 1-0 exemplares da segunda coleta.
- 149 exemplares obtidos na última cofeta.
O material fóssj.1 assim obtido foi trazido ao BrasiÌ, onde

serviu de base ao estudo sistemático para esta dissertação,
Para a numeração do material adotou-se, com uma pequena

modificação, o sistema empregado nas Coleções PaIeontológicas do
Instituto de Geociências da Universidade de São PauIo. Assim
todas as amostras são designadas por 3E (Coleção de Entrada
número 3, Paleobotânica), precedida por MP/ para indicar que o

material pertence ao Instj-tuto Jardin Botanico da FacuÌtad de

Ciencia da Universidad de Los Andes, A siqla 3E é seguida do

número individual- da amostra; a designaçåo 3E será trocada por 3T

uma vez fej.ta a publicaçåo do presente trabalho, Desta forma, o

material coletado na última excursão é identificado da seguinte
maneira (mantendo-se a numeração da coleção paJ-eontológica da
qual fazem parte) :

1- Afloramento de Loma de San Juan (1) da Formação Palmarito:
MP,/38 500 A-B a MP/38 591.
2- Afloramento de Quebrada Mucuchache (2) da Formaçåo Palmarito:
MP,/3E 64f a MP/3E 643 (doado por o Dr. O. Odrenan) .

3- Afloramento da estrada Carache - Agua de obispo (3), da
Formação Carache: vIP/38 592 A-B a MP/3E 640.

Os exemplares obtidos nas prímeiras duas excursões, sào
identificados mantendo os números que possuiam antes de vir ao

Brasif:
1- Af .Loramento l-: I4P/38 253,I e II; MP/3Ê 267 a MP/3E 264, aLêm

de Mpl3E340, Mp/38 343 e Mp/3E 45L.
2- Afloramento 3: MP/38 2'17, MP/38 313 a MP/3E 3L5, I'iLP / 3E 324,
MP/3E 330 a l4P/38 333, MP/3E 336 a MP/3E 339, MP/3E 342 e MP/38

345.
As impressões possuem uma diferenciação cromática em relaçåo

à matriz, variando de vermelho intenso a amare.Io e preto. Uma
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característica de muitas das impressões do afloramento I é a

deformação facilmente perceptível nas folhas. Nota-se, em algumas

amostras, que o ângulo de inserção das nervuras de segunda ordem

em relaçào à nervura ¡nediana varia, numa mesma folha, de agudo

numa metade, a reto na outra. No afloramento 3t também

tectonizado, os fósseis são menos deformados, observando-se mais
freqüentemente pequenas deformações, pouco significativas, na

forma das fol-has e frondes.

À ÁREA ESTUDÀDA:

A área estudada no presente trabalho, situa-se ao ocidente
de Caracas, no Estado de TrujiÌ10 (Andes venezue.Ianos) ' Município
de Carache (Fig. 1), entre 9" 30' a 9o43 ' N. e 70o L5r a 70o 05t
30' ' W. Nessa área estão l-ocaf izados os três afloramentos
estudados correspondendo, dois deles, à Formaçåo PaÌmarito e um à
Formação Carache.

1- Afloramento 1, Loma de San ,Juan:

O Afloramento 1 é considerado o mais irnportante dos três,
pois contém folhas gigantopteró ides (principal objeto de estudo
desta dissertação), razão pela quaf será tratado em primeiro
Iugar não respeitando assirn a ordem temporaÌ. Localiza-se a 7,5
Km da Igreja de Carache e é exposto num corte da estrada
secundária que une o povoado de Carache com a local-idade de

Carrasquero formando parte da secção estratigráfì.ca esludada por
Benedetto & Odreman 1L91'la) entre Loma de San Juan e o início da

zona urbanizada do povoado de Carache, Esse afloramento tem

aproximadamente I,5 m. de comprimento. Foram estudadas as

unidades J-itoJ-ógicas 4 e 5 que correspondem à parte basal do

perfil composto desta secção (FiS. 2), o qual fora feito tomando

principalmente, em consideração, as mudanças na litologia e a

fauna marinha presente. Loma de San Juan forma parte da serra que

rodeia, pelo oeste, o povoado de Carache e integra uma parte dos

A¡des venezuelanos.
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Flgura 2:
P€rtll composto da FormaçÃo Pâlmårlto
na Área dg Loma do San Juan,
Munlciplo d€ Carach€, Estado d6 Trullllo,
Vênezusla,
(Ssgundo Bened€tto & Odreman, 1977 e
Odrêman & Wagner, 1979)

LGgond¡:
P=PLANTAS
F=FUSUUNIOEOS
B-SRIOZOARI09 TRÊPOSIOMADOS
Pr=PRoouCf[OEos
E=SIVALVES EUPHEMIIES
lV=BIVALVES MURCHISoNtA
C=CORÄlS RUGOSA

O=rulve¡s EsluoAoos



A Secção Estratigráfica Loma de San Juan - área urbanizada
de Carache é conposta (Benedetto & Odreman, I917a) por uma

segtiência a.Iternada de siltitos verde - amarelos, roxos e

violetas, com calcárÍo. Nas unidades compostas predominantemente
de siltito 4 e 5, se encontra a flora estudada, destacando-se a

ocorrência de gi gantopterídeas , além de Taeniopteris, sementes
aladas, esfenófitas (caules e folio.Los), restos com vários
tamanhos de caules, com afinidade desconhecida e outros restos de
folhas de gêneros indeterminados na época da coleta, assocÍados
freqüentemente a fósseis de invertebrados marinhos dos gêneros
Euphemites, Myalina e Murchisonia, entre outros.

Acredita-se que a Secção Estratigráfica Loma de San Juan -
área urbanizada de Carache, é produto de aportes de sedimentos
que foram depositados em ambienLe marinho raso, .Ionqe da linha de

costa, o que explicaria a formação dos niveis de cafcário que, na
porçåo superior da secção, são muito abundantes. A secção está
cortada por uma falha de direção Slf-NE. No Afloramento l, não foi
possíve1 discrlminar a presença de outros níveis onde ocorrem
fósseis de vegetais (fotografias 1, 2 e 3) , pois como

conseqüência da forte inclinação da vertente onde eLe se focaliza
e da abundância de mat.erial argiloso, desenvolvem-se,
freqüentemente, peguenos
mov.imentos de massas, mascarand.o a estralificaçäo original. É

possível apenas afj-rmar que as camadas têm atitude N40E/35'
distando, as camadas com fósseis vegetais, aproximadamente 20 cm,

umas das outras. Pode-se perceber que onde dominam os fósseis de
gi gantopteride as não ocorrem esfenófitas. Por outro lado, onde
dominam estas úÌtimas, nåo há gi gantopter ideas, por serem talvez
depositadas em diferentes intervalos de tempo. As rochas expostas
no Afloramento 1 foram datadas como Leonardiano (Artinskiano) por
Benedetto & Odreman (I91'7 a), devido à flora fóssil- nefas
encontradas e por os abundantes fósseis de fusulinideos (

Parafusufina aff. P. durhami Thompson et MiIler e Parafusufina
nancej Thompson et MilIer, entre outros/ Iocalizados nos nivej-s
de calcário imediatos a os niveis portadores da tafoflora,
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Fotografia 1:
Vista geral do Afloramento 1.

Fotografia 2:
Camadas do Afloramento
esfenófitas.

onde ocorrem os fósseis de



Fotografia 3:
Camadas do Afloramento 1
gigantopteró ides, Taeniopteri s,
outras impressöes de folhas,

onde öcorrem as folhas
sementes platispérmicas e



Odreman & Wagner (1,919) após seu estudo concordaram com esta
idade e no presente estudo efa é considerada como correta.

2- Àflorament'.o 2, Quebrada Mucuchache:
O Afloramento 2 (Fig. 3) forma parte da Secção

Estratigráfica de Quebrada Mucuchache, e está localizado no

f.Ianco oriental da serra que rodeia o povoado de Carache, situada
entre este úItimo e o povoado de La Moríta, a sud.este do

Af l"oramento 1. O acesso se faz através de unL dos afLuentes do

Rio Carache, entre as localidades de La Morita e La Playa,
denom.inado Quebrada Mucuchache. os estratos apresentam um

mergulho aproximadamente paralelo à serrania (N-S) . A secçäo
(Benedetto & Odreman, I911a) se compõe de uma seqüência na qual
se alternam camadas de calcário (bioesparita, biomicrita) ,

arenitos, siltitos e argilitos, de cores que variam de verde-
amarelado a cinza, aumentando a porcentagem de rochas
carbonáticas para o topo e acabando numa seqüência na qual
alternam-se siLtitos e arenitos de cor marrom-arroxeada.

As unídades Iitolóqicas inferiores da secção são pouco

fossiliferas. Nas camadas distantes do caìcário são escassos os

fósseis de invertebrados marinhos e muito abundantes os restos
vegetais, pouco afetados pela oxidação, especialmente em três
unldades Iitotógicas diferentes 16, 9 e l6) do perfil composto
para a Secção de Quebrada Mucuchache proposto por Benedetto &

Odreman (1977a) . Os fósseis do gênero Protobfechnum são

encontrados¡ pela primeíra vez, na unidade litológica 9, sendo

também encontrados na unidade 16. Nas camadas pe1íticas , existe
relativa abundância de fósseis de fenestelídeos, enquanto que nos

niveis de calcário existe uma variada fauna fóssil silicificada,
composta por braquiópodes articulados e briozoários ramosos da

familia Stenoporidae. Nas capas suprajacentes, formadas por
argíIitos, há um incremento de briozoários (formas afins a

Derbyia åooserensjs Dunbar et Condra, entre outras) e uma fauna
pouco variada de productideos. O estrato seguinte é doninado por
Myal"inat a1ém de díversos aviculopect inideos e trilobitas. Com



base nos fósseis de j-nvertebrados e plantas, Benedetto & Odreman
(L911a) dataram a unídade 6 como Virgiliano e as unidades 9 e L6

como Wolfcampiano. Posteriormente odreman & Wagner (1979) mudaram

a idade da unidade 6 para Estefaniano C. A idade da unidade 9,

assim como L6 foi determinada como Permiano Inferior
(Asseliano) . No presente estudo, a idade determinada para as

unidades 9 e 16 é Asseliano.

3- Àfloramento 3, corte de estrada entre os povoados de Carache e
Àgua de Obispo:

O Afloramento 3 (fotoqrafias 4 e 5) compreende parte da

Formação Carache (Carbonifero Superior) . Localiza-se a 16,5 Km ao

nordeste da Igreja de Carache pela estrada Carache - Agua de

Obispo e a 2,6 l{rr do contato Pa leo z óico -Cretáceo ao sudoeste da

bifurcaçåo da l-ocalidade de Fofipolio e forma parte da Secção

Estratigráfica Carache - Agua de Obispo (FiS. 4), estudada por
Benedetto & Odreman (op. cit.). Na porçåo superior da secçào
encontram-se duas falhas de pequena magnitude 9üê, pelo
observado, não têm afetado muito a seqüência. Na parte inferior,
contudo, registra-se forte tectonismo e possivelmente a

eliminação e/ov repetiçäo de camadas. Esta secção é u¡La

seqüência de arenitos, siltitos e argilitos de cor marrom-

arroxeada, freqüentemente pouco consolidados, na qual se

apreserrta a litologia caracteristica da Eormação Carache ' Nos

níveis superiores apresentam-se siftitos e argilitos de cor cinza
escuro. A Formaçäo Carache disLingue-se da Formação Sabaneta pela
ausência de conglomerados e pela presença de aJ.gtuns fósseis de

invertebrados marinhos, e da Formação Pal¡narito pela carência de

niveis de cal-cário.
No afloramento 3, os fósseis de invertebrados narinhos são

escassos e ocorrem em níveis isolados, raramente associados a

restos de plantas. Entre os mais abundantes estão Myafina'
Lingula e Murchisonia. Nesta secção, as unidades litológicas onde

såo encontrados fósseis vegetais correspondem aos niveis 3, 6 e

10 do perfiÌ composto, proposto por Benedetto & odreman (1977a) .
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Dentre as unidades estudadas são mais abundantes os fósseis
de plantas no nível 3 do que nos niveis 6 e l0, Neste
afloramento, as camadas com flora encontram-se quase horizontais
ao niveL do chão (fotografl-as 4 e 5), com grande abundância de

materiaf, embora com pouca diversidade. De modo geral os fósseis
estão muito oxidados, sendo a oxidação, neste afLoramento, um

problema que afeta o material seriamente. Ta1 fato, juntamente
com a pouca consoÌidação dos argilitos, torna dificil- a obtenção
de materiaf fóssiI para estudo. Na unidade litoIógica 3,
encontraram-se duas camadas com fósseis, claramente definidas:
uma com abundantes impressões de foliolos e frondes e outra
dominada por impressões de caules de tamanhos variáveis, porém

sem fósseis de invertebrados marinhos, distando, uma da outra,
aproximadamente 50 cm. No presente afloramento foi impossivel
definlr as camadas, de forma mais completa, devido à presença de

abundante vegetação arbustiva que cresce sobre e1e. As rochas
expostas no Afloramento 3 foram datadas por Benedetto & Odreman

lI911a) / com base nos fósseis vegetais, como Atokiano. No estudo
feito por Odreman e Wagner (L9'19) , a ídade ficou compreendida
entre o Vestfalj-ano C e o Cantabriano Inferior com base no grau
evofutivo de Lobatopteris vestita (Lesquereux) Wagner, idade
confirmada no presente estudo,

- TÉcNrcÀ E MÉToDos ÀDorADos:

Para poder estudar e cfassificar as diferentes espécies,
procedeu-se a uma sel-eção dos melhores fósseis, levando em

consideraçåo parâmetros como:

1- Para folhas, foliolos e frondes:
Boa preservação da nervação, amostras completas ou pouco

fragmentadas, presenÇa de detafhes como ápice, base, pecíolo,
margem, etc., pouca oxidação, variaçåo dentro de uma espécie.
2- Para sementes:

Boa preservação, impressã.o completa da amostra' corpo
central- presente, asa (se for o caso), maior número de varì-açöes
intraespecificas.
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3- Para caufes, especia.Imente de esfenófitas:
Os parâmetros sugeridos por Rösler e Rohn (L984)' como

espaço entre os nós, número de costelas.
Posteriormente, iniciou-se o estudo, em separado, de cada

espécie, com as amostras selecionadas, o qual foi dividido em

duas partes:
l- Aná1ise visual simpÌes.
2- A¡áÌise com lupa (aumento de 10x)

A finafidade destas análises foi obter a maior çfama de

informaçôes possivel de todas as amostras, a fim de proceder às

descriçÕes dos espécimes coletados e determinar as variações
intraespecificas, possibilitando a comparação com espécies
similares descritas em outras partes do mundo. Taíq informaçÕes

foram reunidas numa ficha-padräo diaqramada da seguinte maneira:
A- Em caso de folhas e foÌio.Ios:
Primeira parte: informaçÕes gerais.

a.1- Número da amostra.
a.2- Tipo de fóssiI (folha, fol,iolo) '
a.3- Breve descrição geral .

a.4- Dimensões: comprimento e Ìargura, em milímetros,
medídos com paquimetro, da mesma forma que todas as medidas

tomadas nos fósseis. Foi denominado compr j.mento o eixo maior
(sem levar em conta o peclol-o) e largura, o eixo menor.

a.5- Forma: só em exempÌares completos (ou quase compJ-etos) .

Para este parâmetro tomou-se como base o esquema muito
prático proposto por Hickey (f973) (embora este tenha sido
desenvolvido para angiospermas) , Por se adaptar multo bem ao

material em estudo.
a.6- Lâmina: slmétrica ou assj-métrica, reta ou ondulada.
a.?- Á.pice: esquema de Hickey.
a.8- Base: esquema de Hickey.
a.9- Peciolo: quando presente. Foram medidos comprimento
(eixo maior) e largura (eixo menor) ambos em milímetros, e

demais caracterlsticas (l-iso ou estriado, reto ou curvo,
etc . ) .
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a.10- Margem: segundo Hickey.
Segunda parte, j,nformaçòes específicas:

a. 11- Nervação :

-Nervura principal: largura (mm) , forma, persistência, Iisa
ou não.
-Nervuras de ordens superiores: para cada uma se descrevem:
disposição, ânguLo de emergência, ânguIo de incidência sobre

a margem,' forma, variações ao longo deIa, divisões, largura
e comprimento (quando possíve1), número de nervuras por
centímetro, número de nervuras que atingem a margem.

a.12- Observaçöes geraiss grau de oxidaçäo, cor e matriz ou

quaÌquer outra característica não incl-uída na listagem
anterior.

B- Em caso de frondes:
Basicamente os mesmos parâmetros anteriores, acrescentadas

as dimensões da fronde, dimensões e disposição das pinulas,
ângulo de emergência da ráquis principal, tipo (paripinada ou

imparipinada), número de pínulas por fronde. Para as pinulas,
consideraram-se os mesmos parâmetros mencionados para as folhas.

c- Em caso de sementes:
c.1- Número da amostra.
c.2- Tipo de fóssil.
c.3- Dimensões: comprimento (run) e largura (mm) . Quando

alada, inclui-se a testa.
c.4- Forma.

c,5- Corpo centraf:
- Forma.

- DimensÕes (run) .

- Micrópilo: quando perfeitamente observável.
c.6- Testa (quando presente) :

- Disposição com respeito ao corpo central.
- Nervura, quando presente.
- Dimensões (mrn) .

- Margem.



c.7- Observações gerais.
Uma vez reunidas todas as informaçÕes para cada espécie,

compiJ-ou-se uma tabela geral, de onde se extrairam as
generaJ-idades e exceções para cada espécie e as caracteri s t j- cas
importantes, as quais foram utílizadas nas descriçöes. Uma vez
feitas as descriçöes, procedeu-se à comparação con a bibl-iografla
especifica, de forma a obter a identificaçäo e comparação na
discussão.

Quando o grau de preservação dos fósseis permitlu,
efetuaram-se desenhos esquemáticos em câmara cIara, ressaltando
os aspectos mais importantes, como por exemplo o padrão de
nervação. Posteriormente, o material foi fotografado pelo geó1ogo
Fernando A, F. M. de Almeida, com uma câmera Nikon F4, com

obj etiva macro Nikkor, utilizando sistema de flash rebatido.
Foram efetuadas 96 fotografias, das quais 24 em preto e branco
(filme Kodak T-Max 100), e '72 em slides coloridos (fil-me
Euj icrome Velvia 50) .

Para a extração dos possiveis palinomorfos foi utilizado o

¡nétodo padrão para palinologia, não sendo observados palinomorfos
em nenhuma das três preparações efetuadas a partir do material-
extraído no Afloramento l. Foi também impossível extrair
cutículas pelo método usual no Afloramento I devido à forte
oxidação das impressòes.



HISTóRICo Dos EsTI,Dos
PAÍ,¡¿ßRITO E CåRircITE.

PÀI;EONTOLOGICOS EORrfÀçõEs

No presente capítul-o serão analisados os trabalhos prévios
efetuados na Formação Palmarito, em especial no que se refere
aos aspectos paleontológicos,

Crist, em 192'7 (apud Gonzalez de .Iuana, 1951, Pierce et
aIii, 7961; Léxico Estratigráfico de Venezuela, I970; Hoover,
L91 6), foi o primeiro a mencionar, detalhadamente, a presença de
estratos não deformados do Paleozóico, dentro de uma seqüêncía
Arqlreano - Terciária, nos Andes da Venezuela. Os estratos
estavam expostos nas secçöes aflorantes ao longo da est.rada que
liga os povoados de Mucuchachi (Estado de Mérida) e Santa
Bârbara de Barinas (Estado de Barinas). O citado autor dividiu a

seqüência em seis séries, da base até o topo e assinafou idades
tentativas para cada série:

- Série Santa Barbara, Terciário.
- Série Lomita, Permiano ?-Cretáceo Inferior.
- Série Palmarito, Carbonifero.
- Série Mucupati, Devoniano.
- Série Caparo-Bellavista, Pal,eozóico Inferior.
- Série Mucuchachí, Arqueano.
A Série Palmarito foi definida como uma seqüência sedirnentar

composta por siltitos, margas e calcário. Em todas as camadas
foi verifícada a presença abundante de fósseis marinhos. Algumas
das amostras de fauna fóssil coletadas por P. Críst, foram
analisadas por H. Gerth (apud Hoover, L976), que determinou as
sequintes espécies:

- Braquiópodes: Productus sp. , Seminu-la argentea Shep,
RhynchoneJla sp., Zaphrentis cf. Z. spinulifera HaIl,
Hustedja mormoni Marcou, Spirifer cameratus var.
venezueLensis.
- Trilobitas: Trilobitas aff. Phillipsia trinuc-leata.
- Foraminif eros : Fusu-lina cf . F. r¡erneu-li MoIl .

H. Gerth sugeriu para o material estudado, idade não
inferior ao Carbonifero Superior. Esta idade refere-se apenas à



porção inferior da atual Formação Palmarito, sendo possivel que

P. Crist só tenha coletado fósseis nos níveÍs inferiores da

série,
A Série Palmarito de P. Crist, suprajacente' possuÍa um

contato discordante com a Série Mucupatí, formada por camadas

vermelhas, e era subjacente à Série Lomita, composta por uma

seqüência de conglomerados de origem transgressiva, siltitos
arenosos e arenitos vermelhos (atuaÌmente conhecida como

Formação La Quinta) . Não foi citada a presença de fósseis em

nenhuma das séries vizinhas a Palmarito.
Schuchert, en 1935 (apud Léxico Estratigráfico de Venezuela,

L910; Hoover, I9'76), confirma nos seus estudos, a idade de

Carbonifero Superior para a Série Palmarito, com base nos

trabalhos anteriores de datação da unidade. Englemann (1935)

cita afl,oramentos pertencentes à Série Palmarito, que se

sobrepõem a rochas metamórficas, no Estado de Táchira (Fig. 5),
perto do povoado de EI Cobre, na estrad.a Transandinai compostos
de margas com fósseis de braquiópodes; corais e gasterópodes,
além de siltitos corn abundantes talos de crinóides e outros
fósseís. R. Englenann acrescenta que afloramentos simi.Iares são

também conhecidos nas proximidades do povoado de La Grita, no

mesmo estado, sem entretanto, fornecer maiores delalhes
ampliando, desta forma, a área de afloramento da Série
Palmarit.o. Hedberert & Sass, em 1937 (apud Léxíco Estratigráfico
de Venezuela, 1970i Hoover, I9'76), mencionaram, no seu trabalho
sobre o ocidente da Bacia do Lago de Maracaibo, camadas do

Carbonífero, as quais poderiarn pertencer à Série Palmarito na

Sierra de Perijá, onde foram encontrados fusulinideos.
É importante ressaltar que a Série Palmarito foi facilmente

reconhecivel nos afloramentos, por apresentar litologia tipica;
entretanto, a semelhança litológica entre as séries Mucupatí e

Lomita, fora da área tipo, onde não se encontravam separadas
pela Série Palmarito, gerou grandes controvérsia no que dtz
respeito às suas idades, a qual- prolonqou-se por algum tempo.



Kehrer (f938) concluiu que as camadas da Série Palmarito
pertencem, de um modo geral, ao Permiano, sendo que apenas suas
porções inferiores pertenceriam ao Carbonifero Superior,
baseando-se nos fósseis de fauna marinha coletados, e

classifícados por J. Steele Williams como pertencentes às

seguintes espécies: Meekeffa striatocostata? Cox, Squamularia
perplexa (Mc Chesney) com grande porte, Chonetes (Lissochonetes)
geinitzianus (Waagen) , Chonetes (Lissochonetes) sp. ¡ Càonetes
cf. C. amazonicus Derby, Chonetes cf. C, sûbLiratus Girty,
Chonetes cf. C, permianus Girty, ? Edntondia sp., Nucu-Za sp., Leda

sp., ParafLel-odon sp., Pteria sp., Composita mexicana? (HaIf ) ,

Productus (DictyocLostus) inca?, ?Straparffus sp. , Hustedia
phosphoriensis Branson, Anisopyge sp. e ?.Anjsopyqe sp., sendo as

três últimas tipicas do Permiano, AIém dessas, citou a presença
de ostrácodes, pelecipodes, crinóides e bríozoários
fenestel-óides.

Kehrer (1938) acrescenta também um comentário referente às

camadas de arenitos e siltitos de cor vermelha ou verde
localizadas por baixo da Série Palmarito, no qual recomenda o

uso do nome informal dado para elas por Opphenhel-m (f937) de

"Grupo Sabaneta't, onde fósseis vegetais são muito abundantes,
determinando, para esse grupo, uma possivel idade no Carbonifero
Inf er.ior ,

Kunding (1938) j"ntroduziu o nome "Grupo Palmarito" para se

referir à seqüência sedimentar composta de calcários pretos
intercalados por margas siltíticas, calcários silicificados com

ftanitos e um grupo basal de margas. O nome de "Grupo Palmaritorl
é sinônimo da Série Palmaríto de P. Crist. O citado autor dá uma

idade de Carbonifero Superj-or para o seu grupo, baseado na fauna
marinha nele presente. Reporta também uma nova localidade para o

'rGrupo'r, na estrada Paramo EI Zumbador-Queniquea, no Estado de

Táchira, onde este tem um contato transicionaL com a unidade
subjacente denominada Sabaneta (Séríe Mucupatl de P. Crist) .

Sutton em 1946 (apud Léxico Estratigráfico de Venezuela,
1.910t Hoover, 1.9-1 6), discutiu a área tipo de Palmarito, nos



Andes de Mérida, e indicou espessuras de 1-800m, nåo fazendo
diferença entre eIa e Sabaneta. No mesmo ano R. Liddle, no seu
livro "Geology of VenezueLa and Trinidad", fez uma das mais
completas descrições da "Série Palmarito" desde que esta fora
criada por P. Crist. Segundo Liddl-e (1945) a Série Palmarito
seria composta por calcários, arenitos e siltitos arenosos.
Encontrava-se suprajacente à Série Sabaneta e subjacente às

camadas vermelhas da Série La Quinta, tendo uma idade no
interval-o Carbonifero - Permiano. O citado autor descreveu novos
af.Ioramentos da Série Pafmarito perto do Rio Bocono no Estado de

TrujilJ-o e mencionou a presenÇa de uma seqüência sedimentar de

siltitos micáceos e arenitos, ao longo do Rlo Cachj-rí, na Sierra
de Perijá (Estado de ZuIia), a qual poderia ser correlacionada
com a Série Palmarito, .Anos mais tarde Hea e Whitman (1960)

assinalaram que a citada seqüência sediment.ar pertencia à

Formação La Quinta, pela presenÇa de conglomerado em sua base.
Gonzalez de Juana (195f) foi quern deu o nome de Formação

Palmarj-to à Série Palmarito e a descreveu como uma seqi-iêncía
sedimentar composta, na parte inferior, por um grosso pacote de

margas e siltitos cinzas moderada¡nente fossilíferos e, para
címa, rnargas intercaladas por calcário fossifífero. Este úItimo
aumenta em espessura na medida em que se camínha em direçäo ao

topo da secção/ dando origem, assim, a grandes bancos de

calcário preto e muito fossil-ífero. Na parte superior da

seqüência era verificada uma intercalação de síItitos e margas

fossilíferas sendo a irltima, uma grande camada de calcário
preto. Gonzalez de .fuana (1951) considerou a Formaçäo Pal-marito
como pertencente ao intervalo Carbonífero Superior - Permiano,
baseado na fauna marinha prevíamente estudada. Neste trabalho
igualmente foi definida a Formação Sabaneta, a qual- tem um

contato transicional- com a Formaçåo Palmarito. Ao topo da

Formação Palmarito verificava-se um contato concordante com a
Formação La Quinta, previamente definída.

Sellier de Civrieux (1951) sugeríu uma idade de Permiano
Inferior para a Forrnação Palmarlto, após ter encontrado



GfobivaLvufina aff. G. graeca Reichel no seu estudo de um nível
desta formação exposto num afloramento no Estado de Mérida, para
o qual também foram citados fósseis de algas calcárias e talos
de crinóides.

Um dos trabalhos que trouxeram maior número de conhecimentos
sobre as forrnaçöes Sabaneta e Palmarito foi o de Plerce et alii
(L96L) , no qual foram analisadas treze áreas com afloramentos
destas formaçöes, sendo três no Estado de Táchira, três no
Estado de Mérida, duas no Estado de Barinas e cinco no Estado de

Truj iIlo. Para cada uma das áreas Pierce et alii (1961)

indicaram a localização, detalhes estratigráficos e fauna fóssiI
presente em ambas as formações (Tabefas 1, e 2). Baseada na fauna
presente, a idade da Formação Palmarito foi definida entre o

Pensilvaniano e Permiano Inferior. Nesse trabalho, uma das
áreas estudadas, foi Carache (Tabela 2) na qual, segundo os
citados autores, a Formação Palmarito alcançava espessuras de

1200n e era possivel encontrar urna grande variedade de fósseis
vegetais junto a uma abundante fauna marinha preservada. Para a

área de Carache foi sugerida uma idade de Pensilvaniano Médio -
Guadalupiano Inferior com base na fauna marinha presente.

ArnoId 11,966) discutiu a idade da Formação Palmarito,
dividindo-a em dois menbros: um inferior, siLtítico, onde são

encontrados freqüentemente fósseis de p.Iantas e um superior,
calcário, com abundante fauna marinha preservada, na qual se

incluem braquiópodes, pelecípodes, briozoários, corais,
crinóides e aj-guns gasterópodes, trilobitas e esponjas (Tabel-as

3 e 4) . O referido autor estudou as seguintes secções da

Formação Palmarito: Quebrada Grande no Estado de Táchira,
Quebrada La Queveda ,Quebrada El Mesón e Secção da cidade de

Mérida no Estado de Mérida , Secção Río Bocono e Secção Timotes
no Estado de Trujillo, coletando exemplares de fauna marinha,
apenas nos três primeiros.

os exemplares de braquiópodes coletados por H. Arnofd foram
anal-isados por H. M. Muir-Wood (TabeÌas 3 e 4) que citou a

presença dos gêneros l"Ieekella, LissÕchonetes, Quadrochonetes I



Fós¡il

A¡nelida
l|faôüiônôdâ

t'l¡ozoa

lrinoidea
l:tÍôi.lec

etle,lella

tâchrre

Rlpmbo oora

L¡ßt¡rcÕd,

tålos

LomØsta aD

Ðt¿lrxlzdrß 3ô

l.cn-e.elzlln atì

RJømbooora so-

colunas
esDlnhos

Ortonella

Pa¡afu,slin¿ so

tragmentos

tlt

lar¡*nln Âñ

'/twtlôslu,î 
tnla

Fenegelh

Tabela 1:

Fósseis marinhos e¡contrados nos aflorementos da ForEaçao Palmarito, nos estados Táchira, Mérida e Banoas, citados por Pierce et alii (1%1). Estado de
Tóchi¡a:1- á¡e¿ Zumbador - Queniquea; 2 - área El Cobre;3 -ár€a Lå GriÞ. Eót¿do de Mérida;4- prorinidades da Cidade de Mérida; 5-áreaLibe¡tad-
- Mucuchechf - Sabanets, Eitådo de Barinas: 7 - árca Ccrro Azul; I - área Quebrada A¡andia - Calderas,

FLght/j r*>ra trt

Geinit ziø ¡x¡slaarhoni¡¿

RJømbo pora sD.

sD.

S ønàelina excattata

colunas

Permiano

esDtflhos

Bairàh

8D.

vlende

dentes

vclhrtlT

Permiano

Geínil zina wÉcarbonica
He¡niooràiuc stl

8D.

S panàelùza excøvata

Ât1

Søirilli¡n so.

Ostracoda

f¿t¿ttztTlrnirlâ sô

ensllvrnleno

Permiano inf.

Pnrn fu o'liran añ

Protlu:nt

6r

þenestella ßr

RhomÀo rv>ra s¡

Parafuslina nance

Pensilvaniano

S øüfer sr

Pensilvaniano

P€rmiâno

ataîtlsth-nr7 sn

l¡høø¿.vi¡¿ t¡

P¿rl7frlshnf,7 tf1



ñbtiø tubþliþ

ÀlEqro, !o Éí¡do d. T.qÉo, l¡4io!¡¡l€ po¡ Ptæ 
'l 

dä 0961)-
9 - ¡É Frô Bé.oro; l0 - rF E¡ M.ro - EìFor12 ¡Þ. L¡ Q¡br¡d¡. L. MÉ d. E@j¡q¡¡ . Cù¡alopôi 1!¡rà d. C¡feù.



Avonia, Marginifera, Echinauris, KosJowskia, Productus.
Bathymyonia. Waagenoconcha, Juresania, Antiquatonia,
Peniculauris, Rùqatiat Squamaria, CancrineLfa, Hustedia,
Composita/ Neospirifer. Phricodothyris e Diefasma. Muir-Wood
correlacionou, com base nos braquiópodes, a Formaçäo Palmarito,
com as formações do Permiano Inferj-or dos estados de Texas/
Arizona e Utah nos E.U,A. (Arno1d, f966) .

Os ostrácodes da fauna coletada por H. ArnoId foram
classj-ficados por L. R. Cox (Arnold, 1966) no British Museum de

Londres, como Nuculopsis girty Schenk, Nucu-laná befListriaEa
(Stevens) , Acanthapecten carboniferous (Stevens) , Avicufopecten
grandiocostata Newell, Fasci cul- iconcha aff F. knighti NeweIl e

Meekospira nitidula (Meek et Worthen), pertencendo, a maioria,
ao Carbonifero Superior e apenas algumas poucas espécies ao

Permiano, Com base nessas informaçÕes, Arno.Id (L966) definiu a

idade da Forrnação Palmarito da seguinte maneira: Carbonífero
Superior, em algumas áreas, devido à presença dos ostrácodesi
para a maior parte da Forrnação, Permiano Inferior, devido å

presença dos braquiópodes citados. Em I972, Shagam & Hargraves
sugeriram que a Formação Sabaneta era sobrejacente à FormaÇão

Palmarito, em contato transicional e não diacrônico, como tinha
sido sugerido por H. Arnol-d.

A maioria dos trabaÌhos anteriormente citados somente teve
como objetivo estabelecer as relações da Formação Palmarito com

as demais formaÇões do PaIeozóico dos Ändes venezuelanos, sem

dar demasiada atenÇão à rica e varÍadas fauna e flora nela
presentes. Hoover lfg1 6t 1981) estudou os braquiópodes (Tabela
5) da Formação Pafmarito em treze Localidades diferentes no

Estado de Mérida e também indicou outros elementos da fauna
fóssil. Em seu estudo foi identificado um total- de trinta e dois
gêneros de braquíópodes dentre os quais, três foram descritos
como

novos, para a ciência (Stauromata, Costicrurd e Anaptochjusl ,
obtendo um total de quarenta e duas espécies, das quais doze
novas (ver Tabela 5) . com base nos resultados sistemáticos,
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Fósseis
t¿ Queveda

Membro Membro Superior
iraquioDoda 4nrizuatoni.a cl- AsemistrinÍa Antiauatoniß cf . Asetni,st¡ìnta

Anf¡quatonia cosûta ,4ntiauatonia costûta
4vonin .¡ì çntzta Avonia cf. Aboulei
jancrin¿ll¿ cf. C.villerst ?Avonia cf- Asienûta
)i¿l¿sma sp. Bathvmvonia cf- B.nevadcnsis
(ozlowski¿ sbl¿etis Contu>sífa svbulita
ùIeekclla cf' M.æmìstrinta Echhauris *bhonìàa
þIeelcella cf . M.enismû Hustedi¿ sicuamensis
Veekclla cf. M.sria¡æostata Kozlowskia orbisnvi
Veek¿lla cf. M.paraildi¡a Lissochonetes ærmiew
Ve,osni¡ifer ¡xestàtramnratus Marginifera sp.

Yeochonetes sp. Meekcll¿ cf. M.eniøna
Penictlauris mckeei Meekcll¿ ineølaris
'Penicul¿uri¡ wolfcamoensis Neosnirifer oreuãacamnraÍttt
?lüiro¿othyi"s gtadalapnss Peniculnuris cf. P.mckeei

?ladrochonctes cf. O.pi¡tvi Peniculauri: wolfcamænsis
iauamariû ínca P fuicodothwis euadalu ùensis
T aa penaconcha ]atmboLlti W aa senoconc cf . W.humbol^dti

3asteropoda Meekospra nifi¿ula
lelecypoda karúhowcten carboniferous

Aviculnæcten pran-àicostata

Faæiculi¿onclø aff. kniBhti
Nucul¿na bellistriata
lVuatb psis Rtrtv,

Tabela 3:

Fauna marinba encontrada no Afloramento de Quebrada La Queveda da Formaçao
Palmarito por Amold (llXó).



Fóssies Membro

Artiauatoni c1.. Asmi*riat¿

vueDråoa

Meek¿ll¿

?Pe¡i¿ubà¡ mtkz¿i

Inferior

3rinoid¿¡

Tabela 4:

Fau¡a marioha e¡contråda no6 afloramentos da Formaçao ?almarito de Quebr¿da El Mesón e Quebrada Grande (Estado de Táchira),
por Arûotd (1966).

úri¿coíata

Membro Suoerior

cnaÉêILz ßñ
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So¿hkin ao nlrullt

Ånl¡auatonia cf. Avmíçrì'ztn
Com wata DcnrvitlJrà
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Hoover (L91 6 e L981) demostrou a presença de uma fauna de

aspect.o tetiano que habitava um mar quente, relacionando os
braquiópodes, por ele encontrados dentro da Formação Palmarito,
com os presentes no oeste do Estado de Texas (E.U.A.) durante o

Permiano Inferior. Essa relação é especialmente marcante com as

formações Road Canyon e Cathedral Mountain do Leonardiano
(Artinskíano) do Texas. Com esses estudos, e graças à presença
de outros fósseis (alguns grupos de foraminiferos , trilobitas,
gasterópodes e pelecipodes) semelhantes aos encontrados na
Formaçåo Road Canyon, P. Hoover situou a porção por ele estudada
da Formação Palmarito (Membro Superior ?) entre o Leonardiano
(Artj,nskiano) e j-nicio do Guadalupiano.

A relação entre a Formação Palmarito e a Formação Road

Canyon é muito acentuada, devido à presença das espécies:
Echinauris cf. E, Ldppacea Cooper et Grant,, Echinauris cf. E.

Liumbona Cooper et Grant,. Paucispinifera? cf. P. sul-cdta Cooper
et Grant, Cfeiothyrina cf. C. nana Cooper et Grant, Composita
cf. C. pituJa Cooper et Grant/ Neophricadothyris cf. N.

crassibecca Cooper et Grant e Àteospirifer venezuel,ensis (Gerth),
as quais somente haviam sido citadas na formação americana.
AdicionaÌmente, ambas as formações possuem mais de onze espécies
em comum aLém dos endemismos, sendo possivel, dessa forma,
considerar as camadas onde ocorre a fauna por eJ-e estudada, como

equivalentes e contemporâneas à Formação Road Canyon.

Benedetto & odreman 11,911a) analisaram a bioe strat igra fi a e

a pafeoecologia em quatro secções expostas em três afloramentos
da Formação Pa.Imarito e uma da Formação Carache na área de

Carache, Estado de Trujillo (FiS. 1). Neste também foi descrita
a Formaçåo Carache, pela primeira vez. Seu trabalho foi o

primeiro a incLuir determinações dos fósseis vegetais nas

listagens de fósseis feitas para a Formação Palmarito, afém da

fauna marinha, eabora a presença de restos vegetais fosse
conhecida há muito tempo (Crist, 1921 ; ArnoLd, 1"966) nos

afloramentos.
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(Cuedslupia¡o); ó - ForÉûeçao Chcrry C¡lyoo (Guedslupia-oo); 7 - Forroqçao Bcll CrnyoÁ (Gusdslupi-
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Das três secçöes por efes analisadas para a Formação

Palmarito, duas (a Secçåo Estratigráfica de Loma de San Lfuan -
zona urbanizada de Carache e a Secção Estratigráfica de Quebrada
Mucuchache) apresentaram niveis portadores de uma abundante ê

bem preservada fIora. A terceira, a Secçåo Estratigráfica de

Quebrada Tiama somente possula restos de vegetais mal
preservados, sendo quase impossível o estudo e classificação dos

mesmos. Na secção analisada para a Formação Carache encontraram-
se excelentes restos de veqetais preservados como impressões,
nos niveis 3, 6 e 10.

A ffora da SecÇão Estratigráfica Loma de San Juan - årea
urbanizada de Carache (Eig. 21 , foi citada para o afloramento de
Loma de San Jì.ran (níveis 4 e 5) , sendo ela muito interessante
do ponto de vísta paleobotânico, pois foram encontradas
impressões de foÌhas glgantopteróide s associadas, pelos citados
autores, com o gênero Gigantopteris, e especialmente com a

espécie G. americana White, junto a impressöes de Taeniopteris
cf. T, newberryana Fontaine et White, rtlaf chia? sP., Tingia e

Neuropterjs. No afloramento de Loma de San Juan também foi
encontrada uma fauna marinha composta por St¡eb] ochondri a sp.,
Leptodesma cf. L. matheri ElÍas, uyalina sp., ?Septjmya-lina sp.,
Permpho¡us sp., SchÍzodus sp. e MurchisonÍa sp. Ao longo desta
secção estratlgráfica foi encontrada uma rica fauna marinha bem

preservada, da qual foram identificadas vinte e duas espécies
(TabeIa 6) .

Na Secção Estratigráfica de Quebrada Mucuchache (FiS. 3),
foram identificados três niveis 16,9, e,16) com abundantes
impressões de folhas, das quais Benedetto & Odreman (I977a)
identificaram as espécies:

- NíveI 6: Pecopterjs cf. P. dentata Brongniart, Pecopte¡js
cf. P, miftoni Brongniart, Pecopteris aff. P.

arborescens (Schlotheim) e Lescuropteris cf. L. moori
Lesquereux.
- NíveI 9i Pecopteris sp. e CaJ-f ipterjs sp.
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lósseis
Formaçao Palmarito

Seccao 1 Secçao 2

lelecypoda Aviculoæcten sD, Aviculopecten sp.

MwIùø sp. Mvalina cf. M.cove¿
Íchi.zt>¡'ltts sD- , canfhopecten sp,
\e*imvalinn sD. Mvalina sD.

Leøochonà¡ia sD.

Permophorus sp.

]raquiopoda Productidos Cotnw¡siÍa aÍf. C.sbtilita
Comoosila sD,

Di.cttnclosns sD.

De¡bw aff. D.hooserensæ

Jryozoa Tabuliwra sp. Polvpora sD.

Silvaseúowra sþ,
Tabulipora aff. T-carbon¿ria
Penniretewra sp.

Rhombowrø sp.

{nthozoa Loohoohvllidiae
lrinoidea alos
loraminifera Parafusulina cf.. Pnancet Fusulinidae

Parafuølin¿ aÌf.. P.darh¿

Pamfusvlin¿ sD.

lclwa serina sD.

Sasteropoda îu phcmites sD.

Vurchisonia sD.

Tabela ó:

Fauna marinha mencionada para as secçoes estratipâficas da formaçao Palmarito, estudadas 
l

por Benedetto & Odreman (7977a), no Munícipio de Carache, Estado de Trujillo, Venezuela. :

1"- Secçao Estratigráfica detoma de San Juan - área urbanizada de Carache;2- Secçao )

Estratigráfica de Quebrada Mucuchache.
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ìósseis
Formaçao Palmarito Formaçao C¿rachr

Secçao 3 Seccao 4

lelecvpoda Aviculoæcten sp. Aviculapecten sp.

AcanÍohwcfen aff. .4coloradctaís Linpla sp.

Mvalina sD. Mvalina sD.

PalewlÅi¿ sp
lraouionoda TLino prcdvctus sp.

Di¿twclosus sp.

Hustedi"a mofmoru
l.fu$eài"a 3p.

Derbya sp.

lpiriferellina aff. S.hilli
Rhiriàomella sD.

Ve,oohrirodnthwí¡ so-

4tsatia 8p.

Veosoirifer sD.

iruríthwis sO

Jryozoa ?ennirete wra sp.

lilvase úo wra sD.
oslypra sp.

ìoraminifera ìusulunídeos

Sasteropoda Wurchi,soni"a sD. Murchisonia sD.

frtohcmites sD.

Tabela 7:

Fauna marinha encontrada nas secçoes estratigráficas das formaçoes Carache e Palmarito,
estudadas por Benedetto & Odreman (1977a), no Munícipio de Cårache, Estado de Trujillo,
Venezuela.

3- Secçao Estratigráfica de Quebrada Tiama; 4 Secçao Estratigráfica da estrada Caracbe -

Agua de Obispo.



- Nivel l-6: Pecopteris sp., Caffipteris cf. C. conferta
(Sternberg) Zeifler e Sphenophyffum cf. S. thoni Sterzel.
Nesta mesma secção estratigráfica, nos nÍveis 12, 13 e L4,

foi descrita a presença de uma rica e bem preservada fauna
marinha (TabeIa 6) composta por braquiópodes, briozoårios
racemosos da família Stenoporidae, bivalves, avicu.Iopect inideos
e alguns trllobitas, sendo .Plya-¿ina o elemento dominante no nivef
14. Nos níveis L8, 23 e 25 a fauna é escassa.

Na Secçåo Estlatigráfica de Quebrada Tiama, nos níveis 3, 4,
L3, 19,20,22,21,30, 33,36,37, e 38 foi cítada a presença
de uma fauna marl-nha muito mais díversificada e distinta da

encontrada nas outras secções estratigráficas (Tabela 7).
Para a Secção Estratigráfica da FormaÇão Carache (Fiq. 5)

Benedetto & Odrenan (I9'l1a) registraram a presença de três
níveis (3,6 e 10) portadores de fósseis vegetais, dentre os
quais forarn identificadas as espécies:

- Nivel 3: Annuf aria cf . A. stell,ata (Schlotheim) V']ood,

Sphenophyllun cf. S, cuneifofium (Sternberg) Zeiller,
Rhacopteris sp., PecopLeris sp., Neuropterjs sp. e Cordaites
cf. C. principaJis (Germar) Geinitz.
- Nivel 6: Pecopteridea indeterminada.
- Nivel 10: Pecopterídeas.
A escassa fauna marinha conservada nesta secção

estratigráfica é composta principaÌmente de bivalves e

gasterópodes, estando localizada nos níveis superiores da mesma

(Tabela 7) .

Benedetto & odreman (1"977a\, baseados nas evidências
paleontológicas obtidas nas diferentes secções estratj- grá ficas,
propuseram as seguì.ntes idades para cada uma del-as:

L- Secção Formaçäo Carache (estrada Carache - Agua de

Obispo) Atokiano-Vi rgi I i ano (Moscoviano-Gzeliano) .

2- Secção Quebrada Mucuchache: Vi rgi I iano-Leonardi ano
(Gzel-iano-Artinskiano) com o limite Carboní fero- Permi ano no

nivel 9, onde ocorre Ca-¿-lipteris sp.



3- Secção Quebrada Tiama: Wo I fcampì- ano-Leonardiano
(As sel- i ano-Art ins kiano ) .

4- Secção Loma de San Juan - área urbanizada de Carache:

Leonardi ano-Guada Iupi ano (Art ins k iano-Kungur i ano ) .

Com base nessas datações os autores citados concluíram que a

Formação PaLmarito na área de Carache estende-se desde

Pensilvaniano Superior até o fim do Permiano Inferior. Estudando

a fauna marinha das quatro secÇões acima, os mesmos autores,
propöem a presenÇa de nove comunidades:

- Comunidade de Euphemjtes, Comunidade de Lingufa, Comunidade de

Murchisonia, Comunidade de l'Iyal-ina, Comunidade de moÌuscos

braquiópodes, Comunidade coralina, Comunidade de fenestelideos -
braquiópodes e Comunidade de fusulinideos-braquiópodes.

Posteríormente, no ano de L979' Odreman 6. Wagner voltam a

discutir o problema das floras presentes na região de Carache,

tendo como objetivo principal conferj-r as idades assinaladas no

trabalho anterior , chegando as seguintes concLusöes:
l- Afloramento da estrada Carache - Agua de Obispo (Eormação

Carache) : foram determinadas as espécies Neuropteris ovata
Hof f¡nann, Neuropte¡js scheuchzeri Hoffmann' Lobatopteris vestjta
(Lesquereux) Wagner (referida anterÍormente como uma

pecopterídea), Cyc)opteris fimbriata Lesquereux, Eusphenopte¡is
cf. E. neuropteroides (Boulaz) Novik, Annufaria stel-fata
(Schlotheim) Wood, Annufaria sphenophyJ J oides (Zenker) Gutbier,
Cordaites sp., dentre as mais comuns, atribuindo a este
afloramento (concordando com o grau evolutivo de -L' vestita) uma

idadeentreoVestfalianoDsuperioreoCantabriense,
caducand.o, deste modo, a datação feita por Benedetto & Odreman

(L9'l1a) de Carbonífero Médio, em favor de uma idade mais jovem.

2- Afloramento de Quebrada Mucuchache (Formação Palmarito) : os

fósseis atrlbuidos a Cdf f iptens sp., nefe encontrados, foram

recl-assificados como pertencentes ao gênero Protob1echnum, com

uma idade possivelmente situada na base do Permiano Inferior,
concordando com a datação feita por Benedetto & Odreman (1977a)

para esses níveis (niveI 9 em diante) . TaÍìbém foram aqui



identificadas as espécies Asterophyllites sp., Pecopte¡js cf. P'

mefendezi lfagnerf Pecopteris cf' P' monyi ZeiIler, Pecopteris
cf. P, heniteLioides Brongniart, Pecopteris cf. P. densifofia
Goeppert, Pecopteris spp. l4 espécies) ' Odontoptetis genuina
GrandrEury, Neurop¿e¡js neuropteroides (Goeppert) BartheIJ-,
Daneites enersoni (Lesquereux) Read et Mamay e Facipteris sp.
3- Afloramento de Loma de San Juan (Formação Palmarito) :

confirma-se a presença de gigantopterideas possivelmente
pertencentes ao gênero Emplectopteridium, e não ao gênero

Gigantopteris como tinha sido sugerido por Benedetto & Odreman
(L911al . Junto com efe é mencionada a ocorrência de ?Zamiopteris
(mencionada no trabalho anterior como uma neuropteridea)
Taeniopteris e Cordaites. os autores citados confirmaram a idade
de Leonardiano (Artinskiano) para a flora presente nos nivej-s 4

e 5.
Dentro do estudo fej-to por Odreman & Wagner (I919) foi

comprovada a afirmação feita por Benedetto & Odremân 1L97'7a\

referente ao relacionamento das floras estudadas.
l- A flora encontrada no Afloramento da Formação Carache possui
uma clara relação com a Provincia Euro-americana.
2- As fforas das secções de Quebrada Mucuchache e Loma de San

Juan - área urbanizada de Carache, possuem relações com a flora
do oeste dos E.U.A. em primeiro J-ugar e, em segundo lugar, com a
Provincia Cataís íca.

Benedetto (1980) fez uma revlsão dos aspectos
paleontológicos e bioes trat i grá ficos das formaçöes Mucuchachi,
Sabaneta, Carache e Palmarito nos A¡des da Venezuela, na qual
menciona a ocorrência de uma arcada dentária do peixe
Archaeopycnodon viveroj, dentro da Formação Pal-marito na área de

Carache. Benedetto (1980) concluiu que a fase transgressiva, que

depositou as formaçôes Carache e Palmarito na região mais

setentrionaf (Estado de Trujillo e e especialmente na área de

Carache) dos Andes venezuelanos, começou no Vestfaliano
Superior, alcançando uma qrande extensåo no Estefaniano e

perdurando, com oscilaçÕes da linha de costas, durante o



40

area

rutor
ldade sugenda 0a

Formacao Palmarito
t ósseis usados

na datacao

Local¡dades estudadas
(estado)

Crist (1927) Carbonífero Braquiopodes e

Foraminíferos
Mérida/Barinas

Schuchert (1935) Carbonit'ero
Hedberert et al.( 19J /) (-ârbônitero fusulinídeos ¿uha

Kehrer (1938) Permiano Braquiópodes,
Ostnícodes,

Pelecíoodes etc.

MéridaL/Tácbira

Kunding (1938) Carbonífero Superior Fauna marinha
Dresente

Mérida/BarinasÆáchir¿

Uddle (r94ó) Carbonífero-Permiano Fauna marinha
Dresente

Mérida,/Barinas/Táchin
Truiillo

Gonzalez de J.(195L) L:arbonitero üupenor
Permiano

Fauna marinha
presente

Men{¡alttannas/Iachlr¿
Truiillo

Sellier de G.(195L) Permiano Inténor
Pierce et alii ( 1961) Pensilvaniano-

Permiano Inferior
Fauna marinha

presente
Merida/Barinas/I áchir¿

Truiillo
Amold (1!Xó) (åfbonilero Supenor-

Permiano Inferior
Braquiópodes e

Ostrácodes
Mérida/Táchira/Trujillc

Hoover (196, 1981) lJOnardlano-
Guadalupiano

Braquiopodes,
foraoiníferos,
câstróoodes etc,

Mérida

t'enedetto er at.(rv / /a P€nsilvaniano Supenor
Permiano Inferior

fâuna mannba
present€ e

fósseis vesetais

l'rujillo

Odreman et al.(1979) l1stetanlano-
læonardiano

Fósseis vegetais Trujillo

Benedetto (L980) (årÞonltero supenor-
Permiano Inferior

Fauna marinha e
fósseis vesetais

Mérida/I áchira/l'rujillc

Tabela 8:

Tabela resumo das dataçoes feitas para a Formaçao Palmarito.



Permiano fnferior. Desta forma a fase transgressiva, regi-strada
nos A¡des venezuelanos durante o Permiano, teria sido iniciada
antes na região de Carache,

Para finalizar, uma revisão das pecopterldeas , encontradas
na Secção Estratigráfica de Quebrada Mucuchache (Formação

Palmarito), no Município de Carache, Estado de Trujillo, foi
feita por odreman & Ricardi (1990) . Nesta revisäo foram
identificadas as espécies Pecopteris meJ-endezi Wagner ' P.

densifolia coeppert, P. hemite-Ziojdes Brongniart e P. polWorpha
Brongniart, conhecidas para a Província Euro-americana, e duas
novas espécies denominadas P, americana Odreman et Ricardi e P.

brevifofia Odreman et Ricardi.



GEOI.,OGI.L

- Os Àndês na gêografia da venêzue1a.
Arrtes de apresentar a geofogia da região onde ocorrem os

afloramentos estudados, é interessante j-ndicar a posição destes
na geografía da Venezuela. Os afforamentos 1, 2 e 3

pertencentes, os dois primeiros, à Formação Pafmar.ito e o úItirno
à Formação Carache, estão localizados no Municipio de Carache,
Estado de Trujil1o, sítuado no ocidente da cidade de Caracas na
Cordifheira de Mérida, a qual forma parte dos Andes. A

Cordilheira de Mérida e Serra de Perijá såo os doís ramos dos
Andes na Venezuela, sendo a úItima um pro.Iongamento, com direção
nordeste, da Cordilheira oriental colombiana pertencendo, em

parte, à Col-ômbia.
A CordiÌheira de Mérida (Fig. 5) estende-se desde o Estado

de Tachira, onde é origínada na depressão do Tachira, até a

depressão de Barguisimeto, no Estado de Lara, percorrendo¡ coÍr
díreçåo sudoeste - nordeste , a1ém dos estados mencionados, os
estados de Mérida e Trujillo. Por estar Iocalizada inteiramente
em território venezuelano, e por tradição histórica, é também

chamada de Andes venezue.Ianos.
Os .Artdes venezuelanos possuem Lrma extensão de

aproxímadamente 425 Km, com uma largura médla de 80 l(In (Gonzalez

de ,Juana et aIii, 1980), representando um levantamento
topográ fi co- t ectônico, onde o ponto ¡nais aLto é o Pico Bolívar
com 5007 m de al,titude (Estado de Mérida) .

GEOLOGIÀ DO PATEOZóICO DOS ANDES \/ENE ZUË I.ANOS (COTdilhEirA dC

Mérida )

Atualmente existem duas hipóteses
geotectônlco continental, durante o

continente da Anérica do SUI:
1-- A primeira foi sugerida por Bafdis
a América do Su1 como integrada por um

acerca do possivel quadro
Paleozóico Inferior do

(1989, L992) que cons idera
conjunto de terrenos, dos
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quais, a qrande maioria, pode ser considerada autóctone desde o

Precam.briano Inferior, de taÌ forma que não existe¡n terrenos
exóticos ou aIóctones de colisåo, que possam ser comprovados,
sobre a porção andina central- e norte. Desde o GoÌfo de

Guayaquil até a porção norte de América do Sul, o continente é

composto por terrenos alóctones por transcorrência ou por
colisão, como acontece desde o arquipélago chileno de Juan

Fernandez até Tierra deI Fueqo. O citado autor também assinal-a
que há dúvidas no que se refere à origem alóctone da Patagônia.
A maior objeção a esta teoria é a sua falha ao tentar explícar
os arcos maqTmáticos, as faixas ofioliticas e o desenvo lvj-mento
de cadeias intracratônicas posterlores ao Proterozóico (Ramos,

1988).
2- A outra hipótese sugerida (Ramos, 1988; Cordani et alii,
1988; Restrepô & Troussaint, 1988; Forero Suarez, 1990; Restrepo
& Pace, L992; Plmentel de Bellizzia et alii, L990, L992)

considera tanto as áreas cratônicas da América do Sul, como a
faixa andina, integradas por um mosaico de bÌocos alóctones, os

quais estavam reunidos junto à margem sudoeste do Gondwana entre
o Precambriano Superior e o Pa.Ieozóico, tendo como Iimite máximo

o Devoniano Superior ou o Carbonffero Inferior.
Foi postutado por diversos autores (Benedetto, L982,

Pimentel- de BeIlizzia, 1990, 1992' Forero-Suarez, 1990) para
explicar a evolução geológica dos Ã¡rdes venezuelanos com base
nestas hipóteses, que eles estariam integrados por um bloco
autóctone denominado Bloque Caparo (correspondente à Zona 2 de

PimenLeI de BeIlizzia et aIii, 1992\ e por um terreno alóctone
conhecido como Terreno Mérida (correspondente à Zona 3 de

Pimentel de BeIIizzia et alii, 1992) (Fig. 7), sobre os quais,
uma vez unidos , ter-se-iam depositado os sedimentos do

Supraterreno integrado peJ-as formações Sabane ta-Carache-
Pafmarito no Neopaleo zôico.

O Bloque Caparo está focalizado na vertente sul dos Andes

venezuelanos e é integrado por rochas metamórficas de idade
incerta (Associação BeIla Vista) , além de rochas sedimentares
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fossiliferas fortemente deformadas do ordoviciano - Siluriano
(formaçöes Caparo e E1 Horno) . Este bloco (Servigeomin, 1990)

formou parte da bacia sedimentar no PaIeozóico Inferior, que

existiu na periferia do Escudo de Guiana.

- O Terreno Mérida.
Nesta parte será feita uma breve descrição do Terreno

Mérida, pois nefe é incluída a maior parte dos .Andes

venezuelanos, onde se situam o Estado de Trujillo e a área da

qual provém as floras estudadas.
O Terreno Mérida forma parte da Provincia Central A¡dina, a

qual não constituía parte do Escudo de Guiana e pode ser
cons j-derada como uma provincia a.lóctone. Esta provÍncia (Fig.
8)poderia represent.ar a Faixa Orogênica Caledoniana da América
do Sul . Neste caso, o sistema de falhas do Borde Llanero (EiS.
8) representaria a sutura entre ela e o Gondwana. A conexão

desta provlncia alóctone ao Gondwana teria sido realizada entre
o Siluriano Superior e o Devoniano Inferior (Forero Suarez,
1990) . Existe uma segunda hipótese, a qual considera o Terreno
Mérida como um afóctone incorporado à paleogeografia dos Andes

venezuelanos durante a orogênese Herciniana do Paleozóico
superior (+/- 280 m.a. ) e sugere que sua posição original
correspondia à região atualmente ocupada pelo Bl-oque Maya, ao

norte da falha de Motagua locafizada entre o norte da América
Central e o sul- do México (Servj-geomin, l-990) .

O Terreno Mérida é composto pelo Complexo Iglesias e as

associaçöes Tostós, Mucuchachi, E1 Aguil-a, Cerro Azul, Los

Torres e Río Monì-boy. A primelra desta unidades, o Complexo

lgIesias, tem sido referida ao Proterozóico Médio, enquanto que

as restantes associaçÕes, têm idades pertencentes ao PaIeozóico
Superíor (Carbonífero - Permiano)r com exceção da Associação
Tostós, para a qual têm sido atribuidas idades mais antigas.

O Complexo Iglesias é constituido' de forma geraI, por
xistos e gnaisses quartzo-feldspáticos bandados, além de outras
titologias representadas por rochas muito silicáticas, QUê



'2,2,/
//

NA5 /
sranr or*ú

COLFO DA

VTNIZUILA

/'\

%

z

FIGURA 7;

LOcALtzAÇÃO GEOGRÁFIOA E

ZONIAMINTO TECTONICO - iSTRATiGRÁFICO

DO NORC)TS-|I DA AÌi,4IRICA D(] SUL

Segundo Pimentel de

Bellizro ei oliì, i992

01060s
llll7:

MBIA

ZONA 1

-'----_ ./\..----
l

,/



predominam na parte superior do complexo (Gonzalez de ,Juana et
alii, 1980) . Localmente são encontrados corpos Lenticu.l-ares de

anfibólio, e no topo da secção ocorrem xistos peJ-íticos bem

taminados junto a Ientes de mármore cristalino pouco freqiientes.
Segundo a mineral-ogia e quírnica global das rochas do CompJ-exo

Iglesias (Servigeomin, 1990), estas correspondem a rima seqüência
metas s edirnentar, mas Marechal (1983) confirmou, para certas
áreas onde o Complexo Iglesias aflora, a origem essencialmente
magmática dos gnaisses e rochas verdes. Por datações de U/Pb

postula-se uma idade minima de 1133 m.a.
A Associação Tostós apresenta uma J-itologia de xistos

quart zo-clori t ico-¡nicáceos (biotita, moscovita, clorita,
plagioclásio, epidoto e clinozolsita) intercalados com rochas
silicáticas de grão fino, junto a camadas de anfibóIío
actinolitico (Servigeomin, 1990) . A idade dessa Associação é

muito discutida, tendo sido referida ao Precambriano, Paleozóico
Inferior e Superior. As dataçöes isotópicas (U,i Pb) feitas em

intrusivos, indicam uma idade possi.velmente anterior ao

Devoniano.
A Associação Mucuchachl é una seqüência de piçarras e

f il"itos finamente laminados de cor cinza escura ou azul, com

intercalações de meta-arenitos pobremente escolhidos, dispostos
em camadas finas. Afloram também me ta-conglomerados, cafcário
cristalino estratificado e delgadas camadas de rochas
silicáticas. Essa Assoclação é muito estendida nos Andes

venezuelanos e apresenta rochas de origem vulcânica associadas a

mineralizações de Zn, Cu, Pb e Ag na parte central da cadeia
(Bail-adores), onde a litoÌogia dominante é piroclástica.
Mucuchachi está situada, es tratigraficamente, acÍma do Complexo

Iglesias e sob as formaçöes Sabanet.a e Palmarlto (Gonzalez de

,Juana et al-ii, 1980). Poucos fósseis estão presentes nela
devLdo, em primeiro lugar às condiçöes ambientais da

sedimentação (a qual, como é sugerido pel-a lÍtologia, foi de

caracter turbiditico) e em segundo, l-ugar ao desenvolvimento de
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um evento meLamórfico regional de baì-xo grau (fácies de xistos
verdes) que apagou ou deforrnou os restos orgânicos.

Com base nos escassos fósseis encontrados, a idade da

Associação Mucuchachi é referida ao Neopaleozóico- Os fósseis
até agora descritos (Benedetto, 1980) são:

- Fauna t Spirifer sP., ? Spirifer rockwontanus Marcou,

Linoproductus cf. L. nodosus (Newb. ) , ? Echinaria cf - E -

semipunctata (Shepard) , Echinoconchus sP., Feneste-l-Za sP.,
Mytifarca sp.¡ Myalina sP., AvicüLopecten sP., Phthonid sP.,
alguns Strophalosiidae, Chenotiidae, corais rugosos solitários,
fenestel-ideos e crinóideos.
- Flora: Stìgmaria ficoides, Lepidophylloides sp. e Ca-lamjtes

sp. (Pfefferkorn, I97'7') .

Dataçöes absofutas feitas em diferentes litologias dela, têm

dado idades entre os 350 e os 250 m.a.
A Associação Cerro AzuL apresenta uma seqüência de filitos

de cor cinza esverdeada a cinza azulada, corn finas intercalações
de quartzitos, que afloram no lado centro oriental dos Andes '
Ela é considerada um equivalente lateral da Associaçåo

Mucuchachi (Servigeomin, 1990) . Nela não têm s j-do encontrados

fósseis, até agora, mas pelas j.dades radiométricas obtidas, dos

corpos graníticos intrusivos, poder-se-ia pensar que o tempo da

sua sedimentaçäo foi anterior a 415 m. a. ' embora essas

datações sejam duvidosas. EIa poderia representar um grande

bloco falhado (Gonzal-ez de Juana et a1ii, f980) .

As assocíaçôes El Aguila, Los Torres e Rio Momboy são também

consideradas como equivalentes l-aterais à Associação Mucuchachí.

A primeira detas é composta por três fácies diferentes: EI

Gavilan (quartzitos intercalados de filitos), EÌ Bafcón (filitos
e argilitos finamente faminados ) e Cebolleta (calcário
crístafino) . A Associaçäo Los Torres designa rochas metamórficas
(xistos calcário-bio t i t icos ) aflorantes, em continuidade
aparente com a Associaçäo EI Aguila. A Associação Rio Momboy

possui dois membros: o inferior, Mocojó, composLo de filitos, e

o superior, Mendoza, formado de potentes mármores arenosos e



fossil-iferos, filitos cinzas e quartzitos Iaminados em camadas

muitos finas. Os fósseis encontrados no Membro Mendoza pertencem

a restos de crinóides. (Gonzalez de Juana et alii, 1980) .

- O Supraterreno Neopaleozóico compoato pela següência Sabaneta-
Carachê-Palmarito,

Existem dúvidas no referente à idade do evento que, junto ao

Terreno Mérida e ao Bfoco Caparo, deve ter acontecido antes da

deposj-çäo do Supraterreno formado pela seqüência sedj-mentar

Sabaneta-Carache- PaÌmar it'o, uma vez que os sedimentos

continentais e marinhos desta, se encontram nas áreas

precambrianas e paleozóicas de ambos os dominios geológicos.
Esta seqüência, com exceção do afl-oramento da região centraf dos

Ändes venezuelanos, näo apresenta rochas metamorfizadas e a sua

deposiçåo ocorreu no intervalo PensiLvaniano - Permiano.

1- À Formeçäo Sabaneta
Esta unidade sedimentar aflora em duas faixas finas e

descontinuas com direção sudoeste - nordeste, paralelas ao rumo

da Cordilheìra dos Andes, nos estados de Tachira, Mérida e

Trujilto, É de caracter eminentemente continental, integrada por

uma comprida seqüência, com marcadas mudanças de fácies' que

aÌcança espessuras de até 3OO0 metros e foi depositada próximo à

área fonte dos claslos que a integram.
Ela se situa em contato discordante tanto sobre as

formaçÕes Caparo e El Horno (com idades no Ordoviciano e

Siluriano no lado suf dos Andes)' como sobre a ÄssociaÇão

Mucuchachí na parte norte dos A¡des. Na porção superior da

Formação Sabaneta ocorre um contato de transição com a Formação

Palmarito.
As rochas que a integram a Formação Sabaneta são

características de ambientes continentais, de modo que' a parte
inferior dela, está composta de uma seqüência de arenitos
quartzosos de textura grossa de cores cinza a cinza esverdeada.

Sua parte superior possui uma textura mais fina, na qual



intercalam-se arenitos vermelhos com siltitos vermelho-1i1ás, e

progres s ivamente para o topo da formação, os siltitos são

dominantes, intercalados por argiLitos de cor cinza esverdeada

ond.e se produz a transição para a Formação Palmarito. O ambiente

sedimentar da porção inferior foi de canais de rios entrelaçados
desenvofvidos sobre amplos leques aluvionais (Arnold/ L966;

Servigeomin, 1990) . Na porçäo superior o ambiente sedirnentar
proposto é de planicie de vârzea, onde a presença de finas
camadas de água gerou um meio muito oxidante.

Na região cent.raL do Estado de Mérida, a Formação Sabaneta

encontra-se metamorfizada, sendo estes afloramentos denominados

como "Fácies Mérida" ou "Fácies Septentrionales " . Esta fácies
está composta, na parte inferior, de meta- conglomerado s, nos

quais se intercalam meta-arenitos/ meta-siftitos e filitos de

cor vermelha, Na porção superior predominam meta-siltitos
arenosos de cor vermelha escura. Os afforamentos da Formação

Palmarito, nesta região, também estão metamorfizados, sendo o

evento tectônico responsável por estas deformações,
provavel-mente posterior ao Jurássico (Servigeomin, 1990) .

o material fóssi] presente na Eormação Sabaneta tem sido
pouco estudado. É representado por restos de plantas e

freqüentes concreçöes de aÌgas, abundantes nas camadas

vermelhas. A idade referida para a Formaçåo é Carbonífero
Permíano?, baseada em um estudo de póÌens onde foram obtidos
pì-lcados e sacados semelhantes a outros pólens do intervalo
Carbonifero - Permiano (Arnol-d, 1966, Benedetto, 1980; Gonzalez

de Juana et aIii, 1980,' Serviqeomin' 1990) .

2- À Formação Carache.
Esta formaçåo foi descrita por Benedetto & Odreman (L971a)

para designar uma seqüência de rochas composta de arenitos,
siltitos de cor marrom arroxeada e argilitos, freqüentenente maÌ

consolidados. A seqüência aflora na regiåo de Carache, perto da

localidade de Agua de Obispo, nordeste do Estado de Trujillo'
Esta formação diferencia-se da Formação Sabaneta que aflora mais



ao sul , por não apresentar camadas vermelhas e possuir uma

litologia de gräo fino, e pode ser diferenciada da Formação
PaÌmarito por não apresentar camadas de calcário.

Pierce et alii (1961) referiram esta seqüência à Eormação

Sabaneta e mencionaram a presença de abundantes fragmentos e

inpressões de plantas, descrevendo a litologia da unidade como

composta de siltitos ocasionalmente arenosos. Os citados autores
deram uma idade prováveI de Pensi.Ivaniano, baseados nas posições
estratiqráflcas locais e na informação regional disponível.

Benedetto & Odreman (L911a) dividiram a Formaçäo Carache em

dois membros, um infer.ior mais arenoso e um superior composto de
siltitos e argilitos de cor cinza escura, claramente
diferenciáveis um do outro. Na parte média da seqüência composta
por silti-tos são f reqi.ientes as ocorrências (Benedett.o/ 1980) de

abundantes restos de plantas e alguns invertebrados marínhos.
A base da Forrnaçäo Carache é desconhecj-da devido ao forte

tectonismo da área , o qual eliminou alguns estratos. O topo
passa, transicionalmente, a uma unidade composta de argilitos
escuros nos quais ocorrem fósseis de fauna marinha rasa
co rrespondente s, taLvez, a LLma fácies lateral da Formaçåo

Palmarito.
Sequndo Benedetto (1980), a parte inferior desta formaçåo

poderia ser um equivalente fateral da Formaçäo Sabaneta,
depositada em condições ambientais diferentes, mais l-onge da

área fonte dos materiais, por ser formada de rochas de grão fino
e relativamente perto da linha de costa.

Benedetto & odreman (op. cit. ) com base nos fósseis
vegetais, atribuiram a esta Formaçäo uma idade compreendida
entre o Atokiano e o Virgiliano (Pensilvaniano Médio e

Superior) , relacionando a flora encontrada, com a da Provincia
Floristica Euro-americana. Posteriormente' Odreman & Wagner

(I979) estudaram novamente os fósseis vegetais' mudando a idade
para o intervalo Vestfaliano D - Estefaniano (Pensilvaniano
Superior) com base no grau evolutivo de Lobatopteris vestita
(Lesquereux) I/iagner.



Para Benedetto (1982 ) , a

americano no norte da Amérlca
para postular a .interlíqação
África, Améríca do Sut e

Neopaleozóico.

presença de uma flora do tipo euro-
do Sul é una evidência fundamentaL
das bacias mo1ássicas de Europa,
do sul dos E,U.A. durante o

3- À Formegão Palmaríto.
A Formaçäo Palmarito é a úItima das formações que compõem o

Supraterreno depositado sobre as duas provincias geológicas dos
Ã-ndes venezuelanos. Nos seus afloramentos, no Estado de
TrujiIlo, se encontra parte das floras aqui estudadas.

Esta formação é uma seqilência nitidamente marinha, que

affora nos Ändes venezuelanos desde o Estado de Lara ao norte,
até as proximidades do limite com a Colômbia, ao suf no Estado
de Táchj-ra. Ela nåo tem sido encontrada em perfuraçòes fundas
feitas nas bacias de Maracaibo e Barinas-Apure e também não está
presente na S.ierra de Perijá e no Macizo de Santander na
CoÌômbia, podendo ter sido erodida durante o Mesozóico nas áreas
das bacias mencionadas (Servigeomin, 1990) .

É definlda como uma unidade sedimentar composta por dois
membros (Arnold, 1966; Lêxíco Estratigráfico de Venezuela, L9'70;

Gonza.Lez de Juana, 1980, Benedetto, 1980) :

- O membro inferior: pelítico, tem uma litologia principalrnente
formada de areniLos gue, em seqüência, vão até siftitos. NeLe

ocorrem abundantes fósseis de p.Iantas. Na parte inferior,
próximo ao contacto de transição com a Formação Sabaneta,
existem intercalações de camadas delgadas e duras de calcário.
Na parte média, os arenitos såo maj-s finos e ai comeÇam as
ocorrências de fósseis marinhos. Na porção superior se

apresentam siltitos intercalados por algumas camadas de calcário
muito fossillferas.
- O membro superior: é composto principalmente por calcário duro
de cor cinza escuro, disposto em camadas grossas e médias com

finas intercalações de margas fossilíferas.



Da mesma maneira que a Formação Sabaneta, Palmarito, na

regj.åo central do estado Mérida, apresenta camadas Ìevemente
metamorfizadas, no af l-oramento de Quebrada Las Cases (Fosa

E s tanque s-Tabay) formadas por xistos calcários de cor preto
azuJ-ada, quartzitos, xistos quartzo-sericítj-cos e bancos de

calcário cristatino não fossil-if ero. As formaçöes Sabaneta e

Palmarito, nesta regiäo, mostram compressão e reoríentação da

sericita, cl-orita e cloritóides, o que permitiu o

desenvofvimento de uma pseudo-xi s tos idade, variando o grau de

metamorfismo nos l-imites da anquizona à epizona (Marechal,

1983) . Em outras áreas mais distantes desta, ao sul dos Andes,

no Estado de Táchira, têm sldo encontradas camadas

metamorfizadas, freqüentemente compostas de mármores com linhas
de calcita branca e camadas muito escassas de mármore dolomítico
(Gonzal-es de Juana, 1980, Servigeomin, 1990) .

Segundo o úf tirno Léxico Estratigráfico de Venezuela (1970)

a base da Formação Palmarito mostra un contato transicional com

a Formação Sabaneta, contato que é interpretado como a passagem

de um ambiente sedimentar continental a um ambiente sedimentar
flúvio-marinho, que foi o ambiente no qual depositou-se o membro

inferior de Pafmarito. O contacto entre ambas formaçöes, na

porção sul dos Ä¡des venezuelanos, mostra variações locais,
relativas a posições paleogeográ f i cas diferentes. O topo da

Formação Palrnarito, no Estado de TrujiIlo, está representado por
um contato discordante com os conglomerados vermelhos da

Formação La Quinta (Jurássico) . Acredita-se que a FormaÇäo La

Quinta, ou pelo menos sua parte inferior, tenha s j-do depositada
num clima continent.a.I árido (Gonzalez de Juana et atii, 1980) .

A idade da Formaçåo Palmarito tem sido determinada com base

nos seus fósseis, como Carbonífero Superior - Permiano, embora

exj.stam controvérsias no referente ao seu limíte Inferior (ver

Histórico) .
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GEOLOGI.è, REGIOIiIAL DA ÀREÀ DE CARÀCHE.

Na parte seguinte deste capitulo será feito um breve
comentário acerca da geologia da área onde estão localizados os
afloramentos dos quais provém o material fóssil estudado (EiS.
9) . AIém das formações Carache e Palmarito, estão presentes, no
Município de Carache, depósitos das formaçöes Mucuchachl
(Paleozóico Superior), La Quinta (,Jurássico), Peñas Aftas
(Cretáceo Inferior) e La Luna (Cretáceo Superior) .

A região toda encontra-se intensamente falhada, devido à

Orogênese Ändina, que começou durante o Mio-Plioceno e ainda
continua (Servigeomin, 1,990). Perto dessa região, a leste, se
localiza a fafha de Bocono, a qual tem todo um sistema de falhas
associado. O Sístema de Fal-has de Bocono representa o contato de
duas placas tectônicas, a Pl"aca Caribe e a Placa de América da
) u-1 .

- A Àaaociação Mucuchachí .

A Formação Mucuchachi possui grande quantidade de

afl"oramentos no Munícípio de Carache, os quais eståo compostos
principalmente de piçarras e filitos (Gonzalez de Juana et alii,
1980) . E1a apresenta contatos de f al-ha com as formações Carache
e Palmarito e contatos discordantes com as formaçöes La Quinta,
Peñas Altas e La Luna.

- À Formaçäo Pelmerito
A Formaçåo Palmarito tem, nessa regiäo, os seus

afloramentos mais setentrionais, que estão compostos,
geralmente, por abundantes camadas de calcárj-o (Biosperita e

Biomicrita) alternadas com camadas de arenitos, siltitos e

argilitos de cores verde amarelado a cinza, sendo que no topo da

seqüência, há um incremento cons j,derável- do calcário. Estes
afloramentos são ricos em fósseis de fauna marinha e plantas,
fato peJ-o qual, acredita-se que a idade da Formação Pal.marito,
nesta região, esteja conpreendida no intervalo do Pensilvaniano



Superior até
Kunguriano) .

Guadalupiano (Pensilvaniano Superior

- A Formeçåo carache.
A Formaçåo Carache tem uma extensa distribuição. Sua

l-ocaf idade tipo fica situada a 16,5 I{m do povoado de Carache,

descrita no item anterior, mas é importante acrescentar que na

sua porção superior ocorrem camadas onde, Iocalmente, aparecem

fósseis de fauna marinha rasa (Benedetto, 1980)

- A Formeçåo La Quinta.
A Formação La Quinta é considerada como a seqüência

sedirnentar característica do Jurássico nos A¡rdes venezuelanos, É

faciÌmente reconhecível devido às espessas camadas de

congJ-omerados vermelhos que a integram. As maiores extensões e

o maior número de afloramentos da formação (Gonzalez de Juana et
alií, f980) encontram-se localizados do lado sudoesLe dos .Andes

(Estado de Táchira) e no Estado de Barinas, estando acomodados

dentro de duas faixas delgadas que foram controladas por falhas
normais ativas durante a deposição dos sedimentos sobre o

continente. De forma qeral, a Formação La Quinta é constituída,
na porção inferior, por conglomerados vermelhos, intercalados de

arenitos. A parte média é predominantemente síltico-argil-osa e a

porção superior é formada por arenitos vermelhos de

estratif icação cruzada.
Na Formação La Quinta tem sido observada a presença (Léxico

Estratigráfico de Venezuelai Gonzalez de Juana et alii' 1980))

de fósseis, taj-s como copróIitos com espinhas de peixes
ganoideos, conchostráceos (esterideos) de água doce (dentre os

quais a espécie rsaura ofsson Bock, é encontrada nos

af.l-oramentos localizados no su1 do Estado de Mérida), ostrácodes
(Darwinufa sp., Cypridea va-lensjs Soþrerby e Cpridea sp.).
Benedetto & Odreman (Lg'l7b\ no Estado de Trujillo registraram a

associação Pt ic ophyf f um-otozamite s.



A composição dos conglomerados da porção inferior é

controlada pela litologla basal, sendo característíco, nos

afloramentos do Estado de Trujillo, a presença de seixos rolados
de calcárío fossilifero da Formação Palmarito. Ao subir em

secção, a seqüência neste estado segue com camadas de

conglomerados, intercafadas por siltitos e ocorre um pacote de

calcário. Na região de Carache, a Formação La Quinta está em

contato de falha com as formações carache e Palmarito, e em

contato discordante e de falha com a Eormaçäo Peñas Altas.

- À Formeçåo Peñae ÀLtas.
.4, Formaçåo Peñas Altas (Cretáceo fnferior) pode ser

definida como uma seqi.iência integrada princípalnente por

arenitos, algumas camadas de calcário e siftitos. O Léxico
Estratigráfico de Venezuefa (1970) considerou esta formação não

válida, por ser sinônimo da Formação Aguardiente. Gonzalez de

Juana et alií (1980) indicaram que o nome Peñas Altas foi
criado em referência ao intervafo arenoso que está acima dos

siftitos do Membro Guaimaros (superior) da Formação Apón e por
baixo dos cafcários da Formação Maraca, sendo, desta forma, um

sinônimo vál-ido da Formação Aguardiente. Em Carache aflora uma

das secçöes mais representativas da formação dos Andes

venezuefanos. Apresenta uma grande diversidade de rochas, sendo

as mais freqijentes arenitos quartzosos intercalados por tipos
diferentes de calcário e siltitos pretos. A formação foi
dividida (Gonzalez de Juana et atii, 1980) em ti:ês partes, sendo

a inferior formada de arenitos quartzosos de estratificação
cruzada, caLcárj-o fossilifero em camadas grossas, e siÌtito
preto. Na parte média domrnam os arenitos quartzosos com

estratificação cruzada e na superior são muito abundantes as

camadas de calcário maciço, freqüentemente oolitíco-pisolitico,
com presença de algumas camadas de arenitos quartzosos e

siltitos pretos.
PeIa ocorrência de Orbitofina concdva texana na parte

inferior, a Formação Peñas Al-tas tem uma idade compreendj-da



entre o Aptiano SuperÌor e o

Truj illo têm sido encontrados
AIbiana.

Albiano Médio. No Estado de

fósseis de amonites, de idade

- A Formação La Luna.
A Formação La Luna (Cretáceo Superlor) tem um contato de

falha com a Fornação Peñas Altas, na área de Carache. La Luna é

reconhecida (Gonzalez de Juana et alii' 1980) sobre toda a

porÇão oeste da Venezuela, com uma litologia constante e típica,
integrada de estratos calcários Iaminados carbonosos e

betuminosos de cor cinza escuro a preto, com poucos centírnetros
e argilas cafcárias, Outras características litológicas
ressa.Itantes da formaçäo são as concreções el-ipsoidais e

redondas de calcário preto e duro, assim como a presença de

estratos de ftanito preto. Sedimentada num aÍìbíente marinho

euxinico e sem vida bentônica, este arìbiente preservou a matéria
orgânica, formando pirita, na diagênese.

Nos estados de Trujillo e Lara a Formação La Luna tem três
membros: o inferior (La Aguada), formado de camadas grossas de

calcário cinza escuro na base, seguindo para o topo com a

Iitologia tipica da unidade. O membro médio (Chejende), que

aflora em muiLos lugares do Estado TrujiIlo, é caracterizado
pela abundância de siltitos e margas, e o membro superior
(Timbetes), com caÌcário lenticu.Iar, abundantes concreçöes e

camadas de margas muito calcárias moles e laminadas. Para os

três membros tê¡n sido referidas idades com base em seus fósseis,
da seguinte forma:

- Membro La Aguada (Cenomaniano) , com Rotafipora' amonites,
restos de peixes e famas de globigerinas.

- Menùro Chejende (Turoniano-Coniaciano), com Coifopoceras
sp.

- Menìbro TiÍìbetes (Coniaciano-Santoniano)/ com os gêneros de

foraminiferos Globigerina, Gfobot.runcana, Guembefina-



RE ST'LTADOS PÀT,EOBOT¡INICOS

SISTEITÁTICÀ

Os fósseis classificados no presente trabalho conpreendem,
no total/ cento e setenta e quatro (1,1 4) exemplares preservados
na forma de impressöes, dos quais noventa e quatro (94)
apresentam contraimpressöes, Säo/ no geral, impressÕes de foÌhas
e frondes, aIém de sementes, caufes de esfenófitas e outras
partes vegetativas,

Foi adotada a sistemática vegetal proposta por Meyen (1987)
para o arcabouço gera.I, mais também fora¡n utilizadas no níveÌ de
famifia e gênero as sistemáticas vegetais empregadas por Boureau
(1975) , Broutin (1986) e Mamay et alii (1988).

A sêguir, apresenlamos as descrições detafhadas de cada uma

das espécies identificadas:

SPHENOPHYTA

Sphenophy 1l a ce ae

Sphenophyllum (Brongniart) Koenig, L825.
Sphenophyl Tum ap.
Estampa I, fotografia 1. Figura 10.1.

Genotipo: SphenophyLlúm emarginatun (Brongniart) Koenig, França.
Carboni fero- Permi ano .

Exemplar estudado: MP/3E 6344I-AII e BI-BII.
Afloramento 3

Descriçåo:
Verticilos com superposição dos extremos do verticilo

inferior com o superior. Mais de onze folhas por vertici.Io,
forma cuneada, 5 a 6 mm de comprì.mento, I,5 a 2 mm de largura na
porçåo mais larga; ápice arredondado, margens retas. Folhas
Ìaterais em ângulo reto em relação à ráquis, folhas superiores e



ínferiores em ângulo agudo
nervaçåo desconhecido.

re.Iação à ráquis. Padrão de

Dascussão:
Todas as observações foram feitas sobre um único exemplar, o

qual apresenta dois vertici.Ios fortemente oxidados de cor
vermelha e amarela. A oxidaçåo mascara o padrão de nervação,
sendo impossível identificá-Io. Diversas folhas estão
fraturadas.

Os verticilos em estudo apresentam semelhança com os qêneros
Annul,aria e SphenaphyfJ um, uma vez que se desconhece o padrão de
nervaçãÕ, mas a forma cuneada das fofhas fembra a forma das
folhas de SphenophyJlum sendo preferivef, por este motivo,
classÍficar o exemplar como SphenophylJum sp.

? Sphenophy 7l um ep.
Estampa I , fotoqrafias 3, 4, 5 e 6, Figura 10.2.

Genotipo: SphenophyJ )um emarginaturn (Brongniart) Koenig, França,
Carboníf ero-Permiano .

Exemplares estudados: MP/3E 550, Mpl3E 554AI-BI, MPl3E 554AII-
BII, Mp/3E 555AI, Mp,/3E 5558b, Mp/38 555.âIr, Mp/38 5558a, r4p/38
5 61AI e MP,/3E 561II.
Afloramento I

DescriÇão:
fmpressöes de folhas isoladas, comprimento 23 a 51 mm, L2 a

L9 nm de largura, medida na porção mais 1arga. Forma
aproximadamente oblonga, simétrica, com ápices agudos e

l-evemente acuminados, base aguda ou obtusa, margem côncava.
Padrão de nervaçäo bem marcado. Na base da folha apresenta-

se um feixe vascuJ-ar, a partir do qual emergem as nervuras,
dividj-das di cotomi camente, aproximadamente em três tempos, num

ânguì"o agudo. Nervuras laterais sempre curvas, alcançando a



margem, sendo as inferiores, muito próximas da base. Dicotomias
produzidas a distâncias var.iáveis, sendo a ú1tima próxima da
margem. Apenas as duas nervuras do centro alcançam o ápice,
descrevendo um percurso reto, dividindo-se di cotomi camente . A
primeira dj-visão dicotômica ocorre no meio da sua extensã.o.
Existem l8 nervuras por centímetro, na margem.

Discussäo:
As impressões de folhas estão fragmentadas na porção rnais

inferior da base, pouco afetadas pela oxidação e exibem uma

boa preservação do padråo de nervação. As nervuras såo pretas
sobressalndo em relaçåo à matr.iz. O ápice está presente na maior
parte dos exemplares ( 6 ). A base em três deles é aguda e nos
restantes tem forma obtusa/ variações produzidas talvez pela
fratura da mesma. No exempJ-ar MP/38 555 AI (Estampa I, Fig. 6)
foram observados, na margem, espinhos pequenos e isolados,
podendo tratar-se de variações morfológicas devìdo ao fato de as
fofhas estarem localizadas em diferentes porções dâ planta.

Torna-se difíci1 observar a separação das nervuras laterais
do ramo central, devido às deformaçöes sofridas pelos fósseÌs
durante ou logo após sua deposição, sugerindo a presença de uma

nervura mediana e não de um feixe vascular.
os exempJ-ares MP/38 65LI e Mp/3E 651II (Estampa r, Flq, 5)

se destacam dos outros por estar juntos e com as margens
superpostas, lembrando a posição das folhas dentro de um

verticilo, como no gênero SphenophyLLun. Ãnbos têm o mesmo

tamanho e forma, além de estar associados, embora nã.o em conexão
orgânica, com caules de esfenófitas. Os caules de esfenófitas
(Estampa I, Fig. 2) estäo presentes junto a outros exemplares,
mas sempre soltos, com um alto grau de oxidação, preservad.os
como compressões-impressões. Esses caules säo compridos e

estreitos, retos e sem ramificaçòes, com uma relação
compr imento / la rgura, na região internodat, de l/5, muito
semeÌhante à do nó, pouco proeminente e com um número de
costelas não inferior a 12. Costelas com 0,5 mm de largura. As



dimensöes do espaÇo internodal são desconhecidas. Folhas e
caures de esfenófitas forarn encontrados em niveis diferentes dos
de De-lno-rtea cf . D. abbottiae Mamay et alii.

O padrão de nervação nos exempJ-ares estudados é semelhante
ao encontrado nas espécies do gênero Sphenophyffum da provincia
Eloristica CataÍsica durante o permiano Inferior (Hafle, l92j;
Stockmans & Mathieu, 1939, L957; Asama, L9'lO; Boureau, 1"gj j. ),
embora a forma das folhas sej a compl-etamente diferente, Os
exemplares de SphenophyJJum encontrad.os no AfÌoramento 1

apresentam ápices agudos e levemente acuminad.os, caráter este
não encontrado em espécie aJ-guma deste gênero, até o presente,
nesta provincia. Também na provincia FÌorística de Gondwana têm
sido descritas espécies, para o permianor com padrões de
nervação do tipo aqu.i encontrado (p. ex. S. speciosum (Royle)
McClelland, S. paranaensjs Rohn et Rös1er, etc. ) mas muito
diferentes em forma e dimensões.

A espécie S, gifmori White, descrita para o permiano
Inferior do Estado de Arizona (White, 1929; Ã_bbott, 1958; Read &

Mamay, L964, Boureau, 19641 , tem afinidade com os exemplares
aqui estudados, apresentando o mesmo padrão de nervação e uma
forma pouco freqüente dentro do gênero SphenophylJun, como é

assina.Iado por White (L929), embora, sem dúvida, eJ-a pertença ao
gênero cj-tado, pois foram encontrados verticilos completos de
seis foJ-has. As principais diferenças entre S, gllnori e os
fósseis estudados são o tamanho, sendo o primeiro menor, e o
ápice näo agudo de s. giJmori, por essa razã.o ê pouco provável
que o material venezuelano pertença à dita espécie. Foi muito
dificil a classj-ficação dos exemplares devido ao pequeno número
de espécines encontrados para observaçäo e ao fato de os mesmos
não possuírem os verticilos completos . por esta razão é mais
prudente cl-assif icar o material como ?ShenophyJJun sp. com
reservas/ até poder estudar Lrm maior número de fósseis ou
encontrar exemplares comp.letos.
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Equlsetaceae
Annufaria Sternberg, 1823.

Annu] aria steffata (Schlotein) Wood.
Annularj-a cf . A. steTTata (Schlotei¡n) Wood.

Estampa I, fotografÍa 7.
Sinonimia:
L820 Casua¡jnites ste_l_latus Schloteim. Schloteim, Die

Petre factenkunde, Gotham, p. 397.
1860 Annufarid steffatd (Schl-oteim) Wood. Wood., Acadc., Nat.,

Sci., PhÌladelphia, proc. 12, p, 236.
1958 Annufaria steffata (Schlotein) Wood. abbott, Bulletj-n of

Ämerican Paleontology, 38 (174), p. 32I-326, pl . 35, fig.
L, PI. 4L, fig. 58, PI . 49, fiq. 87.

L964 Annufal.ia steffata (Schloteim) Wood. Boureau (ed.), Traité l

de Paléobotanique. T.Irr, p. 181-183, fiq. L63- t64.
L97'7 AnnuJaria cf- A. stefLata (Schloteim) Wood. Benedetto et 

:

Odreman, Congreso venezolano de Geologia, 5, Memórias, 
i1.ïI, p. 261 .

L919 AnnuLaria ste-l-lata (Schl-oteim) Wood. Odreman et Wagner, ,,

Boletín de Geologia, 13 (25) , p. ff. :

Holotipo:casuarinitesstef'fatus'Ale¡nanha.Vestfa1ianoC-
Permiano 

i

i

Exemplares estudados: MP/3E 333 e MP/3E 6334I-8I . j

Afloramento 3

ì

Descrição t :

Impressão de um verticil-o de dezesseis folhas. Verticito )

eliptico,formadasfoIhasobIanceo1adas,comprimentol9a26
mm, 2 a 3 nm de largura na porção mais larga, situada perto do i

áp j.ce. Ápice arredondado, margens côncavas . Fol-has paral-elas à I

ráquis num ânguJ"o de 1,80"; folhas di-agonais ou perpendicu.L ares à
ráquis num ângulo reto, j.rradiadas da porção central. Nervura
mediana não observada.



Discussão:
Foram anafisados dois exemplares inconpletos e fraturados.

Não é posslvel saber se todas as folhas apresentam o mesmo

comprimento. Os exemplares estão oxidados, nåo sendo apreciável
a nervura mediana, bem como o múcro apical. Sem dúvida existem
semelhanças entre os exemplares estudados e o gênero Annufaria,
mais especificamente com a espécie .4, steffdtd, principal-mente
quanto à forma do verticifo e ao número, disposição, dimensões e

forma das folhas (Äbbott, 1958; Boureau, 1"964) . Apesar de se
contar com poucos exemplares, de não se conhecer a nervura
rnediana, e estarem ausentes o múcro apicat e o eixo central, é

mais confiáveI classificar os exemplares estudados como

Annu-f aria cf . .4. stef Lata.
Benedetto & Odreman (I911al observaram a presença desta

espécie no Afloramento 3, confirmada em seguida por Odreman &

Wagner lI919l , embora semprê baseados em pequeno número de
exemplares.

EI L I COPHYTA

Pecopteridaceae
Lobdtopteri s Wagner, 1" 958 .

Lobatopteris l,¡esLita (Lesquereux) lVagner.
Lobeto¡)terj-s ¡res ti ta (Lesquereux) Wagner,
Eslampa II, fotografias I e 2. Fj^gura 10.3
Sinonimia:
1880 Pecopterjs r¡estjta Lesquereux, Lesquereux, Coal Flora, v.

L, p.2),4, P1.43, figs. 1-7.
1908 PecÕpteris vestita LesqLrereux. Sellards, University of

Kansas Geological Survey, 9, p- 397, PL. XLV, figs. l0-13.
1958 Lobatopteris vestjta (Lesquereux) Vlagner. !ùagner,

Mededelingen van de Geologische Strichting, Nieuwe Série,
L2, p. 22.

1"919 Lobatopteris r¡estjta (Le squereux ) lr{agner . Odreman et [n]agner,
Bol-etln de Geologia , 13 l25l , p. '71 .
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FIGURA 10

10.1- Sphenophyllum sp. (MP/3E æa B),
afloramento 3.

l_
555 Ba),'10.2- ?Sphenophyllum sp. (MPl3E

afloramento 1 .

10.3- Lobatopte,ns yesfifa (Mpt3127t t),
afloramento 3



Holotipo: Coal Fl-ora, v. I, p. 252, pf . 43, figs. L-j. E.U..A,.
Carboní fero .

Exemplares estudados: Mp/38 2'l'l , Mp/38 313, Mpl3E 592AI-BI,
MP/3E 569Ar-Br a Mp/38 598Ar-Br, Mp/3E 600Ar-Br, Mp/3E 6O0Atv,
MP,/38 6OOAIII-BITI, MP,/3E 604, MP/38 605 C MP/38 608 A MPl3E
610.
Äfloramento 3

Descrição:
Pínas de úftima ordem fraturadas, lados paralelos;

fraçmentos maiores de 23 run de comprimento. Ráquis reta com
largura maior ou igual- a 1 mm. Pinulas alternasi inserção na
ráquis geralmente em ângulo reto, espaçadas entre si, mais
próximas perto do ápice da pina; comprimento das pinulas
variando entre 2 e 21 nm, dependendo da sua posição na pinai 0,5
a 7 mm de largura, medída na porçäo mais larga; margem ondeada
ou lobulada; Ìóbulos arredondados; pÍnulas próximas ao ápice com
margem inteira; pinula apical de forma triangular.

Padrão de nervação composto por uma nervura mediana e
numerosas nervuras faterais. Nervura mediana bem marcada,
ernergindo num ângulo reto a partir da ráquis, decorrente,
percurso reto,' dj-vide-se perto do ápÌce; largura máxima 0,5 mm

diminuindo pauJ-atinamente até à divisão. Nervuras Laterais
emergem num ângulo agudo da nervura mediana, retas ou suavemente
curvas. Em pinulas com margens ondeadas, duas nervuras laterais
entram em cada curvatura, uma das quais se divide
dicotomj.camente. Em pinulas de margens lobuÌadas, as nervuras
Iaterais dividem-se duas vezes, sendo a última dicotomicamente,
logo após entrar nos lóbulos.

Discussåo:
A grande maioria das amostras está muito oxidada, motivo

pelo qual só foi possível apreciar o padrão de nervação em treze
exempLares. Devido aos diferentes tamanhos dos fragmentos de



pinas estudados, é fáci1 imaginar que pertençam a dístj.ntas
porções da fronde principal . As impressöes estão l-evemente
deformadas por causas atribuidas à tectônica, processo que
também aJ-terou o ânqulo de inserção das plnuJ-as na ráquis.

Este tipo de impressões é o mais freqüente no afloramento.
Ä.presenta características morfológicas que permitem incluí-l-as
no gênero Lobatopteris Wagner. O gênero Lobatopteris (Wagner,
1958) tem como principal caracteristica diagnóstica, pinas com
margens fortemente lobadas, sendo desta forma, de fácil
reconhecimento, embora as espécies nel-e contidas sejam de
dificil distinção entre si devido ao afto grau de variabllidade
interespecifica presente no gênero. Knight (1983) atribui esta
variabil-idade ao seu desenvolvimento ontogenético. Tendo sido
estudado um razoável número de exemplares, foi possível ter uma

idéia das variações intere speci ficas destas no Afloramento 3 .

Após minuciosa revisão da bibliografia disponíve1, as amostras
foram identificadas como Lobatopteris vestjta (Lesquereux)
Wagner,

Ä, espécie L. vestita é diferenciada das restantes do gênero
por apresentar as pinas de maior tamanho, uma vez que a

tendêncj-a evolutiva de Lobatopteris ê diminuir o tamanho das
pinas e tornar mais complexo o padrão de nervação. Ao comparar o
tamanho das pinas estudadas com uma espécie próxima, como no
caso de L. famuriana (Heer) Wagne.r/ rapidamente se descobre que
L, Jamuriana possui pinas de dimensöes menores (comprimento
máximo 18 run) e o espaçamento entre as pinulas maior que o do
material- da Venezuela. Em ¿. vestìta, o espaÇo entre as pinulas
é pequeno, o mesmo ocorrendo no material em estudo. O ápice das
pínulas é arredondado e a pinula terminal triangular em L.
vestita, caracterlsticas que coincidem com as do materiaf
estudado, permitindo uma identifícação segura.

Odreman & lvagner (1979) registraram a presença de ¿, ye.stjta
no Af .loramento 3, sugerindo que essa espécie estava em transição
para ¿. Lamuri ana.



A espécie L, yestita é encontrada na Europa e nos
E.U.A. (Sef]ards, 1908; Read & Mamay, 1,964) . No Canadá, BeIl
(1938) identificou os exemplares desta espécie como .4sterotheca
niLtoni (Artis), modíficando, em 1944, para pecopterjs acadjca
BeII. Mais tarde (I912) essa classifícação foi alterada por
Wagner & Spinner para tr. vestita. Na Espanha esta espécie é
encontrada apenas no Cantabriense, desaparecendo no Estefaniano
A onde começa a ser abundante L. l_amuriana (Heer) t{agner
(Wagner, L964, 7969).

Alethopteridaceae
Protob]echnum Lesquereux, 1880.

P rotob lec.llr:r¡¡¿ s¡p.

Estampa II, fotografia 3. Figura 13.1,
Sinonímia:
L979 Protobfechnum sp. Lesquereux. Odreman

Geologla, L3 (251 , p. 78.
Genotipo i ProtobLechnum hoJ-deni (Andrews)
Ohio, E.U.A. Carboní fero- Permi ano .

Exemplar estudado: MPl3E 643.
Afloramento 2

et Wagner, Boletín de

Lesquereux, Roshi l1e,

Descrição:
Impressäo de fragmento de pina. Comprimento maior que 1OT

mm; ráquì-s forte, bem marcada, suavemente curvada na porção
superior, largura 2 a 3 mm. Plnulas alternas emergindo num

ângulo agudo, comprimento maior de 32 mrn, Iargura 17 nìm, ápice
desconhecido. Base das pÍnulas decorrente, dando origem a uma
pequena auricufa na parte inferior; pârte superior da base das
pínulas não decorrente e suavemente curva. Margem inteira.

Padrão de nervação com duas ordens. A nervura mediana bem

marcada, lisa, forte, emerge da ráquis num ângulo aqudo, nuito
próximo da porção superior da base da plnula, curvando-se
rapidarnente, para depois adotar um percurso reto; largura na



base 0,5 nm. Nervuras d.e sequnda ordem pouco nltidas, alternas a

sub-opostas, emergindo da nervura mediana num ângulo agudo,
suavemente curvas, com uma ou duas dicotomias. Na auricul-a basal
emergem ern ângulo reto diretamente da ráquis.

Discussão ¡

Oxidação incipiente presente, sobre a ráquis, não afetando
as pínulas. Foi irnpossíve1 obter informação referente ao ápice
das pínu.las, por elas estarem fragrmentadas aproximadamente a
3,2 mrn da base. O padrão de nervação, embora pouco evidente,
permitiu seu estudo e caracterlzação.

O exemp.Iar MP/38 643 apresenta afinidades claras com o
gênero Protobfechnum näo sendo encontradas diferenças
importantes com as assinaladas por HaIl-e (192'7) para este
gênero, baseado nos exempJ-ares provenientes do permiano
Inferior do Shansi (Séries Shihhotse) na China. por contar com
um fóssiI fragmentado näo pareceu correto incfuí-lo em nenhu¡na
das espécies conhecidas para Protobl-echnum, embora possa ter
relaçäo com a espécie Protobl"echnum wonqii Hafle. A possivel
relação do exemplar em estudo com P. wongii é sugerida pela
sernelhança observada entre os padröes de nervação e por terem as
pfnulas a porção inferior da base decorrente, embora a porção
superior da base seja suavemente arredondada. A fronde de N.
wongii, entretanto, apresenta grande porte (com a ráquis de lO
mm) , enquanto que ein MP/3E 643 o comprimento da fronde é

desconhecido e a ráquj-s estreita (2 a 3 mm) . O fragmento
estudado possivelmente poderia pertencer à parte superior da
fronde ou a Lrma fronde jovem. PeIo fato de se contar apenas com

um pequeno exemplar, embora bem conservado, é mais corret.o
classificar a MP/38 643 como ProtobLechnum sp., podendo
pertencer à espécie P. wongii.

Odreman & VÍagner (1979) indicaram a ocorrência de
ProtobLechnum no af.loramento de Quebrada Mucuchache do nÍvel 9

até o nlvel 16 da coluna composta desta secção. Com base na



presenÇa de Protob.Technum, os autores citados propõem que a
partir do nível 9, esta secção seja datada de Permiano fnferior.

É interessante ressaftar que os gêneros Protoblechnum
Lesquereux e Gfenopteris Seflards são muito semelhantes, podendo
ser diferenciados apenas pe-la ráquis, a qual é estriada e

escamosa em G-Zenopteris ao contrário da ráquis de ProtobLechnum.
descrita como lisa. Em segundo lugar, a terminação da fronde é
paulatina em Glenopteris, sendo possiveJ. observar (Sellards
f908) a diminuição no tamanho das pinulas na medida em que se
dispõen mais próximas do ápice da fronde, enquanto que em

Protobfechnum ê abrupta. Hall,e (1,921) e Mamay & Breed (1970)
sugeriram que ta1 diferenciação na região apical não fosse
devida a causas naturais em Protobl-echnum e sim produto de
fraturas sofridas pela fronde no transporte, devido ao seu
grande porte tratando-se, portanto, de um mesmo gênero se não
forem levadas em conta as diferenças na ráquis como é sugerido
por Mamay & Breed (1970) . Se Gfenopteris e Proto-b] ecånum foram
um mesmo gênero, este fato representaria a perda de um endemismo
para a ffora do Permiano da metade oeste dos E.U..4... mas por
outro lado haveria um el-emento a mais em comum entre a

Provincia Catalsica e a flora da metade oest.e do E.U.A.
A espécie P. wongii foi enquadrada por Broutin (1986) para o

Permiano lnferior (Autuniano) de Espanha, mais especificamente
na flora de Guadalcanal-. Esse autor enfatiza a presença desse
gênero na Europa o que poderia significar a penetração de
eÌementos florísticos exóticos no setor europeu a partir do
Permiâno, provenientes do 1este, devido a um clima favorável
que foi capaz de manter elementos do Carbonlfero no Permiano
alén de permitir a penetração de elementos cataisicos nesta área
(GuadaIcanaI) .

Neuropteridaceae
Neu¡op¿eris Brongniart, 1822.

ÀIeuropteris ovata Ho ffmann.
lfêuroptêris o¡ra ta Hof fmann.



Estampa II, fotografias 4 e 5.
S inoními a ¡

1826 Neuropteri s ovata Hoffmann. Hoffmann, Keferstej-n
"Pflanzenreste d. KohÌengebirges von Ibbenbuhren und von
Piesberge", Teutschl-and geogr. geoJ-. dargestel-1t, Bd. IV,
p. 158, P1 .5, 6 e 7.

L908 Neuropteris ovata Hoffmann. Sellards, University of Kansas
GeoJ-ogical Survey, 9, p. 403-410, PL. XLVIII, fig.

11, PL. LIII, fig. 2; PL. LVl, fig. 6.
1952 Neuropteris ovata Hoffmann. Jongmans, Estudios Geológicos,

8, p. 1L-1,2, LAM. 11 , figs. It 2, 2a, 3, 4; LAM. XI,
fj.gs. 40; LAM. XVI , figs. 45a, 46, 46a, 46b; LAM. XXII,
fíqs. 7I, 11a, 12, 72a 73 e 73a.

l-959 Neu¡opterjs ovata Hoffmann. Crookall, Memoirs of the
Geological Survey of Great BritaJ-n, PaÌaeontology, 4 (2) ,
p. 153-l-57, PL. XLIll, fig. 1-5, Texfigs. 51, 66f.

L964 Neuropteris ovdta Hoffmann. Read et Mamay, Geological
Survey Professional Papers, 454-K, p.K9, PL. 9, fj-g. 2.

'J,919 Neuropteris ovata Hoffmann. Odreman et Wagner, Bol-etln de

Geologia, 13 (25) , Þ, 1f.
Holotipo: Hoffmann, in: Keferstein " Pflanzenvsete d.
Kohlengebírges von Ibbebuhren und von Piesberge ", Bd. IV, p.
158, Pl . 5, 6 e 7. Carbonifero Superior.

Exemplares estudados: MP/3E 314, MP/38 315, MPl38 324T, MP/38
42I , MP/38 5994-8 e MP,/3E 619I.
Afloramento 3

Descrì-ção:
Fragmentos de pinas de ú1tima ordem. Comprimento entre 25 e

60 lnmi ráquis de largura constante igual a 1 mm, reta ou
Ievemente curva. Pinulas Iaterais alternas a subalternas,
inserção na ráquis em ângulo agudo. As pinulas sobrepõem-se umas

às outras, tendo 7 a l-L mm de comprimento e 4 a I mm de largura,
medidas na porção mais larga da mesma, reduzindo o tamanho,



paulatinamente, até o ápice da pina; forma l_obulad.a, auriculad.as
na base, aurícuLa com comprimento de 0,5 a 1mm; base truncada,
ápice arredondado, margens inteiras. pinula terminal confluente
com a úItima pínula laterali comprimento entre L2 e 19 mm e
Iargura entre 7,5 e 9 nìm na porção mais larga; for¡na distinta
das pínulas laterais, oblonga ou ovafada; base aguda, ápice
arredondado, margens inteiras ou onduladas.

Padrão de nervação composto por uma nervura mediana e
nervuras Laterais, denso. Nervura medíana suavemente marcada,
curva no início do seu percurso e reta a seguir, dividindo-se
próxino ao ápj-ce. Nervuras Laterais emergem em ângulo agudo da
nervura mediana, suavemente curvas até alcançarem a margern d.a
pínu1a num ângulo reto, dicotomicamente divididas mais de duas
vezes. Aproximadamente 36 nervuras laterais por centimetro na
margem da porçäo média. pinuLa terminal com o mesmo padrão de
nervação das pinuJ-as laterais, apenas mais denso.

Discussåo:
Dos seis exemplares estudados, cinco eståo fortemente

oxidados, sendo possfvel a observação do padrão de nervação só
no exemplar MP/38 342T. Para a descrição das pínu1as terminais
foram feitas observações em doì_s exemplares. Fica-se em dúvida
se as pinas estudadas são paripinad.as ou imparipinadas, uma vez
que só foram estudadas pinas fraturadas da ú1tima ordem. Com
respeito à base das pinulas terminais foi observada uma base
truncada no exemplar MP,/38 599 Ä-B (Estampa II ,F'ig. 4). Não foi
possivel estabel-ecer o número de nervuras laterais por
centimetro, na margem das pinulas terminais, devido à forte
oxidação presente nos exemplares.

Os seis exemplares estudados podem ser, sem dúvidas,
incluidos dentro do gênero Neuropte¡js Brongniart por
apresentarem o padrão de nervação típico deste gênero (Crookall,
L959) a1ém de outros caracteres tipicos (como base das pinulas
.laterais auriculada, pinas liqadas à ráquis em apenas um ponto,
etc.). Há semelhanças com a espécie Neuropte¡is ovata Hoffmann,



descrita para Europa ( Crookall, !959; Wagner, 1964, I9"19;
Doubínger, 1979; Erancavilla, 1974; Knight, L91 4) e para E.U.A.
(Sel-lards, 1908; Read & Mamay, 1964) no Carbonífero Superior (na
Europa desde o Vest.fal-iano D e nos 8.U..A,. desde o pensilvaniano
Superior) . Nos espécimes estudados está presente a maioria das
caracteristicas de N. ovata, faltando só conhecer, destes, o
número de nervuras faterais por centimetro na margem das pinulas
terminais, o que ultrapassa 30 nervuras nesta espécie.

Benedetto & Odreman 11,917 a) registraram a presença de
neuropterídeas no Af .Ioramento 3. posteriormente Odreman & Wagner
(7919') indj-caram a ocorrência de N, ovata, classificaçåo
confirmada com o presente estudo.

Neu-ropterjs scheuchzeri Hof fmann.
IVeurop teri s scheuchzerí Hoffmann.
Estampa II/ fotografias 6, 7, I e 9. Figura 1-1.3.
S inonimi a :

1826 Neuropterjs scheuchzeri Hoffmann. Hoffmann, Keferstein
"Pfl-anzenreste d. Kohlengebirges von Ibbenbuhren und von
Piesberget', Teutschland geogr. geol. dargestellt, Bd. Ty,
p. 1,57, Pl . 1.4, figs. L-4.

1892 Neu¡opteris scheuchzeri Hoffmann, White, United States
Geological Survey Bu]Ietin, 98, p. 66- j4.

1-903 Neuropteris scheuchzeri Hoffmann. !ùhite, United States
Geological Survey Bul-Ietin, Series C, Systematic GeoÌogy
and Paleontology, 21I , p. 98-99.

1908 Neu¡opteri^s scàeuchzeri Hoffmann. SeLlards, University of
Kansas GeoJ.ogícal Survey, 9, p. 4L4, pL,XLVI, fíq. 8.

1952 Neuropteris scheuchzeri Hoffmann. Jongmans, Estudios
GeoÌógicos, 8, p. 13, LAM. V, figs. 18, 19, 19at LAM. VI,
fiq.20; LAM. XXI/ figs. 69 e 69a.

1959 Neu-ropterjs scheuchzeri Hoffmann. CrookaIJ., Memoirs of the
Geol-ogical Survey of Great Britaín, palaeontology, 4,

part 2, p. L'78-L91 , PL. XLI, f j.gs. L, 2, pL. XLIT, flgs.



4-'7; PL. LVII, fígs. L,2,5; Text-figs. 57, 58, 59 e 65

a, b, d.
L964 Neuropteris scheuchzeri Hoffmann. Wagner, Congrés

International de Stratigraphie et de Géologie du
Carbonifère, 5. Paris. Compte Rendu, T. 2, p. 838.

L964 Neuropterjs sc¡ìeuchzeri Hoffmann. Read et Mamay, Geological
Survey Professionaf Papers,, 454K, p. Kl0-K11.

L9"17 Neu-ropteris scheuchzeri Hoffmann. Wagner, Trabajos de
Geoì-ogía, 4, p. 469-4'lO, PL. 1, f igs . 2-3; pL. 'l , f iq. 1.

197 4 Neuropteris scheuchzeri Hoffmann, BLazey,
Pa I aeontographica, ^Abt. B, 146, p. 11, PL.4, figs. L6-77.

I919 Neuropteris scheuchzeri Hoffmann. Odreman et Wagner,
Boletin de Geo.Iogla, l-3 (25) , p. 7'l .

Holotipo: Hoffmann, in: Keferstein " Pfl-anzenrest d.
Kohlengebirges von Ibbenbuhven und von Piesberge ,,, p. I5'l , pl .

1 .4. Carbonifero Superior,

Exemplares estudados: MP/38 3O4, Mpl38 330, Mp/3E 331AI-BI,
MP/38 336I , MP/3E 337a,b e c, MP/38 338, Mp/38 339, t"Ip/38 Sg4,
MP,/3E 5978rr, Mp/38 620, Mp/38 6241-rr, t{p/38 625, Mp/38 62'7 a
Nlp/38 629, Mp,/38 631r, Mp/38 632, yrp/38 637 e Mp/38 381.
Afloramento 3

Descrição: 
i

Impressões de pinas trifoliadas 
i

Pínulas basais, duas por pina, de aspecto ciclopteróide; ;

comprimento entre 9 e 12 mm, Iargura 9 a 11 mm medida na porção 
ì

mais larga. Simétricas, forma ovalada, ápices e bases 
I

arredondados,margeminteira.Pecíofodecomprimentoigua1a1
mm, largura 0r 5 mm.

Padräo de nervaçã.o radial, nervuras delicadas, sendo as ,,

mais externas suavemente curvas e as centrais com percurso reto.
ASnervuraSväodabaseatéoápiceeexperimentam,nomínimo,
três divisões dicotômicas, em ângulos agudos.
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FIGURA 11

1'l .1- Dalnoilêè d. D. abbolllae (MP/3E 510 Aa),
detalhe do padrão de nervaçåo, afloramento 1.

lcn

11.2- Cordabarpus sp. (MPßE 575 BD.

afloramento I .

11.T Ncuropterle scàcucñzcr/ (MP/3E 632),
foliolo b€Éd,, afloramento 3.



Pínulas terminais ínteiras com comprirnento 34 a 50 M¡
J-argura 15 a 18 mm na porçåo mais largai fragmentos de
comprimentos no intervalo de 22 a 68 mm e largura no intervalo
de 12 a 20 mm medida na porção mais larga. As pinulas termínais
inteiras têm forma oblonga ou ovalada, são simétricas, com

ápices agudos ou arredondados, bases arredondadas ou cordadas,
margem inteira. Peciofo de comprimento entre 2 e 3 mrn, Iargura
0,5 a 1- mm,

Padråo de nervação formado por uma nervura mediana e muitas
nervuras laterais. Nervura mediana pouco aparente ou sutifmente
marcada, reta ou ligeiramente curvai largura 0,5 tnm. As
nervuras laterais emergem num ângulo agudo da nervura medianai
as inferiores curvam-se rapidamente para alcançar a margem. As
restantes possuem uma inclinação maior à medida em que se
originam, próximas do ápice. Experimentam no mínimo três
divisões dicotômicas em ângulo aqudo, sendo a primeira divisåo
muito próxima da nervura mediana e a última perto da margem.

Número de nervuras l-aterais na margem, por centimetro, variando
de 22 a 42, na porção média da pinula.

Discussão:
Do total dos exemplares estudados (22) dezenove correspondem

a pinulas soltas, sendo três defas de pfnulas basais e dezesseis
de pínulas terminais. Dentre as pinulas basais, o exemplar MP/38
632 (Estampa fI, Fig. 9) apresenta uma excel-ente preservação das
nervuras. Só os exemplares MP/3E 337a, MP,/3E337b e MP/38337c
(Estampa fI, Fig. 8) foram encontrados em conexão orgânica,
integrando uma plnula trifoliada. A maioria dos exemplares est.á
oxidada, sendo diflcil- o estudo dos mesmos.

Näo foi posslvel ter conhecimento exato do número de
nervuras na margem nas pinulas basais. Das dezessete plnulas
terminais estudadas, catorze exemplares estão incompletos. A
forma é oblonga em dez pinulas e em MPl38 3314-B ovaladai o

ápice agudo é apreciado em quatro plnulas e arredondado em duasi
três têm bases arredondadas e duas cordadas. O exemplar MP/3E



330 apresenta a margem levemente ondulada. A nervura mediana das
pinulas termj-nais, em dez exemplares é reta, embora em cìnco
delas sej a levemente curva.

Os exempÌares estudados podem, sem dúvìdas, ser
classificados como Neuropterjs por terem o padrão de nervação
descrito para este gênero e possuem afinidades claras com a
espécie N. scheuchzeri Hoffmann, ao apresentar a tipica pina
trifoliada da espécie¿ na qual os dois follolos basais ou
inferiores são pequenos e de aparência cic.Iopteróide, enquanto
que o fofiolo terminal é muito ¡naior e de forma oblonga
(lanceolada) , com um padråo de nêrvura tiplco de Neuropteris
(Crooka.Il, 1959) . A espécie lV. scheuchzerj é freqüentemerrte
encontrada nas camadas do Carbonífero Superior na Europa
(Vestfafiano a Cantabriano) e nos E.U.A. (White, 1893, l903;
Sellards, 1908; Jongmans, 1952ì CrookaIl, 1959; Wagner, 1964,
1971,' Read & Mamay, 1964 e BLazey, 191 4).

Benedetto & Odreman (L91la) mencionaram a presença do
morfogênero Neuropte¡js no Afloramento 3. posteriormente Odreman
& Wagner (L9'79) confirmam a presença de N. scheuchzeri neste
local . Esta espécie é bastante abundante no afl-oramento, mas, na
maioria das vezes, se apresenta em forma de fofiolos j-solados.

P INOPHYTA

ci gan topt e r i da ce ae

DeJ nortea Mamay, Miller et Stein, 1986
De]nortea abbottiae lJlamay, MiÌfer, Rohr et Stein.

Delnortea c,f . D. abbottiae . Mamay, Miller, Rohr et Stein.
Estampa III, fotografias 1 a 9. Estampa IV, fotografias 2 e 'l .
FÍgura 1L.1.
Sinonimia:
1.9'7'7 Giqantopterjs sp. Benedetto et Odreman, Congreso Geológico

venezolano, 5, T. I, p. 265.
L919 ? Empfectopte¡idj um sp. Odreman et Wagner, Bofetin de

Geología, 13 (25), p. 78.



1"986 Defnortea abbottü Mamay et alii. phytologia, 60 (5), p.
345 - 346.

l-988 Defnortea a,b,bottrae Mamay et afÍi. Ämerican Journal of
Botany, 75 (9) , p. 1409 - L437, fiq. 3, IO,IL, 16, L7 e
))

Holotípo: Espécine 364416, CoLeção pafeobotânica do U. S.
Nationaf Museum; Mamay, Mifler and Rohr, Lgg|, fiS. lA.
Formação Road Canyon, Texas, U.S.A. permiano Inferior
(Leonardiano) .

ExempÌares estudados I I'rIp / 3E 25LI , Mp/3E 253II, Mp/38 265T, Mp/
3E 340, MP/3E 384A, Mpl3E 451r-Br, Mp/38 500 a Mp/38 507A-8, Mp/
3E 509 a vIP/3E 5lLAI-Bl a MP/3E 513 AI-Br, Mpl3E 5t 4Ar-BIr,
MP/3E 516A-8r, Mp,/38 517A-8, Mp/38 519A-B a Mp/3E 523A-Ba, Mp/3E
525, MP/38 526 AI-BI, NTP/38 528 A MP,/3E 5328T, MP,/38 537, MP/38
538, MPl38 540I, Mpl38 543r, Mp/38 587r , I4p/38 587rI e Mpl3E

^a^
Af l-oramento I

Descrição:
Folhas simples, pecioÌadas, com comprimento 4O nm a 124 mm,

da base ao ápice; frag'mentos de até l-37 mm. Largura 15 nm a 50
Ìnm. Lâmina freqtlentemente simétrica . Forma obl^onga, eliptica,
linear ou raramente ovalada, dependendo do tamanho. Ápices
agudo-arredondados ou obtuso-arredondados. Bases arredondadas,
cordadas ou obtusas, com a combinação ápice agudo-
arredondado/ba s e obtusa e ápice obtuso-arredondado /bas e
arredondada. Margem crenada a fevemente crenada, até num mesmo
exemplar. Crenações arredondadas, espaço entre duas crenaçöes
com comprimento de 2,5 mm a 1-0 mrn, dependendo do tamanho da
folha e da posiçäo onde se encontra, reduzindo-se, nos extremos,
até à metade do comprimento da porção média. profundidade das
crenações de 0,5 nm a 3,5 mm. Margem percorrida de base ao
ápice, por um tecido estreito ou tecido marginal com largura d.e

0r5mma1Íun.



Peciolos retos ou curvos, parte proxj-mal estreita (2 mm a 5

mm) , engrossando paulatinamente, alcançando na porção media 1,9
mma4mm.

Padrão de nervação de quatro ordens, pinadas nas três
primeiras ordens. Quarta ordem com nervação reticul-ada. Nervura
de primeira ordem ou nervura mediana com percurso reto ou pouco
freqtientemente com percurso curvo perto do ápice, acentuada e
persistente, 1isa, adeÌgaçando-se paulatinamente até alcançar o

ápj-ce, onde divide-se e se mistura com as nervuras de segunda
ordem. Largura 0,5 mm até 5 mm medida na porção mediana da
fo1ha. Nervuras de segunda ordem retas, acentuadas, indivisas,
afternas ou até opostas dentro de uma mesma folha, emergem a
partir da nervura mediana num ângulo rnédio de 90o; na região
apical, num ângulo de 60o e na região basal num ângulo obtuso de
103o ou maior. Comprimento de 13 tnm e 20 mm nos exemplares
maiores, 6 mm e 12 run nos menores. Largura constante de 0,5 mm e
1 nrn. No fim do seu percurso unem-se ao tecido marginal,
mediante um espessamento. Espaço entre duas nervuras de segunda
ordem (espaço intersecundário ) de 2,5 mm até L0 mm, Nervuras de
terceira ordem retas ou fevemente curvas na porção distal,
lisas, indivisas, possivelmente opostas a subalternas, em número
maior a 1l por centímetro, emergindo das nervuras de segunda
ordem num ângulo agudo. Comprimento, freqilentemente de 4 mm ou
dentro de um intervalo de 1,5 - I rnm. Nervuras próx j-mas da
nervura mediana, emergindo duas ou três deIas, diretamente
desta, Nervuras de quarta ordem formam reticulos ou lóbulos ao
juntar os seus extremos. Oito delas emergem de uma nervura de
terceira ordem, em ângulo agudo. São opostas, indivisas,
sutilmente marcadas, com comprimento menor ou igual a L mm.

Retículos isolados foram observados no fim das nervuras de ordem
superior, dispostas em um padrão aleatório.



Discussão:
ALgumas das ì.mpressões fol-iares estudadas apresentam

pequenas diferenças com respeito às caracterl s t.icas gerais
expostas na descrição. Tais variações estão representadas por:
- Nos exemplares MP,/3E 265I , MP/38 3844 (Ðstampa III, Eig.
3) e MP,/3E 5054I-BI, são apreciáveis deformações causadas pefa
açåo da tectônica, por apreserÌtarem variações no ângulo com o

qual as nervuras de segunda ordem partem da nervura mediana,
sendo reto num dos .Iados e agudo no outro.
- O exemplar MP/3E 509 tem 89 run de largura, muito maior do que
qualquer das apresentadas pelas fol-has restantes.
- O exempJ"ar MP/3E 52J" possui uma estrutura arredond.ada no fim
do pecíofo, que possivelmente formou parte do tecido de união
entre a folha e o caule. Nos pecioÌos de MP/38 516 e MP/3E 517
aparecem restos de tecido carbonifícado. Os exempÌares MP/38 42L
e MP,/38 528 apresentam protuberâncias salientes dispostas
aLeatoriamente sobre o peciolo.
- Na nervura principal de MP/3E

observados pontos salientes.
- Espaços intersecundários, com

52I e MP/3E 504I foram

13 Inm de largura, foram
observados em MP/3E 502.

Em muitas das folhas estudadas foi verificada claramente a

presença de uma pelicula reticulada produzida possive.Imente por
ação de óxidos nos diferentes niveis do afloramento, a qual se
distribui de forna diferencial sobre a superfície da folha. O

reticu.Io é mais espesso sobre a nervura mediana e o pecíolo e

mais fino sobre a área ocupada pelas nervuras de ordens
inferiores.

As impressÕes de folhas antes descritas têm afinidades com

as gigantopter ideas, por apresentarem um padräo nervaçã.o no
qual, na última ordem, são observados retlculos ou lóbulos, aIém
de possuírem grande tamanho, ambas características diagnósticas
nas gigantopterídeas.

Por terem afinidades com as gi gantopter ídeas, Odreman &

V'lagner (7919) cLassificaram estas folhas como possivelmente



pertencentes ao gênero cataísico ? Empl-ectopteridium, ao

mostrarem pinulas e pinas fundidas sem a presença de uma nervura
sutural. No presente estudo,, foi verifícado que as amostras não
pertencem a dito gênero, existindo diferenças entre o padrão de
nervaçåo de ambas e por tratar-se de folhas simpJ-es.

Comparando-as com os gêneros de gigantopter ídeas até o

momento conhecidos no sudoeste e centro-oeste dos E.U.A., existe
um grau de semelhança com o gênero Gigantopteris, especia.Imente
com a espécie G. americana White, fato jâ observado por
Benedetto & Odreman lL917a). .Amba s possuem um tecido marginal
percorrendo a fofha toda, da base ao ápice e uma margem crenada.
As crenações (porções sobressalentes da margem) lirnitam-se com o
espaço intersecundário e as reentrâncias (porções deprimidas da
margem) , com a área de coalescência das nervuras de segunda
ordem e o tecido marginal . Vlhite 1L91,2) , ao descrever a espécie
G. americana, acreditou que tal caracteristica não fosse
natural, e sim produto do processo de fossilizaçåo, Mamay et
alii (1988), ao estudarem fol-has gigantopteróide do Texas,
encontraram nel-as a mesma caracteristica, incJ-ulndo-a na
descriçäo; após observações realizadas sobre o materiaf
venezuelano, esse caráter foi também interpretado como próprio
deste tipo de folha, podendo talvez ser significativo ao se
pensar em afinidades filogenéticas.

Dos restantes gêneros conhecidos de gri qantopter ideas para os
E.U..ê.., Zei.f J-eropteris e Cathaysiopteris se referem a folhas
dicotômicas (Manay, L9861 , tendo só em comum com o materia.I em

estudo, margem crenada. O gênero Gigantonoclea possui três
ordens de nervuras. O terceiro é formado por um sj"stema de
poligonos (Mamay, l9BB), não sendo afim com as amostras da
Formação Palrnarito, as quais têm quatro ordens de nervuras,
tornando-se impossiveJ- estabelecer se existe algurna semelhança
entre os dois, uma vez que o gênero Gigantonocfea foí descrito
para os E . U.A. , baseado só em f rag'mentos de fol-has,
desconhecendo- se até o momento outros detalhes do mesmo, O

gênero EvoJ sonia (Mamay, 1989) é caracterizado pela presença de



uma nervura de sutura e por três ordens de nervuras, não tendo
muito em comum com as impressões em estudo a não ser uma marqem

crenada. É importante destacar que no caso de Evofsonia as

crenações coj-ncidem com o fim das nervuras de segunda ordem e as

áreas deprimidas com o espaço inters ecundário, inversamente ao

que acontece no caso em estudo.
O único gênero de gí gantopter ídeas com o qual existe uma

nitida afinidade ê DeLnortea, do sudoeste do Estado de Texas, o
qual possui somente a espécie D. abbottiae (Mamay et al-ii.,
7986, 19Bg) . Espécie com a qual o material da Venezuela tem um

alto grau de semelhança, sendo unicamente não mencionado na

diagnose original de D. abbottjae Mamay et alii a disposiçâo das

nervuras de quarta ordem. No material da Venezuela a disposição
das nervuras de quarta ordem é oposta, por esta razão é

preferivel cÌassificar as fofhas gi gantopteró ide s encontradas no

Af ]-orament.o I como DeLnortea cf . D. abbottiae Mamay et aÌii, até
que se possa proceder a uma comparação direta entre os

exemplares desta espécie da Venezuela e do Texas.
Há elementos em comum entre ambos os depósitos (Carache e

Texas), onde foram encontrados os gêneros Taeniopteris e

Sphenophyllum, além de Defnorted, junto com sementes
platispérmicas parecidas com Samaropsis. AIém disso, Benedetto &

Odreman lI9'71a) registraram a presença de coniferas semelhantes
a WaLchia, o que representa um elemento a mais em comum' Este
gênero, entretanto, não fo j- encontrado no Afloramento L' no

presente estudo.

Taeniopteridaceae
Taeniopteris Brongniart, L828.

Taeniopteris muftinervis Weiss.
Taeníopt€ris cf. f. muTtinervis Weiss
Estampa IV, fotografia 1. Figura 12.1.
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Sinonímia:
L869 Taeniopteris muLtinervia V,lej-ss. Weiss, Fossile fÌora der

jungsten Steinkohlen formation und des Rothliegenden im
Saar-Rheingebiele. p. 98 e 2L4, PI . 6, Fig. L3.

L9I1 Taeniopteris mu,ltinervis Weiss. Sewards, FossiL PIants, T.
II, p. 486, fí9. 329.

L92'7 Taeniôpteris muLtinervis Weiss. HaIle, Paleontologia
Sinica, série A, TI , L, p. 141, PL. 37.

I939 Taeniopteris muLtinervia i¡'leiss. Stockmans et Mathieu, La
Fl-ore Paléozoique du bassin Houffer de Kaipingr, p. 85-86,

, PL.XIX, fig. 4ì PL. XX, fiq. 3, 3a, 7,7a¡ PL. XXXIII, fig.
6.

1951 Taeniopteris muLtinervia Weiss. Stockmans et Mathieu,
Publication de 1tÄssociation pour Ì'Étude de l-a
Pa1éontoloqie et de la Stratigraphie Houilfères, 32 p. 35.

1986 Taeniopteris muLtinervis Weiss. Broutin, Étude
Paléobotanique et palinologique du passage Carbonifère
Permien dans fe sud-ouest de Ia péninsute lbérique, p. 41,
PL, V, fí9. 7,'7a, 1,0,

Holotipo: Steinkohlen Formation, Saar-Rheingebi eJ. e. Lebach,
Permiano Inferior,

Exemp.Lar estudado: MP/3E 54"7 AT/BT,
Afloramento 1

Descrição:
Fragmento da porção mediana de uma impressåo de folha.

Comprimento 50 mrn, Iargura 43 nm, forma desconhecida, margem
inteira.

Padrão de nervação de duas ordens: nervura mediana reta, bem
marcada e persistente, Iargura 6 mm, estriada longi tudina fment e .

Estrias bem definidas em número maior que seis. Nervuras de
segunda ordem finas, bem marcadas, paralelas, 0,5 nìm de
diståncia umas das outras, emergindo da nervura mediana num

ângulo agudo de aproximadamente 4Oo, curvam-se rápida e

l
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vio.Lentamente, a curta distância desta, e seguem com percurso
reto, alcançando a margem num ângulo reto. Apresentam uma

divisäo dicotômica perto da curvatura, podendo dividir-se
novamente a distâncias variáveis da nervura mediana. Existem 25

nervuras por centírnetro na marqem.

Discussåo:
Não foram identíficadas pontuações nem qualquer outro tipo

de estruturas sobre a folha, A impressåo diferencia-se
cromaticamente da matrj-z por ter uma cor vermelha, produto da
ação da oxidação nas diferentes camadas do Af l-oramento 1. Ä,

folha mostra deformações por tectônica, evídentes na mudança do

ângu1o de emerqência das nervuras de segunda ordem a partir da
nervura mediana, que no lado direito é reto (ângulo original) e

no lado esquerdo é agudo.
Pelas características morfológicas desta folha tais como

nervura mediana saliente e nervuras de segunda ordem paralelas
com divisões dicotômicas, que chegam à margem num ângulo reto, o

exemplar MP,/3E 547 AI-BI pode ser classificado dentro do gênero
Taeniopteris. O exemplar tem uma grande semelhança com a espécie
T. muLtinerris Weiss, a qual comumente ocorre na Provínc.ia Euro-
americana (no Carbonifero Superì-or até o Permiano Inferior) e

na Provincia Catalsica (no Permiano Inferior) .

Na descrição original de T. muftinervis felta por Weíss
(apud Sewards, L91,1) , é mencíonado que a nervura mediana pode

alcançar 6 mm de largura, tendo o exemplar MP,/38 547 AI-BI a

mesma fargura e a nervura mediana estriada, como no material- da

China, descrito por HaIIe (L921 ).
Broutin (1986) registra a presença de ?. mu-Ztinerr¡js Inleiss

no sudoeste da Espanha (Cantera Urbana) , assina.Lando a

semelhança do seu material com o descrito por Weiss, semelhança
evidenciada, segundo o autor mencionado, pefa alta densidade de

nervuras na margem, mas nåo especìficando quantidade. o número

de nervuras na margem, por centimetro, nesta espécie, é bastante
variável, indo de 25 a 50, sendo 35 o número mais freqüente
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't2.1- Taênloplë¡ls cf. L multlnë/.vl9 (MP|3E 547 Al),
detalhe do padrão de nervação, afloramento 1

12.2- Taenioplerls sp. (MP/3E 451 B),
dclolho do padrão do ncruação.

sfloramento 1.
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tanto nos exemplares europeus da espécie, como nos referidos
para o norte da China (Halle, 1927; Stockmans & Mathieu, 1939,
7957) . HaIfe (op. cit. ) menciona a presença de exemplares
ocasionais de T. muftinervis com menos de 25 nervuras por
centímetro na marqem. O espécime MP/38 541 AI-BI tern 25 nervuras
por centímetro na margem coincidindo, desta forma, com os
valores aceitos para ?. muftinervis.

o exemplar MP/38 541 Al-BI possui uma diferença com a

caracterização de T. mu-ltjnervjs Weiss feita por Halle (L92'7)

por faltarem-fhe pontuações nos espaços existentes entre duas
nervuras de segunda ordem, caráter para o qual-, o citado autor
dá importância, considerando as pontuações como gIândulas
resinosas. As pontuações assinafadas nåo tê¡n sido observadas
freqüentemente em outros individuos desta espécie, como é

indicado por Stockmans & Mathieu (1939) .

Com relação aos demais caracteres diagnósticos de T.

multinervis (ver Hal1e, 1,927) nåo há diferenças significativas,
mas levando em consideração que o estudo foi efetuado em apenas
um exemplar incompleto é preferiveÌ classificar a MP,/3E 54'7 P'T-

BI como ?aeniopùe¡js cf. T. muftineryis Weiss. Esta espécie tem
sido referida para o Sul dos E.U.A. (Gordon et al j-i, 1911).
Sewards (f917) comentou que T. Lescuriana Fointane et White,
descrita para o Pe¡miano Inferior do Estado de Virginia, era
muj-to similar a ?. muLtinervis Weiss, tratando-se,
possivelmente, de uma únj-ca espécie.

?åeniopteris sp.
Figura 1"2.2

Exemplares estudados: MPI3E 451, P^I/BI e MP/38 588 AI-BI .

Af .loramento 1

Descriçåo:
fmpressão de folhas pertencentes à porção média. Compriment.o

maior de 100 mm, mais de 50 mm de largura, forma desconhecída,
margem inteira,



Padrão de nervação de duas ordens. Nervura mediana reta,
forte e persistente, com 2 a 7nm de largura, estriada
longi tudinalmente, estrias salientes, apresentando mais que
quatro estrias. Nervuras de segunda ordem finas, paralelas,
emergindo da nervura mediana num ânguIo agudo, curvando-se a

pequena distância dela, para descrever um percurso sigmoidal,
alcançam a margem em ângulo agudo. Dividem-se dicotomicamente
uma vez, próxlmo à nervura mediana. Distância entre as nervuras
igual a 0,5 mm. AproxímadamenLe 22 a 23 nervuras por centimetro,
na margem.

Discussão:
fmpressões fortemente oxidadas, cor vermelho escura, com

presença de estruturas reticuladas, produto da oxidaçåo A
observaçåo das nervuras secundárias fica prejudicada devido ao

alto grau de oxidação. O exemplar MP/3E 588 AI-BI é o de maior
tamanho encontrado para este gênero dentro do Af .loramento l-.
Sobre MP/3E 588 BI há uma impressäo de um pequeno gasterópode.
No mesmo exemplar encontraram-se registros de uma série de
rugas, que à primeira visLa poderiam ser consideradas como do
padrão de nervaçåo, mas ao observar com mais detalhe é possível
descobrir que elas se encontram aleatoriamente distribuidas
sobre a área próxíma à nervura mediana, podendo ser produzidas
por causas näo genétl-cas,

Änbos exempÌares, por possuírem uma nervura mediana salj-ente
e estriada e nervuras de segunda ordem paralelas, divididas
dicotomicamente sem formar reticulos, podem ser classificados
dentro do qênero Taeniopteris, não sendo possível classificá-Los
ao nivel de espécie, preferindo designá-Ios como Taeniopteris

Taeniopteris sp. diferencÍa-se de Taeniopteris cf. T.

muLtinervis Weiss em primeiro lugar pela forma do percurso das
nervuras de segunda ordem que, na primeira, é sigmoidal e na

segunda reta. O ânguIo de incidência na margem das nevuras de

segunda ordem é agudo em Taeniopteris sp. e reto em Taeniopteris



cf.. T. multinervis Weiss. Nos espécimes aqui descritos, foi
observada somente uma divisão dicotômica das nervuras de segunda
ordem, . na espécie Taeniopteris cf. T. muftinervis Weiss
apresentam duas divisões. Por último, Taeniopteris sp. apresenta
de 22 a 23 nervuras na margem e a espécie anteriormente estudada
apresenta 25. Sendo estas diferenças significativas, permitiram
a distribuição dos exemplares estudados em espécies diferentes.

INCERTÄE SEDIS

Zamiopteris Schmafhausen, I87 9.
? Zamiopteris sp,
Estampa IV, fotografias 2, 3 e 4.

Genotipo: Zamiopteris gJossopteroides, Sacka, Rússia, Permiano.

Exemplares estudados: MP/3E 253, MP,/3E 345, MP,/38 5144, Mp/38
552.ê.-8, MP,/3E 553A-8, Mp,/38 556A-8, Mp/3E 557 e Mpl3E 589.
Afloramento 1

Descriçäo:
Impressões de folhas. Fragmentos com comprimento entre 12 e

39 mm; largura 5 a 12 mm, medidos na porçåo media mais larga.
Forma oblonga ou ovalada, ápice provavelmente agudo, base forte
e aguda, decorrente. Margem inteira. Peclolo 7,5 a 2,5 mm de
comprimento (mais freqüentemente 2 rnm ) , largura I a 1,5 mm.

Padrão de nervação composto de um feixe central emergindo
da porção mais estreita da base, Da1j", saem nervuras laterais
num ânguJ-o agudo, as basais são muito curvas e alcançam a margem
rapidamente. As restantes são suavemente curvadas no último
terço do seu percurso, com pelo menos, uma divisåo dicotômica.
Nervura mais central, reta até o ápice.
Discussão:

Impressöes fortemente oxidadas. Por esse motivo é pouco
nitido o padrão de nervação, só bem preservado nos exemplares



MP,/38 253 , l[P/38 5574-B e MP/38 589. Os exemplares apresentam
cor amarela, preta ou vermelha. São fragmentos, em sua maioria,
(só o exemplar MP/3E 557 é completo, com 27 ¡nm de comprirnento),
sem os ápices (MP,/38 24L P-I-BT e MP/38 557 com o ápice) . O

exemplar MP/3E 247 A.I-BI (Estampa IV, figs. 3 e 4) possui a

margem do lado esquerdo levemente dentada, não tendo sido
observados os dentes no fado direito. O feíxe central- de
nervuras emerge da porção decorrente da base e inicia sua
divisão logo após ter atingido a regj-äo mais J-arga da base,
sempre conservando parte do feixe central reto, até o ápice,

Essas folhas possuem semelhança com as encontradas e

estudadas por Wagner (1962) na flora do sudeste de Ä¡atólía
(Turquia) no que dtz respeito à forma e padräo de nervaçäo.
Wagner (op. cit.)assinala que o padrão de nervação lembra o do
gênero SphenophyJJum, podendo ser confundido com este a primeira
vista, embora seja diferenciado de Zamiopteris¿ por conservar
o feixe centraf até o ápice, caráter também indicado por Meyen
(1987) ao se referir a este gênero. Wagner (1962\ e Meyen (op.
cit.) não acrescentam muitas outras referências morfológicas de
zamiopteris tais como dimensões, número de nervuras na margem,

etc. Pela semelhança encontrada entre os exempÌares que agora
estudamos e os espécimes figurados nos trabalhos de Wagner
(1962) e Meyen (L98'l) , mas levando em consideraçäo a fafta de
informações sobre as características do gênero Zamlopteris e o

reduzido número de exemplares disponiveis, é recomendável
classificar os espécimes como ? Zamiopteris sp., com cautefa.

Odreman & Wagner lI9'79) mencionam a presença de ?

Zamiopteris nos mesmos niveis onde ocorre DeLnortea cf. D.

abbottiae. Fósseis deste gênero foram atribuídos a Neuropte¡is
devido à semelhança no padrão de nervaçäo no trabalho, de

Benedetto & Odreman (I971a) .



Cordaicarpus Geinitz, l-862.
Coîdaicacpus s5r.

Estampa III, Eig. 4. Estampa
Fiquras L\ .2 e 13.2.

Genotipo: Cordaicarpon cordai,
Carbonifero Superíor - Permiano.

fotografias 5, 6, '7 e 8.IV,

Zaukerode, Saxony, Alemanha,

Exemplares estudados: MPl38 26II, MP,/3E 263A-B, MP/3E 264tT,
Mpl3E 535A-8, Mp,/3E 542A-8, t4p/38 562Ar, Mp/3E 56?, Mp/3E 573Ar-
Br a Mp/3E 576A-8, Mpl3E 578r, yrp/38 519, Mp/3E 581, Mp/3E 583 e

MP,i3E 584I.
Afloramento 1

Descrição:
Impressôes de sementes platispérmicas, corpo central ou

nucelo facilmente diferenciáve-L da testa envolvente. Eorma
cuneada ou ova.lada, simétrica. Comprimento de 11 a 16,5 rrìm ,
J,argura de 9 a L4,5 Ìnm, medidos na porção média. Ápice
suavemente curvo, base agruda, estrutura de conexão com a planta
reta, 0,5 m¡n de comprímento e 1 mm de }argura. Nucel-o com
forma ova I - arredondada a arredondada,. comprímento '7 a 10 mm,

largura de 5 a 11 nm, geralmente liso ou com estrias radialmente
dispostas na base; margem inteira.

Testa bem marcada e desenvolvida, percorrendo todo o
contorno do nucelo. Maior desenvolvimento no ápice , onde é

suavemente curva ade.lgaçando- se, pauJ-at inamente, até a base.
Largura no ápÍce 2 a 4,5 nm; na porção médía I a 2 mm; na base
0,5 a 1 rnrn, medidos desde o limite núcu1o-testa; testa l-isa;
margem inteira.

Discussão:
Em quinze exemplares, foi observado o desenvolvimento de

estruturas reticulares produzidas, possivelmente, por oxidaçäo,
processo freqüentemente observado nas impressões fósseis do
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FIGURA 13

13.1- ProlobÞclznum sp. (MPßE 6,18),
detalhe da porção decunente da base.

afloEmento2

L

13.$ Espódmc lndetermlnado (MP/3E 560)
dc{alhc do podråo de nervuras.

afloramento 1 .

13.2- Cotda¡ceryus sp. (MPßE 5a2 B).

afloramonto l.
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.A.f loramento 1. As medidas mais freqüentes verificadas para as
sementes são encontradas no intervalo 13 de a 16/5 ûün para o
comprimento e 9 a 14,5 nm para a l-argura. As medidas mais
freqäentes do nucelo são 13 e L6,5 mm para o comprimento e 12 a
13 mm para a largura . A forma varia de cuneada (1-5 exemplares)
a ovalada. Foram encontradas sementes siméLricas em doze casos e
assimétricas em sete, sendo essa variação atribuida a

deformaçÕes sofridas pelos fósseis; a forma do nucel-o, na
maioria das impressöes estudadas, é oval ado- arredondada e
arredondada em sete de.Ias. Geralmente o nucelo nåo apresenta
ornamentações, mas em MP,/38 542A-B foram observadas estrias
radiaís próximas à base, característica que pode nåo ter sido
preservada nos outros espécimes .

De acordo com os caracteres observados, as sementes possuem
afinidades com os gêneros Samaropsis e Cordaicarpus, descritos
ambos para sementes com testa desenvolvida, havendo uma clara
diferenciação entre nuceÌo e testa, uma vez que não possuem
detafhes anatômicos preservados. A diferença fundamental entre
eles reside na largura da testa, a qual é maior em Samaropsis.
Não existe, nas descrições originais destes gêneros (apud
Sewards, L9Li; Arnold, 1938; Oliveira e Pontes, I91 6ì Millan,
t91l), um parâmetro que permita quantificar essa diferença,
ficando a escolha a critérj-o do investigador. Por esta razão e

com a f j-nal-idade de homogeneizar as determinações, têm sido
sugeridos vários critérios de seleção.

Na Província Floristica de Gondwana, e especialmente para
América do Sul- (Brasif e Argentina) (Millan, L9'71 ¡ Gutierrez et
alii, I992't I vem sendo aplicado o critério de descriminação
entre Samaropsrs e Cordaicarpu,s sugerido por Oliveira & Pontes
(L976), o qual é baseado na retação matemática entre a largura
máxima da sarcotesta e a .largura máxima do nucefo (tendo por
valor limite L/4,5, sendo que os exemplares com valores
ínferiores ou iquais a este são íncluídos em Cordaicarpus e os
que apresentam valores superiores, em Samaropsis) ,
posteriormente corrigÍdo por MiÌl-an 119'71), que sugeriu a



mudança dos termos sarcotesta e

respect ivamente .

nucelo por testa e núculo,

Uma vez que o critério desenvolvido por Oliveira & Pontes
(1-976) foi baseado em sementes gondwânicas, o mesmo não pode ser
apJ-icado às sementes em estudo pois estas pertencem a uma flora
que possui relações com a Província Euro-americana, Para esta
Provincia, o critério para a diferenciação entre ambos (Arnofd,
1938) estabelece que se a fargura da testa for maior que a

largura do nucefo, trata-se do gênero Samaropsis.
Contrariamente, se a testa for menor que o diâmetro do nucefo,
teremos os gêneros Cordaicarpus e Cardiocarpus. Estes úftimos
diferenciam-se entre si, por possuir uma base cordada e detalhes
anatômj-cos preservados, em Cardiocarpus. Segundo este critério,
o material estudado pode ser classificado como Cordaicarpus.

V'lhite (L9I2) encontrou e descreveu impressões de sementes
seme.lhantes às aqui estudadas, no Estado de Texas (Formação

Wichita) , em camadas do Permiano fnferior e as classÍficou
provisoriamente como Cardiocarpon. O nome Cardiocarpon foi
abandonado em 1,874 (Sewards, L9L1 ì Millan, 1965), ano no qual
Brongniart substituiu-o por Cardiocarpus, O qênero Cardiocarpus
possui caracteristicas anatômicas que não podem ser observadas
em impressöes, motivo pelo qual pode-se considerar que as
sementes descritas por White (L9L2) pertençam ao gênero
Cordaicarpus e não a Cardiocarpon.

As sementes em estudo só se diferenciam das descritas para a

Formação Wichita por nåo apresentarem, no Afloramento 1,
nervuras radiais sobre o nucelo, em-bora no exemplar MP,/38 5424-8
tenham sid.o encontradas nervuras radiais na base do nucelo, o
que pode corresponder a uma característica não preservada nos
demais exemplares estudados,

É int.eressante mencionar a insinuaçäo feita por White (1912)

ao sugerlr uma possivel relação entre as sementes por ele
descritas e Gigantopteris americana White, baseada na abundâncía
de sementes nas camadas onde é encontrada G. americana.



Entretanto, essa hipótese não foi comprovada até hoje por não

terem sido encontradas arnbas em conexão orgânica.
As impressões de sementes do gênero Cordaicarpus estudadas

no presente trabalho são mais abundantes no Afloramento 1 e

ocorrem junto a DeLnortea cf. D. abbottiae, sendo possível que

ambas estejam relacionadas, o que confirmaria a hipótese de

White, indicando que G. americana e Defnortea cf. D, abbottiae
poderiam ter um parentesco real. Mamay et alii (1984) observaram
a presença de impressões de sementes com testa desenvol"vida
junto a fol-has gigantopteróides, posteriormente c.Iassificadas
como De-lnortea alcbottiae (Mamay et alii' 1986; 1988) . Baseando-
se em todas estas conjeturas, ainda não comprovadas, seria
possivel especuÌar que dentro do grupo artificial das
qiqantopterldeas exista um certo grau de parentesco peJ.o menos

entre afguns dos seus membros.
Levando em consideração todos os argumentos expostos, é

preferíveI classificar as impressões de sementes encontradas no

Afloramento 1 como Cordaicarpus sp., aguardando estudos
posteriores, os quais poderão comprovar se reafmente existem
tais relações ou se trata de especulações.

Espécime índeterminado
Estampa IV, fotografia 9. Eigura 13.3.
Exempfar estudado: MP/38 560.
Afloramento L

Descriçåo:
Impressão da porção superior de uma folha simpJ-es?.

Comprimento 49,5 mm e 10,5 mm de largura na porção mais larga.
Eorma possive.Imente oblonga, simétrica, ápice acuminado, margem

dentado-mucronada, dentes dispostos alternadamente em distâncias
variáveis uns dos outros, separados por áreas suavemente

côncavas.
Padrão de nervação composto por um feixe central a partir do

qual emergem nervuras l-aterals em ângulos agudos, que se curvam



rapídamente, e se dividem dicotomicamente 2 où mais vezes.
Nervuras centrals com um percurso reto até o ápice. Não foram
observadas nervuras nos dentes. Mais de )-4 nervuras por
centímetro na margem.

Discussão:
O exemplar MP/38 560 destaca-se notoriamente dos demais

espécimes estudados, por possuír uma margem denlado-mucronada e

um ápice fortemente acuminado. Embora apresentando uma cor
vermelha devida à oxidação, o padråo de nervação é facilmente
apreciável por ter uma cor marrom clara. O fóssil está deformado
por tectônica.

Não foi possive,L classificar esta folha em nenhum gênero
conhecído, por se contar com apenas um exemplar fragmentado, o
que não permitiu o estudo da base da fo1ha, dimensões etc. É1

interessante salientar que as caracterlsticas encontradas
neste exemplar (espinhos ou dentes na margem) sugerem um habitat
com déficít hídrj-co marcad.o, correspondendo certamente a uma

foÌha de textura coriácea.



DISCUSSÀO:

INFERIOR.

INTERVÀLO PENSILVÀÌI¡IÂNO SUPERIOR PERMIÀNO

A distribuição da vegetação durante o Pensi.lvaniano Superior
- Permiano fnferior, como hoje, foi fortemente ínfluenciada pelo
clima (precipitaçåo, temperatura, umidade, vento, etc.), alé¡n de
outros fatores (solo, posiçåo geomorfológica, insoJ-ação,
migrações, etc), mais dificeis de avalÍar, no passado geológico.
O clima, de forma geral, está refacionado com a latitude e com a

disposiçäo das massas continentais e oceânicas, razão por que é

indispensável, antes de discutir as caracteristicas e

distribuição da vegetaçåo, dar a conhecer como se acredita que
tenham sido a paleogeografia e o paleoclima/ nesse periodo.

- O contexto paleogeográfico.
É comumente aceito na literatura (Ross, Lg't9; Scotese et

aJ-ii, 7979; Sengor, 1988; Parrish, L989, Scotese & McKerrow,
1990) que entre o Pensilvaniano Superior e o inicio do Permiano
(Figs, 14 e 15) completou-se a colisão entre o paleocontinente
de condwana (América do Suf, África, AustráIia, Índia,
Madagascar e Ä¡tártida) e o paleocontinente de Laurentia. Essa
cofisão foi consequência da rotação, no sentido horário, do
Gondwana e, graças a ela, ficaram opostas a porção norte da
Anérica do Suf com o qeossinclinal de Ouachita-Marathon do

extremo sul da América do Norte e o extremo norte da África com

o geossinclinal Ä.palachiano, no sudeste dos E.U.Ä. Ä cofisão do
Gondwana (extremo nordeste da África¡ com a margem su1 dos
paleocont inentes de Báftica (maior parte do atual norte da
Europa) e Avalonia (sudeste da Bélgica, norte da França, sudeste
de frlanda, a peninsula de Avalon, Nova Escócia, New Brunswick e

algumas regiões da costa de Nova Inglaterra) previamente unidos,
alcançou o cllmax no Moscoviano. O Laurentia e os
paleocont inentes de Báltica e Avalonia estavam juntos desde o



Siluriano Superior no paÌeocontinente de Laurasia. Como

consequência dessas colisÕes, o Laurasia foi empurrado para o
norte,

No Pensilvaniano os paleocont inentes da Kazakhstania e da
Sibéria viraram no sentido horário e, para o f i¡n deste período,
ficaram próximos da margem nordeste do BáÌtica (região dos
Urais) somente cofidindo no início do Permiano (Lottes & Rowley,
1990) . Entre efes (Kazakhstania/Sibéria e Báltica) estabeleceu-
se uma comunicação por intermédio do arco de ithas do
Kazakhstania. A ocorrência de intercâmbios bióticos também tem
sido sugerida entre o norte da América do SuI e o sul da
América do Norte, durante o Carbonifero Supe¡ior, através do
arco de ilhas do sudoeste da margem sul do Laurentia.

Com a formação da parte oeste do Pangea, produto da
justaposição entre o Gondwana e o Laurasla, gerou-se um

gradiente latitudinal de temperatura do equador para os póIos,
desde o Pensilvaniano Superior.

No extremo nordeste do Tetis, o micro continente formado por
os blocos de Tarim e a porção norte da China, iniciou sua
colisão com a margem sudoeste do Sibéria, a qual seria
compl-et.ada no Permiano fnferior. No Pensilvaniano Superíor,
localizava-se LLma série de micro continentes (Wang Neiwen, L989;
Nie Shangyou, 1991) na margem sul do mar de Tetis. Dentre
estes, os mais importantes foram o constituido pela atual porção
sul da China e o de Ciméria (Turquia, Iran, Tibete, Shanthai-
Mal-asia e Indo China), que viajaram desde o hemisfério Sul no
Carbonifero até alcançar uma posiçäo equatorial no Permj-ano
Inferior.

- O contexto paleoclimático.
O hemisfério Sul- no Carbonifero Superior fo.i ocupado pelo

Gondwana, o qual ia desde as fatitudes po-lares (90. ) às
equatoriais (0o). Como resultado desta concentração de massas
continentais ao sul, a porção inferior (40o a 80o ) do
pal eocont ì"nente (o sul da América do Sul, o sul da África, a
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Índia , a .Antártida e a Austrálla) experimentou uma intensa e

ampla gÌaciação (Frakes, 1,979; Parrish, 1989\, a qual começou no
ltramuriano. O desenvolvímento da glaciação causou a deterioração
do clima a nivel mundial. afternando-se periodos de melhoria
associados a episódios interglaciais. Com a glaciação o

gradiente de temperatura foi mais pronunciado.
A glaciação do Gondwana atinqíu o cfímax no Pensilvaniano

Superior, no momento que o Gondwana inicíou a sua col-isão com o
Laurasia, e como consequência da gÌaciaÇão, produziu-se uma

regressäo marinha generalizada a nível mundial (Ross & Ross,
1"985; Parrish, 1989), gerando-se condições para a instalação de
um clíma monçônico sobre a Pangea. O tipo de circulação
monçônico fez com que o Gondwana apresentasse marcada
sazonalidade, flutuando as temperaturas e as precipitações,
fortemente, com as estações.

Nas áreas do Gondwana posicionadas em baixas latitudes (0o a

23"), as precipitaçöes poderiam ter estado relacionadas com as
estaçöes, como também ter sido maj.s abundantes nas regiões
costeiras. O interior desse continente pode ter recebido uma

quantidade pequena de precipitação, mas o cLima não teria sido
uniformemente árido sobre todo o seu interior (Parrish' 1989) .

A porção norte do Pangea, na área equatorial do Laurentia,
e no extremo suL de BáI t i ca/Avaloni a durante o Pensilvaniano,
teve um clima geralmente úmido (Witzke, l-990), embora se

conheçam intervalos secos que produziam extinções tanto na
fauna como na fl-ora. O cfima dominante na plataforma russa,
situada nas latitudes nédias do Panqea setentrional' pode ter
sido estacional e úrnido (Meyen, 1987) . Ao norte da mesma e ao

Ieste do Kazakhstania, o clima foi mais frio.
Na região tetiana, onde estavam localizados os micro-

continentes da porçåo sul da China (entre os 10o e 18' Iat. S.)
e da porçåo norte da Chína/Tarim (entre os 0o e 50 Ìat. N.), o

impacto clinático ao nivel mundial, produzido pela glaciação do
Gondwana. não foi muito marcado e pelas evidencias

l¡ siiliL to cie tìoocirrncìas l:ìll¡liol$ca



pa-l eonto Iógicas deduz-se que tenha sido constantemente úmído e

quente (Wang Nalwen, 1989; Nie Shangyou/ 1991).
Durante o Permiano, o Pangea mudou continuamente sua

posição, derivando estavelmente para o norte. Desta deriva
resultaram drásticas mudanças climáticas, que forÇaram plantas e
animais a migrar ao sul para poderem ficar dentro da mesma faixa
climática do gradiente térmico (Krenp, Lg't7) . Como consequência
desse movimento, muitas áreas do Gondwana, especialrnente as
loca.Iizadas nas Iatitudes médias, ficaram l-ivres da glaciaçåo no
final do -A.ssel1ano, encontrando-se geleiras somente nos Ìocais
el-evados. Com o fim da gJ-acìçåo houve um j-ncremento nas
temperaturas médias anuais, mas persistiu um significativo
gradiente cfimático (Rohn & Rösfer, 1.981 ) do que resuftou um

marcado provincialismo na flora e na fauna, a níveI mundiaf.
Durante o Permiano fnferior, nas latitudes médias do

Gondwana, os climas podem ter sido únidos, como consequência das
transgressões marinhas causadas pelo degelo das geleiras
(Frakes, I919, Crowley et alii, 1989; Dickins, 1993) e por r-tm

significativo aumento nas precipitações, embora as ternperaturas
não fossem altas, ainda,

Witzke (1990) e Patzkowsky et atii (f991) sugerem que a
precipitação nos trópicos pode ter sido modificada por uma

extensa cadeia de rnontanhas equatoriais (a Varisica, a
Ä,palachiana e a Mauritanide), originada pela colisão do Gondwana
com o Laurasia, da seguinte forma:
- Intensas precipitações no lado feste da cadeia, na borda do
Tetis, Preclpitações menos intensas nos extremos norte e sul da
cadeia .

- Efeito de sombra de chuva na área centraf do pangea (porção
central e oeste dos E.U.A. e ÌesL.e da bacia europeia), o qual
explicaria, em parte, a aridez crescente que sofreu a área
central do Pangea, no transcurso do Permiano.

Nas latitudes altas do hemisfério Norte o c.l_ima foi
temperado e úmido, no Permiano fnferior. Tal fato é evidente
através das evidências paleobotânicas dos paJ- eocont inent e s da



Iiguro 14:

Distrìbuiçôo dos provincios fiorísticos

duronte o Pensilvonjono Superior.
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Províncio Florislico Angórico.

Províncio Florislico Gondwônico

Províncio Florístìco Ootoisìco

Provincio Florístico turo-omericono

Segundo Chaloner & Meqen, 1973;
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1989; Tiegler, 1990; Scotese & l'lc(eros, 1990.



Kazakhstania e da Sibéria (Frakes, 1979; Meyen, L987 ¡ Witzke,
1990; Ziegler, L99Ol , e através das mudanças das comunidades
marinhas, de tropì.cais a tlpicamente temperadas, no Artinskiano,
que é registrada na Bacia de Sverdrup no Canadá (Beauchamp,
1991).

Para os micro continentes contidos na faixa tropical do
Tetis (especialmente os formados das porções sul da China e

norte da China/Tarim) acredita-se que o clima continuou a ser
úmido e quente no Permiano Inferj.or (Kremp, 1977; Meyen, I9791
1987; Wang Na.iwen, 1989; Nie Shangyou, 1991).

A DISTRTBUIçÄO MUNDIÀL DA \¡EGE TAçÃO NO INTERVALO PENS r LvÀI.¡ rÀ¡{O

SUPERIOR - PERMTÀNO INFERIOR,

Graças ao condicionamento imposto pelo meio abiótico (neste
caso paleogeografia e paleoclima) a nivel mundial no
Neopaleozóico, o mundo veqetal experimentou um marcado
provincialismo, muito evidente no Permiano, Desta maneíra,
durante o intervafo do Pensi.Lvaniano Superior - Permiano
fnferior, a vegetação distribuia*se em quatro provincias (Fiqs.
14 e 15) bem definidas:

1- Provlncia Fforistica Angárica (Te¡nperada, no Hemisfério
Norte) ,

2- Província Elorístlca Gondwânica (Temperada/ no Hemisfério
SuI).
3- Provincia FÌorística Cataisica (Tropical - Equatorial) .

4* Provincia Floristica Euro-americana (TropicaÌ) .

1- Prowincia Florlstica Angárica.
Dominada por cordaitales ( Dobruskina. 1987t Meyen, I98'l;

Ziegler, 1990), ela é bem conhecida para o Carbonifero Superior
na bacia do Kuznesk (Chafoner & Meyen, L973), onde ocorrem
extensas camadas de carvão e nos territórios do remoto Ieste
(Meyen, f987) . Por esse tempo, registra-se uma emigração de
gêneros euro-americanos como ParacaJamites¡ Sphenophyllum,



Pecopteris e Neuropterjs (muito diversificado em sspécies), mas
verifica-se também a presença de espécies nativas dos qêneros
Angaridium, Paragondwanidium, Angaropteridium / Rufl-uria e

Cordaites. Junto a esses, såo freqüentemente encontradas
frutificações, das quais Kryforia e Gausjá podem estar
associadas com RufLoria e Cordaites respectivamente. Esse
conjunto descrito é agrupado na denominad.a Flora Alykaevskaya
(Meyen, L98'7), com aproximadamente cem espécies. Sua grande
biodiversidade, unida à emigração de espécies europeías, indica
elevação de temperatura e umidade, produto da presença de um

clima temperado.
A Flora Alykaevskaya foi sucedida, no Asseliano, pela Flora

Prome zhutochnaya, considerada como intermediária entre as
formações vegetais do Carbonífero e do Permiano, pois aparecem
novos gêneros nativos (Tschernovia, Annulina e Zaniopteris) glrê ¡
junto a Ruf .Ioria e Sphenophyl-l um, chegam até o Permiano Superior
(Dobruskina, 1987, Meyen, 1987).

No Permiano fnferior, a Provincia Angárica pode ser
subdividida em: área anqárica propriamente dita, e nas
subprovíncias subordinadas a eIa, de Petchora e Sibéria, As
fforas das regiÕes de Ural-Kazakhstania-leste de Europa e do
remoto nordeste da China (abrangendo o sudeste da Mongólia e os
Territórios maritimos), såo considerados como ecótonos entre e1a
e as províncias floristicas Euro-americana e Cataísica
respectivamente .

2- Prowíncia Floríetica Gondwânica.
Como consequência do desenvolvimento da glaciação na porção

inferior do Gondwana (aproxímadamente entre 40o e B0o Lat. S.),
que atíngiu o seu máximo no Estefaniano, são escassos os
registros de fosseis vegetais do Pensll-vaniano Superior, embora
tenham existido formaçöes vegetais, nas áreas periglaciais (Rohn

& RösIer, 1981 | e durante os interglaciais nos locais antes
ocupados pelas geleiras, quando estas recuavam devido ao

aquecimento.



Na Bacia do Paganzo (Argentina), existiu uma flora pouco
diversificada em espécies. Efa é composta princípalmente pelos
gêneros endémícos de pteridospermas Nothoracopteris,
Berqiopteris/ Fedekurtzia e Botrychiopsis, e por espécies
nativas de Cordaites (Archangelsky, 1985, 1989), madeiras
fósseis dos gêneros BrasiLodendron e Bumbundendron, aIém de
ginkgófitas, escassas esfenófitas e poss.ivefmente algumas
filicinias. Floras similares a esta têm sido reportadas na
porção o¡íental da AustráIia (Morris, 1985; Rohn & Rösl-er,
1987).

Para o Brasil se conhecern registros da expansão da vegetaçåo
durante os interglaciais, nas floras de Monte Mor e Itapeva
(bacia do Paraná), com elementos principalmente dos gêneros
Paracafamitesr Paranocladus, Lycopodiopsi s e sementes do gênero
Samaropsis. Também estão presentes, em menor número, os gêneros
Botrychiopsis, NÕeggerathiops i s (ou Co¡dajtes) e Buradia, entre
outros (Rohn & Rösler, l-987) . Na Índia são muito pouco
freqüentes os afloramentos com fósseis vegetais dessa idade
(Estefaniano) . Estes têm afinidade com as pteridospermas (Lele,
1"91 6l e apresentam fósseis mal preservados, em sua maioria.
Para Khasmir (Meyen, 1987) foram reportados conjuntos vegetais
com melhor preservação.

Ao lonqo do Permiano Inferior as geleiras recuaram e o clima
tornou-se úmido, mas ainda permaneceu frlo (Chandra & Chandra,
1987) . Em resposta a esta melhoria de condições climáticas, a

vegetação do Gondwana (FiS. 15) explodiu em diversidade, na
Flora de Gfossopteris. O aparecimento dos gêneros nativos dessa
flora não foi possivel-mente sincrôníco, em todas as regiões do
pal eocont inente, sendo encontradas var.iaçôes, de acordo com a
situação geográfica (Rösler, 1975) e com o forte zoneamento
climático dessa época. Com o avanço do Permiano, os gêneros
nativos foram mais dominantes e diversificados em número de
espécies (Rohn & Rösler, 198'7), alcançando a FLora de
G-lossopteris o selr climax no Permiano Superior.



Nas floras do Permiano Infer.ior encontram-se gêneros nativos
como Noegçre rathiopsi s (ou Cordajtes) , Gangamopteris, Rubigdea e

surgem aí os primeiros registros de G]ossopteris (Chandra &

Chandra, L987 t Rösfer, I9'75, L918t, com presença de espécies
remanescentes de,Annu-larid, Sphenophyllum, Botrychiopsjs, etc.

Nos eslágios médio e superior do Permiano Inferior houve um

incremento sensívef nas temperaturas, podendo-se definir o clima
como marcadamente monçônico, com fortes variações sazonais
(Parrish, f989) . A presença de um cì.ima temperado é registrada
nos anéis anuais de crescimento das madeiras fósseis (P.Iumstead,

1973). Nesse período, as glossopterideas aumentam em número, nas
tafofloras, e as gangamopterideas começam a ser menos

abundantes. Na mesma época observa-se proliferação de

esfenófitas (Rohn & Rösler, L987) e desenvolvimento das
coníferas. o conjunto encontrado para essa época é composto,
pr inc-ipalmente, pelos gêneros GJossopteris, Gangamopteris/
Arberia, Noeggerathiopsis (ou Cordajtes) , Rhodeopteridium e

Lycopodiopsis, Na Índia, aIém dos gêneros mencionados, são
encontradosr rro andar Barakar, Phylotheca, Schizoneura,
Lestotheca. Pecopteris, ALethopteris, Wafkomieffa, Rhipidopsis,
Araucaxylon, etc. Após este periodo, o clima voltou a ser seco,
como é indicado pelos escassos fósseis vegetais encontrados na

Índia, A¡rLérica do Sul, Austrál j^a e .A¡tártida. No Permiano
Superior o clima é úmido novamente (Chandra & Chandra, L98'7;

Pant, 1987; Rohn & Rösl-er, 1987).
fmpressões de folhas, que lembram os gêneros G-lossopteris e

Phyffotheca da Província Gondwânica, foram reportados no

território da Província Anqárica. Após estudos aprofundados, foi
comprovado eüê, embora a morfologia externa delas seja
aparentemente semelhante, ao estudar e comparar seus detalhes
estruturais e suas frutificações, fica muito clara a

superficia I idade das sernelhanças (Meyen, L911) . As folhas
atribuidas a Glossopteris foram incÌuídas dentro de gênero
típico do Permiano Superior da área angárica Tatarina, os



Figuro 15:

Dislribuiçõo dos provincios floristicos
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fósseis seme.Lhantes a Phyllotheca passaram ao gênero
Tschernovia.

A vegetação da zona tropical (0o a 23") no Pensilvaniano
Superior - Permiano fnferior é dividida em duas provincias
florísticas, a Cataisica e a Euro-americana, formadas por
associações veg.etais tlpicas de climas quentes e refativamente
úmidos.

3- Província Floríetica Cataieica.
A Províncía Cataisica, durante o Carbonifero Superior,

focalizava-se em áreas situadas na faixa equatorial de Tetis,
mais especi ficamente nos micro continentes que hoje
correspondem às regiões do norte da China,/Tari¡n e do sul da
China. São poucos os fósseis vegetais conhecidos do su1 da China
, pois esta sofreu freqüentes transgressões marinhas, nesse
intervalo. Ao contrário, no mlcro continente norte da
China/Tarim, formaram-se grandes depósitos de carvão (formações
Penchi e Taiyuan) .

No período Vestfafiano - Estefaniano essa província não era
completamente independente da influência dos el-ementos euro-
americanos (Meyen, L98'71 , representados por espécies dos gêneros
Lepidodendron , Annularia, SphenophyJ 7um, Pecopteri s ,
Odontopteris, Neuropteris e Cordajtes. Junto a e.Les são
encontrados elementos cataisicos, nos afloramentos como Tingia e

Cathaysiodendron e espécies nativas de Lepidodendron,
Bothorodendron, UJodendron, Sphenopteris, pecopteris e
Callipterideum, aJ-ém de Emp] ectopteridium e Empfectopterjs. Essa
associação de elementos nativos, junto com espécies euro
americanas, é considerada como urn estágio primitivo da futura
Provlncia Catalsica do Permiano (Lee, 7964; Li Xing-xue & yao

Zhao-qi, 1"979, 1982ì Li Xing-xue & !ùu Xiuyuan, 1989) .

No Permiano a Flora Cataisica é considerada como uma unidade
independente (Chaloner & Meyen, 19?3) . Ao longo desse período
ela diversifica-se notavelmente em número de espécies, chegando
ao seu maior desenvoLvimento no Perniano Superior. Essa flora



espalhou-se pela grande rnaioria das ilhas do Tetis, .Iocaf ízadas
na faixa tropical e subtropíca1, motivo pelo qual Shenq et alii
(L9921 têm sugerido a mudança do nome Província Floristica
Cataísica pelo nome Flora das ilhas tropícais.

No estágio correspondente ao Permiano Inferior, ainda estäo
presentes alguns remanescentes euro-americanos (Pecopteris,
Annularia, SphenophyJ J-um I Neuropte¡j.s, Odontopterì s ) , sendo
Cordaites o único representante das coniferas, grupo quase
ausente nessa provincia (Chatoner & Meyen, 1973) . É possíve].
distinguir, quanto à sua composição, as tafofloras encontradas
no norte da China - Japão e no su} da China - lesLe da Ásia.

O micro continente do norte da Chj.na/Tarlm ficava,
aprox imadamente, a 20o de Lat. N. (Nie Shangyou, 1991). Sobre
efe formaran-se extensos depósitos de carvão (forrnações Shansi e

Shihhotse), nos quais há excelente registro das floras da época
(HaIle, 192'l; Stockmans & Mathieu, 1939, 1957; Kremp, L9'74; Ii
Xing-xue & Yao Zao-qi, L9'19, L982; Li Xíng-xue & Wu Xiuyuan,
L989; Wang Zrqíang, L99L), compostas por LobatannuLaria,
Empfectopteris, Taeniopteris, Sphenopteris, Pterophyllum,
Consopte-rjs (=ProtobLechnum) , Lepidodendron, etc. Aqui registra-
se a primeira aparição de Cathaysiopteris e Giqantonocfea/
gêneros do qrupo mais característico da Provincia Cataisica: as
gigantopterídeas .

Apesar de serem pouco freqüentes as tafofloras do suf da
China, do Permiano Inferior, em camadas de carvão pouco
desenvolvidas foram encontrados os gêneros Tingia,
Pfagiozamites, EmpLectopteridiun, Pecopteris, Taeniopteris,
Otofolium, Gigantonoclea, Lepidodendron, etc, (Li Xing-xue & Yao

Zhao-qi, 1,919; Lí Xing-xue & Wu Xiuyuan, 1989) .

No fim do Permiano Inferior (Kunguriano), o suf da China
estava livre das transgressões e em seu território surgiu uma

rica e diversificada flora Catafsica (Formação Lungtan) que é

tambén encontrada no atual leste da .Á,s j.a, composta
príncipalmente de Lepidodendron, SphenophyLLum, Rajahia,
Gigantopteridium, Tingia, Taeniopteris, Cordaites. Al é



registrada a primeira apariÇão de Gigantopteris, o mais famoso
gênero desta provinci a.

A divisão entre as tafofLoras do Norte e do Sul da China é

feita principalmente com base nos qêneros de gigantopterídeas
presentes em cada região, Assim, os gêneros GigantonocLea e

Cathaysiopter i s , são mais freqüentemente encontrados no norte,
enquanto que Gigantopterisl é mais abundante no sul e no feste
da Ásia.

4- A Provincia Florística Euro-americana.
No Pensifvani,ano a Provincla Euro-americana encontrava-se

localizada na faixa tropical, ao longo dos E.U.A., nas
provincias marítimas do Canadá, na Europa, até às montanhas
Atlas no norte da Áfríca, no norte e sul da China e na Indonésia
(Chaloner & Meyen, 1973) . As maiores mudanças, em termos gerais,
da vegetação, aí estiveram associadas a três intervafos secos
surgidos no decorrer desse periodo (DiMichele et aIii, 1985), os
quais foram, progres s ivamente, mais severos. Em cada intervalo
seco, aconteceram muitas extinções, sendo as comunidades mais
afetadas as dos pântanos das terras baíxas, onde, desde o fim do
Carbonifero Médio até o Estefaniano Superior, foram
progre s s ivamente dorninantes os gêneros originados nos ambientes
marginais a ele, como é o caso dos afiìbientes mésicos e

xerofiticos (Scott, 1980; DiMichefe et alii; 1985; DiMichefe &

Aronson, L992). Entre cada um dos intervalos secos (acontecidos,
o primeiro no li¡nite Namuriano - Vestfalíano, o segundo no
Estefaniano e o último na passagem Carbonifero - Permiano) , o

clima foi relativamente úmido (Í,litzke, 1990).
As .fl-oras do Vestfal-íano dos E.U.Ä.. (Read & Mamay, L964;

Chaloner & Meyen, L973; DiMichele et aIii, 1985; Meyen, 1987),
da Europa (ltagner & Spinner, I912, Lemos de Souza & Wagner,
1983; Wagner, 1983; Wagner & Lemos de Souza/ 1983; Cl-ea1 , 1984;
Meyem, L981 | e do norte da África (Jongmans, 1953t Doubinger &

Roy-Dias, 1985, Lejal-NicoI, 1985) foram muito semelhantes. Os

conjuntos do Vestfaliano fnferior e Médio foram dominados por



llcopódios arborescentes dos gêneros Lepidodendron,
Lepìdophloios , ChaJoneria, Sigillaria, Paralycopodites etc. ,
junto com filicinias como Corynopteris, Botryopteris, psaronius,
Lagestomdr Scofepterisl esfenopterideas como Calamites,
AnnuJaria, SphenophylJum, Asterophyl1i tes, etc. Também ocorrem
Neuropterj s / Alethopterls, Mariopteris, Linopteri s ,
Lonchopteris, etc., aJ,gumas espécies de Sphenopterjs e
gimnospermas (Cordajtes, Cordaiantus) . Os I icopódios
arborescentes foram Ievemente menos dominantes nas floras do
Vestfaliano Superior, onde é registrada a presença de
Lepidodendron, Lycopodites, Lepidophloios, etc., além espécies
de Neu-ropteris, Linopteris, Callipteridiun, Alethopteris,
Djcksonitest Sphenopteris, Lobatopteris, Pecopteris, Paripteris,
Mariopteris, Rhodeopteridium, Palmatopteris, Eusphemoptet is.
Annularia, Cal"dmites. SphenophyJJum, Asterphy_7_litesr Cordaites,
Cordaianthus, etc.

Possivefmente as primeiras coniferas tenham feito parte das
floras das terras altas marginais aos pântanos/ no Vestfaliano,
mas são escassos os registros dessas floras, pois seus vestigios
freqüentemente consistem em restos muito fragmentados e muitas
vezes queímados (Scott & Chaloner, 1983) . Acredita-se que nesses
ambientes/ junto às gimnospermas, dominavam pteridófitas e as
maratiales (Pfefferkorn & Thonson, 1,982) .

No Pensilvaniano Superior (Estefaniano), se produz o segundo
intervalo seco, que deu, como consequência, a quase total
extinção dos licopódios arborescentes, dos quais somente resLou
o gênero SigilJaria (DiMicheIe et alii, 1985; Meyen, 1987 1. Essa
renovaÇão nas associações vegetais forneceu oportunidade a que
outros grupos, até então mais característicos de ambientes
marginais, se tornassem dominantes, como é o caso das maratiales
e das pteridospermas. Foram freqüentes ( Read & Mamay, L964¡
Chaloner & Meyen, L973; Knight, 1974; Doubinger, 1979; Wagner c

Winkler, 1919, Wiston, 1983) os gêneros AnnuJaria,
Sphenophyl Jum, Ca]amites, ALethopteris, Linopteris,
Odontopteris, Polymorphopteris, Mariopteris, Cordaites,



Lobatopteris, Pseudomariopteri s , Djcksonites, abundantes e
varj-adas espécies de Pecopterís e Neuropte¡js. No Estefaniano é
registrada a prinelra aparição dos gêneros Taeniopteris,
Lebachia e Callipteris, os quais vieram a ter uma amp.la
distribuição no Permiano fnferior.

A maioria das formaÇões vegetais do pensÍlvaniano Superior
teve aspecto tipicamente Permiano (pfefferkorn & Thonson, 1,992¡
Wiston, 1983t DiMicheIe & Aronson, L992\, devido a uma
intensificação da arídez, decorrente do pteno desenvol-vimento da
glaciação do Gondwana.

Durante o Perm.iano Inferior, o clima foi progres s ivamente
mais árido, o que provocou uma resposta da vegetaçäo muito
evidente na ProvlncÍa Euro-americana, onde é registrada uma
expansão das associações veqetais dos ambientes com déficit
hídrico (Scott, 1980), sendo dominantes, nesse período, as
coníferas, pteridófitas e peltaspermais. Ä,s floras do Asseliano
nos E.U.A. e na Europa såo muito seme.Ihantes às do Estefaniano,
sendo às vezes difÍcil de diferenciar uma da outra. cêneros
amplamente distribuidos (Blazey, 1,9'74, W agner & Martinez, lgg2,
Broutln & Gisbert. 1985, Meyen, 1987) foram Afethopteris/
Neuropteris e Pecopteris, juntamente com Odontopteris,
Taeniopteris. CaLfipteris, WaJchia, Lebachia, Cordaites, etc.

- A Fo¡mação Vegetal Tropical Seca do A¡t.inskiano - Kunguriano
dos E.U.À.

No sudoeste (estados de Texas, Novo México e Arizona) e no
centro-oeste (estados de Oklahoma e Kansas) dos E.U.A./ nas
camadas pertencentes ao Artinskiano e ao Kunguriano, têm sido
encontradas, desde o início do século (SeIÌards, lgOg; White,
79L2 e 1929), floras diferentes das de¡nais conhecidas para a
época, na Provincia Euro-americana, devido à presença de gêneros
endémicos e de gigantopterideas. Ä.credita-se (SeIlards, L908;
V'lhite, L9I2ì Read & Mamay, L964, Meyen, I9O't; Mamay et alii,
1988, DiMichele et a1ii, I99l; DiMicheIe & Aronson, I99Zl que
muitos dos "taxa" aqui encontrados evoLuiram dentro de ambientes



de marcado déficit ìídrico. Mais tarde quando, se implantou um

clima fortemente sazonal, durante o curso do Permiano, o

território oeste da faixa tropical do Pangea foi ocupado por
essa formação vegetal em substituição à arÌterior.

Essa formaçåo vegetaf era formada por fl-oras compostas
(Sellards, 1908; White, 1892, 1903, L91,2 e l-929; Read & Mamay,

L964; l,riamay L96'7, 1968t L986t 1988 e 1989; Mamay et al-ii/ I984,
1986, 1988; Chaloner & Meyen, 1973; Meyen, 1981) pelos gêneros
endémicos:

- Supaia, wdttia, Yakia de afinidades incertas,
- Gfenopterist muito semelhante com o gênero cataisico
Protobfechnum ( Consopteri s )

- Russe-ljtes, inicÍalmente descrito como Tingia, mas após do
gêneros díferentes,
AÌém de gigantopterídeas dos gêneros Gigantopterist

Cathays iopteri s , Zeifferopteris, Gigantonoclea, DeLnortea e

Evolsonia, tambérn foram abundantes espécies conhecidas na
Provincia Euro-americana de Taeniopteris, CaJlipteris, Walchia e

Sphenophyllum, junto com espécies de Pecopteris, Odontopteris,
Neuropteris, Discisnites, Annu)aria, Ernestiodendron,
Samaropsis/ Cordaicarpus, etc., menos fregüentes.

Em especial, a ocorrência de gi qantopterídeas tem trazido
muitos problemas para o posicionamento dessa formação vegetal
dentro da paleofitogeografia mundial do Permiano Inferior,
devÍdo a se tratar de grupo característico da Provincia
Cataisica. Mas, se analisarmos as gigantopter ídea s, o problema
fica mais claro.

As gi gantopt er ideas em qeral caract.eri zam- se por
apresentarem folhas de grande porte, simples, ramificadas ou
pinado compostas de vascularização complexa onde as ordens
inferiores de nervação apresentam divisöes ou coalescências em

forma de retículos, com ou sem nervuras suturais entre as
nervu.ras adjacentes de segunda ou terceira ordem (Mamay et al^ii,
1988) . São freqüentemente encontradas nas camadas do Permiano e

até do Triássico e nåo se conhece a maioria das frutificações



dos gêneros que o integram. Atualmente as gi gantopterídeas
encontram-se incluídas entre as gimnospermas (Meyen, 1987) .

Nesse grupo pode-se incl-uir qualquer fol_ha que apresente as
caracLeristicas descritas, não sendo considerado, de forma
alguma, como um grupo natural (Meyen, L981) .

.A.o se estabe.Iecer uma comparação entre as gí gantopterideas
encontradas na Provincia Cataisica e nos E.U.A., é fáci1
verificar que näo existem, entre ambas as regiões, espécies em

comum, embora os gêneros Cathaysiopteri s , Zei)leropterls,
Gigantonocfea e Giqantopteris estejam presentes em ambas.
Gigantonoclea sp. foi descrita (Mamay, 1988) com base em

fragmentos de folhas com um padrão de nervação semelhante ao do
gênero, mas a forma, tamanho. base, ápice, peciolo, etc. são
desconhecidos, na espécie norte americana. Para Cathaysi opteri s,
Zeifleropteris e Gigantopteris, cada u¡n del-es com uma espécie,
são conhecidos mais detafhes, sendo a diferença fundamental
entre as espécies conhecidas nos E.U.A. e as da provincia
Cataísica, a de que as folhas americanas são dicotômicas e as
cataisicas pinado-compo s t as, tendo somente em comum alguma
semelhança nos padröes de nervação. Os gêneros DeJ,noïtea e
Evo]sania do Leonardiano do Estado de Texas foram descritos como

nativos dos E.U.A. (Mamay et a1ii, 1986, 1988; Mamay, 1989) .

O clima, sob o qual habitou a formação vegetal do
.A,rtinskiano - Kunguriano do sudoeste e centro-oeste dos E.U.A.,
foi seco (DiMichele et alii, L99L, Witzke, 1990) enquanto que a
flora da Província Cataisica viveu num regime climático quente e
únido (Kremp, 7911 ; Nie Shangyou, L99L; Wang Naiwen, L989), o
que estabelece uma sígnificativa diferença entre anbas
vegetaçÕes, sendo muito difíci1 que em ambas existissem os
mesmos tipos de plantas. Na formaçåo vegetal em discussão
ocorrem abundantes fósseis de coníferas dos gêneros Lebachia,
Wafchia e E'¡nes ti o dendron, não conhecidos nas floras desse
periodo da Província Cataisica. Com base nessas evidências,
tanto sistemáticas como climáticas, é possível apreciar grandes



diferenças entre a forrnação vegetal do sudoeste e centro-oeste
dos E.U.A. e as floras do mesmo periodo da provincia Cataísica.

Essa formação vegetaL tem gêneros e espécies de coníferas,
pecopterídeas, neuropterideas, odontopterídeas, Taeniopteris,
entre outros, em comlrm com a província Euro-americana,
di ferenci ando- se desta pela presença dos gêneros nativos e de
giqantopterideas.

A nivel mundial, são muitas as explicações sugeridas para
tentar incluir a formação vegetal do Artinskiano - Kunguriano,
que ocorre no sudoeste e centro-oeste dos E.U.A. ¡ rtâ
paleofitogeografia do permiano Inferior. Resumidamente elas
podem ser agrupadas em três 1inhas principais de pensamento:

1- Autores como Halle (1931 ), Ztegler (1,990) e Shen et alii
(1,992) foram partidários da incfusão desta dentro da
Província Cataísica, baseados na presença das
gigantopt erideas e do gênero Russe_ljtes (Tinqia), exp.licando
a presença deles nos E.U.A. por meio de migrações.
2- Autores como Asama (I961 ), Chaloner & Meyen (1973) e
Meyen (1987) , postuÌaram que essa formação vegetal teria
gêneros em comum com a provincia Cataísica por homoplacia
(caso das gigantopte rideas ) e por algumas migrações (caso de
Protob]echnum e Russe_lites) , concluindo tratar-se de uma
subprovíncia da província Euro-americana, devido a presença
das coniferas além de outros gêneros e espécies em comum.
3- Chaloner & Creber (1988) sugeriram a possibilidade de
ser, essa formaçäo vegetal, considerada como uma nova
provincia fJ_oristíca, a qual denominaram como Íprovincia
Americanarr, baseados na presença de gêneros endémicos e
espécies nativas de gi gantopter ideas .

Atualmente nenhuma das três hipóteses é completamente
satisfatória, mas sem dúvida, com o progresso dos estudos
paleobotânicos, será mais fáciI posicionar esta formação vegetal
corretamente dentro da paleofitogeografÍa mundiaf do permiano
lnferior.



OS RESULTÀDOS OBTIDOS NO CONTEXTO MUND IÀI,
SUPERIOR - PERMLAIi¡O INFERIOR.

PENSILVÀIiIIÀNO

- A tafoflore do Afloremento 1 (Formeção palmarito, permiano
Inferior) :

Através do estudo sistemático detalhado das impressões de
folhas e sementes presentes no Af .Ioramento 1 da Eormação
Palmarito foram identificadas, com segurança/ oito espécies
diferentes:
1- ? Çphenophyllum sp. Apresenta o padrão d.e nervação semefhante
ao conhecido nos exemplares deste gênero, da província
Fforistica Cataisica, durant.e o permj_ano Inferior (HalIe, I92-l;
Stockmans & Mathieu, L939, 1957; Boureau, 1965i Asama 1970), mas
a forma das fofhas é completamente diferente destes. Assemefha-
se a S. gilnori White, descrito para o permiano Inferior do
Estado de Arizona, E.U.A. (White, j,9L2; Abbott, 1958; Read &

Mamay, L964; Boureau, 1965) no padrão d.e nervação e na forma
pouco freqüente das folhas, mas os espécimes da Venezuela são
maiores e apresentan o ápice diferente (agudo), não permitindo a
inclusão do material em estud.o, dentro desta espécie.
Acredj.tamos ser ma.is prudente, pela fafta de verticilos
comp.Ietos, cfassificar o material como ?Spåen ophyLJum
2- Delnortea cf. D. a-bboÈtiae Mamay et al_ii. Existe uma grande
semelhança entre as impressões de folhas mais freqüentes no
Afforamento 1 e o gênero endêmico de gi gantopt e rideas, Defnortea
Mamay et a1ii, descrito para o sud.oest.e do Estado de Texas,
E.U.A. (Mamay et alii, L984, 1996, 19gg). para Defnortea se
conhece somente a espécie D. abbottiae Mamay et alii, com a qual
as impressões estudadas possuem afinÍdade, di ferenc i ando -se
apenas peÌa disposição das nervuras de quarta ordem, send.o
ta.Lvez possivel atribuir tais diferenças a variações
intraespecí ficas .

3- Taenjopteris cf. T. muJtinervis Weiss. A impressão estudada
sem dúvida pertence ao gênero Taeniopteris por apresentar
nervura mediana saliente, nervuras de segunda ordem paralelas e



dicotômicas. Pela J-argura da nervura mediana e pelo número de
nervllras de segunda ordem que atingem a margem por centímetro
(25), foi possÍve1 c.lassificar a irnpressão do fragmento de folha
dentro da espécie T. muLtinervjs Weiss. Esta espécie tem ampla
distribuição durante o permíano fnferior, nas províncias Euro-
americana e Cataisica, sendo também conhecid.a no sud.oeste dos
E.U.A. (Gordon et aIii, 1911) e da Espanha (Broutin, 1996),
durante este perÍodo.
4- laenjopteris sp. Corresponde a duas impressöes incompletas e
fortemente oxidadas de folhas. Apresentam poucos caracteres
diagnósticos, o que permíte somente sua classificação ao nivel
de genérico.
5- ? ZamioptêEís sp. Foram ctassificadas, com muita reserva,
dentro deste gênero, impressões de folhas muito oxidadas, não
sendo possível sua classificação ao nivel de espécie por falta
de Ìitêratura. O gênero Zdmiopterjs é conhecido para o permiano
fnferior da Provincia Angárica (Chaloner & Meyen, Lg't3, Meyen,
1987) e em algumas fforas mistas como a d.e Arzo na Tutquia
(Wagner, 1,962) .
6- Cordaica.r¡>us Ep. Foram c.Lassíficadas neste gênero, abundantes
sementes platispérmicas com uma pequena testa desenvolvida, as
quais ocorrem nos mesmos niveis que a gigantopteridea Defnortea
cf. D. abbottiae Mamay et alij,/ Cordaicarpus é reportado pela
primeira vez para o Afloramento 1 sementes muito semelhantes a
estas foram citadas por White (I9L2) ocorrendo junto a
Gigantopterjs americana !{hite, nas camadas do permiano Inferior
da Formação Wichita no norte do estado de Texas, Sementes
platispérmicas também são reportadas por Mamay et alii (19g4)
junto D. Abbottiae Mamay et alii, podendo, lalvez, est.as
sementes/ pertencer a uma mesma planta e provar uma relaçäo
natural entre as espécies de gigantopter ideas G. americana e D.
abboLtiae.
7- Eepécime índeterminado. Não foi possÍvel a classificaçäo
desta impressão de folha dentro de nenhum gênero, mas pode-se



deduzir, pela sua morfologia externa, que pertence a um tipo de
planta adaptada a climas secos ou fortemente sazonais.

Para o Af .Loramento L também foi mencionada a ocorrência de
Cordajtes sp., Walchia sp. e Tingia sp. (Benedetto & Odreman,
19'77a; Odreman & Wagner, 1-979) os quais não foram encontrados n.o
material estudado no presente trabalho.

- Relações da tafoflore estudada !

Apesar de a tafoflora identificada no Afloramento I exibir
baixa diversidade no que se refere ao número de espécies
presentes, podem-se observar interessantes relaçöes
pa Ieogeográficas, paJ-eocl imát icas e paleobiogeográficas . A
Venezuela, durante o permiano Irrferior, focafizava-se na porção
norte do Gondwana ocidental, aproximadamente (Benedet.to, IggZ;
Scotese & McKerrow, 1990) entre os Oo e 10o de latitude Sul,
dentro da faixa tropical (FiS. 15) . Sua localização, no extremo
norte do Gondwana ocidental, fez com esta fosse uma das áreas
diretamente afetadas pela colisão d.o extremo sul da Laurentia e
o norte do Gondwana ocidental, durante o Carbonífero Superior.
Esse evento tectônico ficou registrado nas deformações de idade
Herciniana (Servigeonin, l99O), encontradas nas unidades
geológicas depositadas anteriormente (Terrèno Mérlda) à
deposiçäo do Supraterreno formado pela seqüência sedimentar
Sabaneta - Carache - palmarito, a qual foi depositada
posteriormente à colisão entre o Carbonífero Superior e o
Permiano. Desta forma a Venezuela, ou pelo menos os estados
andinos onde é verificada a presença do Supraterreno Sabaneta -
Carache - Palmarito, estíveram em contato direto com a porção
suf do paleocontinente de Laurent.ia, permitÍndo a realizaçåo dos
intercâmbios de fauna e flora entre ambas as áreas.

PeIa localizaçåo da Venezuela entre os Oo e 10o de Ìatitude
SUI durante o Permiano Inferior depreende-se que e1a formava
parte da porção central do pangea, sobre a qual, durante este
perlodo, o clima foi paulatì-namente mais seco (Cha.loner & Meyen,
L973; Frakes, L979; Witzke, L99O; patzkowsky et alii, 1991),



cheqando a ser semi-árido no fim do permiano Inferior
(Artinskiano - Kunguriano) . presumiveJ-ment e, este proqressivo
aumento da aridez tenha sido produzido , além da deriva estávef
ao norte do Pangea, também pelo efeito de sombra de chuva
causado pela extensa cadeía de montanhas equatoriais, situadas
no lado leste do panqea nas margem do Tetis, e pela presença de
um padrão monçônico de circulaçåo atmosférica, eue tornava o
clima marcadamente estacional.

Em resposta a essas condições ambientais, de senvoJ-veu- s e,
pelo menos na porção centro ocidental- d.o pangea, uma formação
vegetal (DÍMichele & Ä.ronson, L992) a qual, para o Artinskiano -
Kunguriano, é conhecida nos atuais territórios do sud.oeste
(Texas, Novo México e Arizona) e centro-oeste (Oklahoma e
Kansas) dos E.U.A. Sem dúvida, essa formação vegetal não era
restrita somente a estas áreas, podendo, ter possuido uma
distribuição mais arnpla sobre a faixa tropical do pangea,
focalizada no flanco oeste da cadeia de montanhas equatoriais.

A tafoflora presente no Afloramento 1 pode ser
corre.lacionada com a formação vegetal- encontrad.a no sud.oeste e
centro-oeste dos E.u.A. durante o permiano rnferior, afirrnação
esta que pode ser comprovada pelas espécies ai encontradas,
particularmenLe pela presença da espécie Defnortea cf. D.
abbottiae Mamay et alii, até hoje somente citada para o oeste do
Estado de Texas nas camadas da Formaçäo Road Canyon do
Leonardiano (Artinskiano), pertencendo ao grupo de
gi gantopterideas endêmj-cas dos E.U,A. A ocorrência do gênero
Defnortea na Venezuela diferencia a tafoflora estudada das
floras conhecidas para a época, na provlncia Euro-americana,
embora existam efementos em comum com esta últina, como é o caso
dos gêneros Taeniopterisr WaJchia, Cordaites. Gerou-se, desta
forma, o mesmo tipo de problemas existentes entre a flora
presente nos E.U.A. e a flora desta provincia no fim do permiano
Inferior. Da mesma forma, a ocorrência de uma gj_gantopteridea no
Af-Ioramento 1 correlaciona essa tafoflora com as floras
conhecidas durante o Permiano rnferior na provincia cataisíca,



como foi sugerido nos estudos anteriores feitos sobre esse
afforamento (ver os Capitulos de Histórico e Sistemática),
embora o caráter, até agora endêmico, de Defnortea no sud.oeste
dos E.U.A., sugira que a relação seja, evidentemente, mais forte
com a f.Iora norte americana que com a flora da provincia
Catalsica. Os mesmos prob.Iemas de correlação, que foram jâ
discutidos neste capitulo, forarn encontrados ao se tratar das
possíveis relações entre as floras do sudoeste e ceritro-oeste
dos E.U.A. e as floras da província Cataísica, durante o
Permiano inferior.

A conposição da flora do Afloramento 1 (? Sphenophy-Zl um sp.,
DeLnortea cf. D. abbottiae, Taeniopteris cf. T. mu_ltine¡r¡is
Weiss, Taeniopteris sp., ?Zamiopteris, e possivelmente I¡tafchia
sp, e Cordajtes sp.) sugere como habitat um ambiente seco, pois
a rnaioria das espécies de fothas estudadas tem características
morfoJ.ógicas tÍpicas de plantas adaptadas a este tipo de meio
ambiente. Um exemplo destas adaptaçöes é a presença de um denso
padrão de nervação, como o de Defnottea cf. D, ab,boLtjae Mamay
et alii/ o qual pode corresponder a uma folha de textura
cor.iácea. A possive.l textura corlácea de De_lnortea foi também
sugerida por Mamay et alii (1988) . A combinação destas duas
caracteri s t -i cas é encontrada em folhas de rnesófilo compacto/ as
quais habitam atualmente regiões com "stress" fisiológico de
água produzido por altas temperat.uras, alta ínsolação , verões
pronunciados, etc. O tipo de clima sugerido pela composição da
tafoflora do Afloramento 1 concorda com o conhecido para a área
tropical do Pangea no Permiano Inferior .

A presença de uma tafof.lora de relações c.laras com a
formação vegetal conhecida para o sudoeste e centro-oeste dos
E.U.A., dllrante o Artinskiano - Kunguriano, no Afloramento L,
fornece elementos para aventar a possivel- existência de um tipo
de vegetação de caracteristicas semi-áridas continuo, desde o
extremo suf do Laurentia até o extremo norocidentaf do Gondwana,
a qual era formada por gêneros endémicos do grupo das
gigantopterídea s, gêneros de afinidades incertas como .9upuaia,
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Wattia, Yakia e Gfenopteris e gêneros em comum com a Provincia
Euro-americana. Esta formação vegetal tropical seca pode ter
ocupado a parte oeste da zona tr:opical do Pangea, EIa teria
reì-ações com a Provincia Euro-americana em primeiro fugar e com
a Provincia Cataísica em segundo lugar, devido à ocorrência de
gi gantopt erideas, podendo ser considerada como uma subprovíncia
da Província Euro-americana.

É interessante assinalar que as formaçÕes Palmarito (Andes
venezuelanos) e Road Canyon (Estado de Texas) apresent.am
semelhanças na flora (especialmenLe pela presença de De-lno¡tea
al:bottiae Mamay et aLii/ Taeniopteris, SphenophylJum, etc.), e

na fauna marinha preservada, como foi indicado por Hoover
(1981). Espécies de braquiópodes endémicos da Eormação Road
Canyon foram também encontrados em camadas da Formação Palmarito
no Estado de Mérida (Echinauris cf. E. lappacea, Echinauris cf.
E.liumbona, ?Paucispinifera cf. P, suJcata, Cleiothyrina cf. C.
nanat Composita cf. C. pilu1a, Neophricadothyris cf. N.

crassibecca e Neospj¡ifer venezueLensjs), além de outros gêneros
conhecidos nas séries do Permiano Inferior no oeste dos E.U.A.
(CapítuÌo do Histórico), sendo, desta forma, ambas as formações
correlacionáveis. Com base nos estudo dos braquiópodes, Hoover
(1981) determinou que a porção por ele estudada da Formaçào
Palmarj-to estaria compreendida entre o Leonardiano e o

Guadalupiano.

- A presença do gênero Protobl-ec,l:nr¡m no Afloramento 2 (Formaçåo
Palmarito, Peñniano fnferior) :

Com o estudo sistemático detalhado do exemplar MP/3E 643,
obtido no Afloramento 2 da Formaçâo Palmarito, comprovou-se que
o mesmo pertencia ao gênero ProtobLechnum e que, possivelmente,
tenha relações com a espécie P. wongii Hall-e. A relação deste
com a ffora da Provincia Cataisica näo pode ser estabelecida com
base em um único exemplar , preferindo deixar, a possivel
explicação da sua presença, para posteriores estudos, nos quais
se conte com um número maior de espécimes. Talvez sej a



interessante acrescentar que Broutin (1986) encontrou ele¡nentos
deste gênero na flora do Autuniano (Permiano Inferior,
AsseIíano) de GuadalcanaL, explicando sua presença pela
existência de um cLima favorável à emigração de espécies
cataisicas nest.a área (GuadafcanaÌ) . O gênero Glenopteris
endêmíco dos E.U.À., é muito similar a PJ:otobfechnum, o que tem
sugerido (Mamay & Breed/ t91O) a possibilidade de se tratar de

um único gênero.

- A idade da Formação Palmarito na região de Carache, Estado de
TrujiILo, Venêzuela:

Quanto à idade da Formação Palmarito (Capitulo Histórico),
segundo os estudos de fósseis de plantas (Benedetto & Odreman,

I9'71aì Odreman & Wagner, L919) e as datações (Pierce et alii,
1961; Ärnold, 1966,' Benedetto, 1980), baseadas na fauna marinha,
pode-se afirmar que sua base pertenceria ao PensiÌvaniano
Superior e o membro superior, eminentemente marinho, teria ídade
compreendida entre o A,rtinskiano e o Kunguriano, conforme fora
sugerido por Hoover (f981) . A flora presente no Afforamento 1

tem uma idade Artinskiana, sugerida pelo estudo de Odreman &

Waqner (1979) e pela correlação que pode ser estabelecida com as
camadas desta idade, portadoras de D. abbottiae/ dentro da
Formaçåo Road Canyon , no Estado de Texas, E.U.A.

Com base na presença do gênero Protoblechnun no Af .Ioramento
2, a partir no nivel 9, grênero conhecido no Permiano fnferior
(na China, Espanha e E.U.A.) e na dataçäo feita por Odreman &

Wagner (f979) é possível afirmar que a idade proposta para o

Afloramento 2 do Estefaniano - Permiano Inferior (Czeliano -
Asseliano) é correta. Podendo desta forma concluir, com base nas
evidencias paì. eonto lógicas, que a idade da Formação Palmarito na
região de Carache estaria cornpreendida entre o Estefaniano e o

Leonardiano (Gzeliano - Art inskiano )
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- A tafoflora prêsente no Àfloramenlo 3 ( Formação Cerache,
Carbonífero Superior) :

No que se refere ao estudo sistemático feito sobre o

material encontrado no Afloramento 3, pertencente à Eormação
Carache, o qual tinha a final-ídade de verificar as
identificações previamente indicadas para este afloramento,
confirmou-se a presença de:
l- Spl:enophyllL'n sp. Esta espécie não tinha sido mencionada por
Odreman & lvagner (7979) como presente nesse afloramento,
Benedetto & Odreman (791'7a) tinham mencionado a ocorrência de

Sphenophyfl-um cf. .S. cuneifo.Iium (Sternberg) Zeill-er a qual não
foi confirmada no presente trabalho.
2- AnnuJaria cf . .4. stellata (Schlothe j-m) Vilood. Apesar de contar
com poucos exemplares foi possivel ídentificar esta espécie,
reportada previamente por Benedetto & Odreman 1L9'1"7a) e por
Odreman & Wagner (1979) .

3- Lobato¡rteris vestita (Lesquereux) Waqner. É o fóssil vegetal
mais abundante dentro do afloramento, representando 90? do

materiaf co.letado , sendo possivel ter uma idéia das variaçöes
intraespeci ficas de L, ¡¿estita devido ao grande número de

exemplares coletados. A presença desta espécie foi reportada,
para o af loramento, por Odreman & V,¡agner, (1,9'l9l .

4- Neúîopteris ovata Hoffmann. Os exemplares deste gênero foram
facilmente reconhecidos por apresentar o tipico padrão de

nervação das neuropterideas e foram incfuídos nesta espécie,
pelo fato de terem, as amostras estudadas, a mesma forma de

pinulas e padrão de nervação conhecido na literatura para a

espécie. A ocorrência desta espécie foi citada por Odreman &

Wagner, (1979) .

Ã- Neutopterís scheuchzeri Hoffmann. Os espécímes, como no caso
anterior, foram faciÌmente identificados como Neurop¿eris por
apresentarem o padrão de nervação do grupo, e dentro da espécie
N, scheuchzeri, por contar com plnulas tlpicas da pina
trifoliada que a caracteriza. Odreman & lÍagner (1.919) rel-ataram
também a presença desta espécie, no afloramento.



Figuro 17:

Locclizoçôo do Gondwono lropicol no

poleoqeoqrofio do Permiono ìnferio¡.

E
|_t-l

LJ
E

Provincio florÍslico Angúrico

Províncio florislico Cordwônìco

Provincro Florístico Iuro^omericcno

Formoçôo Vegetol Iropicol Seco

Segundo: Choloner & Meyen, 1973;

Benedell0 & odremon, I977qi 0dremon

& Wogner, 1979t tl Wcrtiti, 1990;

Scolese & l\,{cKerow, 1990.



As espécies Cycfopteris fimbriata Lesquereux, Annu] aria
sphenophylloides (Zenker) Unger, Eusp¡ìenopterjs cf. E.
neuropteroides e Cordaites sp., mencionadas no trabal-ho de
Odreman & Wagner (1979) como membros da flora do Af lora¡nento 3,
não foram encontradas no materiaf estudado, neste afloramento.
Com os resultados obtídos através do estudo sistemático
detalhado desta flora é possíveJ- confirmar a idade encontrada
por estes autores para o Afloramento 3, a qual se situa dentro
do intervalo Vestfaliano D - Cantabriano da escala europeia
(Pensilvaniano Superior, limite Mos coviano-Kas imoviano ) .

- O Gondwana Tropical do Neopalêozíj-c;o, ume proposta:
A tafoflora presente no Afforamento 3 possui aspecto

totalmente Euro-americano, na qual foram encontradas espécies
(Annu]aria cf. A. stel)ata, Lobatopteris vestita, SphenophyJJun
sp. NeuropterÍs ovata e N. scheuchzeri) não conhecidas nas
floras do interior do paleocontinente de Gondwana, para esta
época, Floras semelhantes em composiçäo com a anteriormente
descrita são conhecidas, há muito tempo, na porção norte da
África (Argélia e Marrocos), em camad.as de carväo do
Pens j-l-vaniano Superior (Jongmans, 1,953; Chaloner & Meyen, 19"13¡
LejaI-NicoI, 1985; Doubinger & Roy-Dias, 1985 ), as quais podem
ser incluidas dentro da Provincia Euro-americana, apresentando
como gêneros principais: Neuropteris, pecopteris, Lobatopteris,
Odontopteris, Annulariat Sphenophyllun, Co-rdajtes, etc.

A tafoflora presente no .ê.f loramento I pode ser
correlacionada com a formação vegetal do permiano fnferior,
focalizada nos atuais territórios do sudoeste e centro-oeste dos
E.U.A, pela presenÇa da gigantopteridea Defnortea cf. D.
abbottiae. Esta tafoflora apresenta tanbém 'taxa" em comum com a

provincia Euro-arner i cana, como é o caso dos gêneros
Sphenophyllum, Taeniopteris, Wafchia e Cordaites. para o
Permiano fnferior do Marrocos (EI Wartiti et alii, 1990) são
conhecidas floras de afinidade cl"ara com a provlncia Euro-
americana, compostas principalmente por conlferas (WaLchia,



Ernesti odendTon / Uffmania e CuLmztschia : Lebachial ¡ al-ém de
Pecopteris, Neuropteris, MixoneùTa, Linopteris, Afethopteris,
Taeni opteris, etc .

A porção norte da África, durante o intervalo de tempo
Pensilvaniano Superior - Permiano Inferior, encontrava-se dentro
da zona de latitudes baixas do hemisfério Sul (0o a 23"), da
mesma forma que a porção norte da América do SUI (Scotese &

McKerrow, 1990) . Anúca s as regiões do extremo norte do condwana
exibiam formações vegetais mais diretamente relacionadas com a

Província Euro-americana, diferentes das conhecidas no interj-or
do Gondwana. O interior desse pafeocontinente (latitudes médias
e aÌtas) durante o Pensilvaniano Superior, de forma geral,
esteve sujeito a períodos glaciais. No Permiano Inferior, uma

vez livre das geleiras, de s envo lveram-s e formações vegetais
caracterizadas por gêneros pertencentes aos grupos das
glossopterideas diferentes das conhecidas na Provfncia Euro-
americana. Com base na presença de tafofforas com relações euro-
americanas, situadas dentro das Iatitudes baixas do Gondwana
durante o Pensilvaniano Superior - Permíano Inferior, é possivel
propor a exlstência de um Gondwana tropical (Figs. 16 e 17), no
qual desenvo lveram- s e formações vegetais semelhantes às das
outras áreas da faixa equatorial do Pangea.



CONCLUSöES:

1- Com o estudo sistemático reallzado sobre o material coletado
no Afloramento 7, foram identificadas as espécì-es:
? Sphenophyl-l um sp., Defnortea cf. D. abbottiae Mamay et a.lií,
Taeniopteri.s cf. T. muftinerwis Weiss, ?Zamiopteris sp.,
Cordaicarpus sp. e um espécime indeterminado.
2- A presença de folhas gi gantopteróides dentro da tafoflora do

Äfloramento 1é confirmada, as quais tinham sido erroneamente
identificadas como ? Empfectopteridium sp¡ sendo no presente
estudo cl-assificadas corretamente como Defnortea cf. D.

abbottiae Mamay et alii.
3- São reportadas, peÌa primeira vez, para o Afloramento 1, as
espécles ?aeniopteris cf. T, mu-ltjne-rvjs Weiss e Cordaicarpus
sp. pertencente, a úLtima, a sementes platispérmicas
possivelmente associadas com Del^nortea cf. D. abbottiae.
4- A presença de ?Zamiopteris sp. na tafoflora do Af lorament.o 1

é considerada como duvidosa,
5- A. tafoflora do Afloramento 1^ (Eormação Palmarito) é

corre.Lacionável com as fforas conhecidas durante o Artinskiano
no sudoeste e cent.ro-oeste dos E.U,A., e especialmente com a

flora da Formação Road Canyon do oeste do Estado de Texas.
6- PeIa morfologia externa característica de folhas que habitam
meios de "stress" hídrico, presente nos "taxa" estudados no
AfÌoramento 1, foi possível determinar que os mesmos viveram num

clima semi-árido ou fortemente sazonal.
7- A formação vegetal do tipo tropical seco do Artinskiano
Kunguriano, encontrada nos atuais territórios do sudoeste e

centro-oeste dos E.U.A, e na Venezì.re1a, pode ter tido uma ampla
distribuição sobre a porção centro oeste do Pangea.
8- A formação vegetal do tipo tropícal seco com possível
distribulção ampla na porção centro-oeste do Pangea, pode ser
considerada como uma subprovincia da Provincia Euro-americana,
com relações menores com a Provlncia Catalsica durante o

Permiano Inferior -



9- Confirma-se a presença de Protobfechnurn sp., no Afloramento 2

(Eormação Palmarito), em camadas cuja ídade possivelmente
corresponde ao Asseliano.
10- Com o estudo sistemático realizado sobre o materia.I
disponível do Afloramento 3 confirma-se a presença das espécies
mencionadas por Odreman & Wagner (1979) : Annu.Iaria cf. A.
sLe-l-lata (SchloLhei¡n) Wood, Lobatopteris \/estjta (Lesquereux)
Wagner, Neuropteris ovata Hoffmann e Neuropteris scheuchzeri
Ho f fmann ,

l0- Näo foram identificadas, dentro do material estudado para o

Afloramento 3, as espécies Annufaria sphenophyffoides (Zenker)
Unger, Cyclopterìs finbriata Lesquereux e Cordaites sp.
mencionadas no trabalho de Odreman & Wagner (1979) .

11- A espécie Sphenophyllum sp., foi encontrada dentro da
tafof.lora do l\florarnento 3. A presenÇa deste gênero não foi
mencionada na publicação de Odreman & Wagner (L979) .

L2- A. tafoflora do Afloramento 3 (FormaÇäo Carache), é

eminentemente euro - americana, confirrnando a sua idade situada
no Pensilvaniano Superior.
13- Pela presença de fforas com afinidades principalmente Euro -
americanas na porção norte do condwana (VenezueIa, Argélia e

Marrocos) , compreendida entre os 0" e 23o de latitude, durante
Pensilvaniano Superior - Permiano inferior, é possível propor a

existêncj-a de um condwana tropical.
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E S TAIVIPÀ I

Eigura l:
SphenophylJum sp. (MP/3E 6344) .

Afloramento 3.

Figura 2:
Caule de esfenófita (MP/3E 559) .

Afloramento l.

Figura 3:
? Sphenophyl L um sp. (MP,/3E 555Ba) .

Afloramento l.

Figura 4:
?Sphenophyl"Lum sp. (MP,/3E 561) e caules de esfenófitas.
Afloramento 1.

Eigura 5:
?sphenophyTTum sp. (MPl3E 5418r E MP/3E 541Brr) e caules de
esfenófitas.
Afloramento l.

Figura 6:
? Sphenophyl-l um sp. (MP/3E 5554I)' com a margem direita l-evemente
dentada.
Afloramento 1.

t rgura /:
Annufaria cf. A. ste-Z-IaLa (Schloteim) Wood (MP/38 6334) .

Afloramento 3.



ESTåMPA I



ESTÀN{PA II

Figura 1:
Lobatopteris vestita (Lesquereux) hlagner (MP/38 217).
Afloramento 3.

Figura 2:
Lobatopteris vestita (Lesquereux) Waqner (MP/3E 61-0) .
Afloramento 3.

Figura 3:
ProtobLecànum sp. (MPl3E 643) .
Afloramento 2.

Figura 4:
Neuropteris ovata Hoffmann (MP/3E 5998), com
Afloramento 3.

Figura 5.
Neuropteris ovata Hoffmann (MP/38 59BA-B) .
Afloramento 3.

Figura 6:
Neuropteris scheuchzeri Hoffmann (MP/38
(ampliado 2 vezes).
Afloramento 3.

Figura 7:

foliolo terminal.

63l-), pinula basal

Neuropteris scheuchzeri Hoffmann (MPl3E 629) , pinula terminal.
Afloramento 3.

Figura B:
Neuropteris scheuchzeri Hoffmann (MPl38 331), pina trifoliada.
Afloramento 3.

Figura 9:
Neuropteris scheuchzeri Hoffmann (MP/3E 632), pinula basal com
padrão de nervação radial (ampliado 2 vezes).
Af lorament.o 3.

o



EST^AMPA II



ESTAN,ÍPA III

Figura l-:
Defnortea cf. D. abbottiae Mamar¡ et alii
pecioJ-o.
Afloramento 1.

Figura 2:
Defnortea cf. D. abbottiae Mamay et alii (Mp/38 506A), fotha
pequena com peciolo e ápice.
Afloramento 1.

Figura 3:
DeLnortea cf . D. abbottiae Mamay et. alii (Mp/3E 3B4A) .
Afloramento 1.

Figura 4:
Del-nortea cf . D. abbottiae
Cordaicarpus sp. (\,IPl38 505AII
AfloramenLo 1.

Figura 5:
Del-nortea cf . D. abbottiae Mamay et alii (Mpl38 465) , fragmento
de folha.
Afloramento 1.

Figura 6:
Del-nortea cf . D. abbottiae Mamay et arii (tIP/38 450), fragmento
de folha com ápice.
Afloramento 1.

Figura '7:

DeJ-nortea cf . D. abbottiae Mamay et alii (Mp/3E 340), fragmento
de folha.
Afloramento 1 -

Figura B:
Defnortea cf. D. abbottiae Mamay et alii (Mpl38 5094), detalhe
do padrão de nervação (ampliado 3,5 vezes) .
Afloramento 1.

Figura 9:
DeJ-nortea cf . D. abbottjae Mamay et alii (Mp/3E 50BA) , detal_he
das nervuras de tercej-ra e quarta ordem (ampliado l_5,5 vezes).
Afloramento 1.

(MP/38 531) , com

Mamay et alii (MPl38 5054I ) e
e MP/3E 505Arrr).



EST^AI{PA



ESTAIvÍPA IV

Figura l-:
Taeniopteri.s cf . T. mul-tinen¡js Weiss (MP/38 5474) .

Afloramento 1.

Figura 2:
?Zamiopteris sp. (MP/3E 514II) e Del-nortea cf. D.
Mamay et alii (MP/38 51-4I), com detalhe da base.
Afloramento 1.

Figura 3:
?Zamiopteris sp. (MP/38 247A)
Afloramento 1.

Figura 4z
?Zamiopteris sp. (MP/3E 2478) .
Afloramento 1.

Figura 5:
Cordaicarpus sp. (MP/3E 263A e MP/38 2638) .
Afloramento 1.

Figura 6:
Cordaicarpus sp. (MP/38 5758) .
Afloramento l.

Figura 7:
DeLnortea cf. D. abbottiae Mamay et alii (MP/3E
Cordaicdrpus sp. (MP/3E 264II) .
Af l-oramento 1.

Figura B:
Cordaicarpus sp. (MP/38 565) .
Afloramento 1.

Figura 9:
Espécime indeterminado (MPl38 560) .
Afloramento l.

Figuras 10 e 11:
Fauna marinha associada com a flora do Afloramento 1

e MP/38 5B2A-B) .

a

abbot tiae

264I ) e

(MP/38 538
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