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RESUMO:

No ptesente trabalho procurou-se <>bter informações paleoambientais,

paleoecológ'icas e paleoclimáticâs por meio do estudo dos âsPectos fisionómicos e

epidérmicos, presentes nos fitofósseis d¿ tafoflora da região de lìigueira (Município de

Figueira, PR), pertencente ao Meml¡ro 'friu¡rfo da Formação llio Bonito.

O matedal estudado encontrâ-se carboruficado o que per:rnitiu o estudo das

cutículas principa-lmente de folha e sementes. Os exemplares foram coletados cm três

etâpâs de campo nos rejeitos dos campos de lavr¿ da Companhia Carbonífera do

Cambuí.

As espécies identiûcadas após o estudo sistemático perteûcem ao grupo das

ücófitas e a gimnospermas da ordem \roltziales. Nas licófitas foi incluída a espécie Cf.

Bra¡ikdendron þedmanam Chaloner eî a/., terdo sido relacionados quatro níveis

diferentes de decotticação, pattindo com o aqui considerado corno o mais cxterno ou

Nível p até o Nível e. Da mesma forma foram eshrdados micrófilos isolados de

licófitas pertencentes, possivelmente, à espécie de caule Cf. Bra¡ilodendrun þedroanum.

-¡\inda dentro das licófit¿s foi possível estudar abundantes cxemplares de me$sporos

pertencenres às espécies l-.a¿enoi:porites triønfensis Arai rr Rösler, Lzgenoiþorites nÍiþr'rzit

Trindade, Subla¿enicuk $ S. brasiliensis pijkstra) Dybová-Jachowicz eÍ a/. e Setosiryoirc:

f, S. Jurcatrc @iikstra) Dybová-Jachowicz et a/., sendo Lngenoiqoritu tnunfensit

amplamentc dominante.

As gimnospermas da ordem Voltziales encontram-se tcpresentadas pelos

gôneros endêmicos do Gondvana Paranocladas e Baiadia. Para a espécie Paranoc/ada¡

dunnii Flonn foram descritas pela primeira vez rfinos heterófilos e estróbilos

femininos, sendo os ramos dessa espécie murto freqüentes na assembléia. Por meio de

estudos epidérmicos foi estabelecid a t rclaçã.o entrc â semente paltispérmice, aqui

denominada Paranosþennam ¡arztbuien¡e c Paranotladu¡ duenii, serdo possívcl, tlcsta

forma, rcconstruir a planta.

O gênero Buiadia encontra-se reptesentado, nt tafoflora dø' reg¡io de Figueira,

pela espécie B. f¿aeirensis sp. nov., embora seus fósseis sejam escassos.



Com base nos resultados concluiu-se que a tafoflora estudada possui grandes

semelhanças com âs tafofloras eopermianas encontradas no Estado do Paraná, no

Membro 'ldunfo da Iìormação Rio Boruto. Assim, floras com as mesmas

características da esn¡dada podem ter integrado uma vegetrcão homogênea ao longo

da paleolinha de costa do mar, hoje infendo, pelos depósiros do Membro 'Iriunfo,

pelo menos no Estado do Paraná.

Na tafoflora estud¿da encontr¿m-se representadas, de forma muito geraJ, uês

comunidades veget¿is: uma comunidade de pântano, composta principalmente por

Cf. Bra¡ilodendron pedmanum e esfenófitas, uma comunid tde \ocalizada na planície de

inundação composta, entre outros, por glossopterídeas e uma comunidade de terrenos

mais elevados ou menos fteqüentemente inundados, domrnada por coníferas como

Paranotladas da¡enii e Baiadia fgøeirenit

A idade da tafoflora da região de Figueta, pode ser considerada dentro do

intewalo topo do Sakmariano - Artinskiano, urna vez que nela estão presentes

espécies em comurn com paleoflor¿s mais antigas, como a de Monte Mor, SP. O

regime climático no qual desenvolveu-se a tafoflora esrudâdâ foi sazonal com estacões

bem malcadas.

z\s comparacões com outras tafofl<¡ras conhecidas para o Eopermiano no

Gondvana mostrâm maiotes afinidades com as das bacias do Paganzo e de 'fcpuel-

Genoa, na Àrgentina. Para a Afnca do Sul são encontradas semelhanças, em terrnos

de comunidades vegetais presentes, mas que em termos de composição> com âs

paleoflotas do Ecca Médio. ;,\s relacòes com âs tafofloras eopermianas da;\ustrália,

Índia e Antárticas são pouco sìgruficativas.



ABSTR,â,CT:

In these research, we intented to achieve paleoenvironmental, paleoecological

and paìeoclimatic informauon, by means of phvsionomic and epidermical srudies of

the tafoflora present in the shales of the upper laver of the 'friwrfo Membet coal bed

of the Rio Bonito F'o¡mation, that outcrops in the F'igueira llunicipalirv, Paraná State,

Bnztl,.

The material here studied were charcoal foss s, ¡har enable the srudv of

cuticles, mainlv of leaves and seeds. The samples were collecrcd in the three phases in

the field, located in the coal mining fields of the Cambuí Coal Mining Companv.

The species that were identjfied belong the Lycophvtes and the Gymnosperms

of the order \¡oltziales. 'lhe species Cf. Bra.rilodendrun þedruanam Chalone¡ et a/. was

included âmon€! the Lycophytes, ro which four different ìevels of decorticarion were

related, from the one considered here the most extemal layer (Level B), to the l.evel e.

Isolated l-ycophyte mycrophyles were studied as well; possiblv belongrng to the stem

species previously mentioned. Addirionatly , a.large numbet of l-,ycophyte megaspores

were studied, belonpyng to the followìng species; Ltgenoitpoitel tiunfenis Àrai ¿¡ llösler,

l-zgutoitporites vutiþmis 'frindade, Søbkgenicula $ S. ltrasì/iennr (Dijkstra) Dvbová-

Jachowicz et a/. rnd Setositporite: $ S. farcatas (Diikstra) l)vbová-.Jachowicz et a/., ol
these, Iagenoìsporitet trianlensis was the dominating species.

The Gvmnosperms of the order \¡oltziales are rcpresented by the endemic

Gondwana getera Paranoc/adas and Baiadia. Numcrous hetcrophylous branchcs and

female strobils are described here fot first ume for the spectes Paranocladas dusenii

irlorin. With the use of anatomicai studies, it was also possible to relate the

platispermic seed of Paranosþermam cambaien¡e gen. rl sp. 1lov. to Paranodadus dutenii,

therefore, it constitutes the first reconstructed genera of the Neopaleozoic \/oltziales

of Btzzil The genera Buiadia is rcpresentcd by tl-re specics B. figueirenù sp. nov. with a

low frequencv of fossils.

Based on the paleobotanical srudies, it was possible to conclude thât rhe

tafoflora of the Figueira region bears great simrlarities with the tafofloras found in the



State of Paraná during the Eadv Permian, in the 'Iriunfo Member, Rio Bonito

Formation. Thus, this type of flora may have constiruted a homogeneous vegetation

during that period, all along the paleoline of the coast of the Paraná Basin.

Three basic kinds of vegetadon communities can be characterized in the flora

there srudiecl: â swamp communiw, constituted mainly bv CJ Brasi/odendron þedrcanum

and sphenophytes; a communiw located in the flooded lowland constituted

predominantþ of glossopterids ancl a community of more elevated terrains or less

frecuently flooded, domrnated bv Voltzialcs such as Paranocladus da¡enii ¡"l¡d Bariadia

fgaercnit

Conceming the age of the tafoflora of Figueira, it can be placed between the

Late Sakmarian - Artinskian interval, due the presence of species in common with the

Late Carboniferous tafofiora of ìvfonte Mor, São Paulo Statc. The tafoflora here

srudied probably grew in a temperate climate with well marked seâsons.

Comparisons made with other tafofloras of the sarne âge, known for the

Gondwana, indicate close ¿ffimties with the \)agulzo and the 'fepuel-Genoa basins in

'\rgentina. In terms of vegetation communities, there also links between the South of

Àftica rvith the paleofloras found in rhc À.fiddlc Ecca. 'Ihe relationships with the Eady

Permran tafofloras of Australia, India and i\ntarctica were nor verv significant.
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1- TNTRODUÇÃO:

Através dos estudos paJeontológicos é possível obte¡ uma idéia de como foi a

história da vida em nosso planeta. O Permiano, dentro desse contexto, tevela-se como

um período intetessante de ser estudado, urnâ vez que m¿rciì o fim de uma etâpa fla

história da vida. No trânscruso do Permiano, no paleocontinente de Gondvana,

desenvolveu-se uma rica Província Florística ctnctenzada. pela pre sença, entre outros,

do gênero Clossoprerìt.

Neste trabalho proctuou-se estudar um intewalo de tempo no início desse

período, no qual grandes florestas desenvolveram-se ras margens do mar

epicontinental, hoje representado pela Bacia do Pannâ. Ilssas comunidades vegetais

representam o florescimento da vegetação após o fim de um longo período giacial,

assim como o estabelecìmento d¿ Flora de Glos:opTeris na Bacia do Irataná..

Graças a ocorrôncia de camadas de carvão, desde cedo foi despertado interesse

pelo estudo das floras associadas a essas camadas, nos estados do sul do Brasil. Âssim

desde o início do século se têm norícias sobrc as tafofloras do nordeste do llstado do

Pa;:anâ, locabzadts na atualmente denominada região de Figucira. O presente estudo

apresenta uma revisão acetca dos eìementos presentes em tel tafoflora, dan<Jo ênfase

aos estudos cuticulares, de Votlziales, assim c<¡mo das licófitas cncontradas.

A extração, bem como a confeccão das lâminas esrudadas foi realizada nos

Laboratórios do L)epartamento de Paleontologia e Estrangafia do Instituto de

Geociências e do Departamento de Saúde Ämbiental da F'aculdade de Saúde Pública

da USP. (]ra¡rde parte dos estudos cuticulares rcalizados foi feita no Laboratódo de

Anatomia Vcgetal do Cenuo Jardin Botánico de la Llniversidad de los Andes, Mérida,

Venezuela, sob a odentação da Profa. \larg;rrita T<¡rres de Ricardi, dw¿nte um cstágio

rca,lizado no segundo semestre de 1995. ,\ observação, assim como as descdções das

espécie s esrudadâs foram feitas rambém no Departamento de Paleontologia e

E,stratigrafia do Instituto de Geociências, da USP.



1.1 - Objetivos:

A presente pesquisa tem como principal finalidade o estudo da tafoflora

enconüada ta ár.ea de Fþeira, com ênfase no material associado às camadas de

carvão da, Formação fuo Boruto, presentes nos campos de lavta da Companhia

Carbonífera do Cambuí.

Os objetivos deste estudo podem ser resumidos cla seguinte forma:

1 - Esrudo sistemático:

1.1 - Definição sistemática dos exemplates pertencentes âo grupo das coníferas,

incluindo o estudo das cutículas de folhas, estróbilos e semefltes.

1.2 - Definição sistemática dos exemplares pertencentes ao grupo das licófitas,

incluindo o esfudo dos micrófilos.

1.3 - Definição sistemática dos exemplares de megásporos associados aos

megafósseis.

2 - Complementação dos dados obtidos com os de outras pesquisas

paleobotânicas rcùtzadzs nas mrnas de carvão clo nordeste do Estado do Pa:ø,ná'

3 - Avaliação das condições ambientars e climáticas nas quais desenvolveu-se a

flora estudada, com base nas informações paleobotânicas e geológicas.

4 - Compatação da flora estudada (me¡¡afósseis e megásporos) com as outrâs

conhecidas para o Eopetmiano no Sul do Brasil, Àrgentina, bem como nos demais

continentes do C <.¡ndwana.

5 - Definição da paleofitoge og.a['ta da ârea dura¡te o Eopermiano.

6 - Definição de possívers implicações evolutivas dos tixons estudados.



1..2 - Delimitação do enfoque proposto :

Ifxclusão do esrudo clos pólens c micrósporos associaclos a camadas dc carvão

c dos taxons anteriormcntc citados p^t^ r ârez, cujos rnegafósscis não foram

cncontraclos no clecorrer das colctas efetuadas rÌo prcscntc proict<>.
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2 - MÉToDoS E TÉCNICAS A-DOTADAS :

2,1- i¡ea de estudo:

A ârea de onde provém o material fóssil em estudo situa-se no nordeste do

Estado do Palanó,, no Nfunicípio de Figueira, próximo ao povoado de Figueira, nos

campos de lavr¿ da Companhia Carbonífera do Cambuí (coordenadas UTM 7368 -

7360 N e 55ó - 564 E). ,\s coletas fo:ø;m rcalizadas nos rejeitos das minas Âmando

Simões þoços 01 c 06), Plano Inclinado 115 c no Rejeito Geraì (Figwa 1).

O acesso a patin de São Paulo pode set feito, iniciâlmente, através d¿ Rodovia

Castello Branco, via E,spírito Santo do Turvo ¿té Ounnhos, em seguida pela Rodovia

BR-175 até o município de Ibaiti e finalmente, pela esuada Ibaiti - Fþeirq mun

percurso totâl de 520 Km.

2.2 - O mâterial utilizado ;

Patz rcaizat o estudo proposto e a ñm de recoletar material fotzrn rca[zad¡s

três et¿pâs de campo:

1 - A primeita etâpa, nos dias 02 a 07 dc abril dc 1995, na qual desenvolveram-

se as seguintes atividades:

- Coleta de fitofósseis nos rejeitos das minas Ârnando Simões þoços 01, 06 c

rejeito getal) e Plano Inclinado 115 (fotog'rafias 1 a 6).

- Visita ao interiot e frentes de l¿vra das minas r\mando Simões, Poço 01 e

Poço 06, ambos a 130 metros de profi.rndidade, c PI - 1,15, a 80 metros de

profundidade,, com obietivo de conhecer os leitos tlos quais vem sendo exttaído <r

carvão e coìetar amostras de rocha ¡ cada ,Jez centímetros, nas frentes de lavra. Estas

poderão, cm estudos posteriores, fomecer dados palinoló¡4cos.
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- Tentativas de visita às minas abandonadas próximas a Figueira para. avaliat a

possibildade de se coletatem fitofósseis. ,\s minas visitadas foram Areia Bnnca,

abando¡øda nz década de 70 e Ba:'ta'lata;pui (ou'Iaquara) abandonada há mais de 30

anos. Ëssa possibiìidade foi rejeitada, urna vez que as enftadas das minas encontram-

se atualmente fechadas, estando a vegetação à sua volta já bastante recupetada.

Foi também visitado um afloramento (no Córrego Carvãozinho) da camada de

cawão com a finalidade de verificar a possibilidade de coletar fitofósseis, o que não

foi possível devido ao elevado gau de alteração em que se eûcontra (Figuta 1).

2 - A segunda etapa teve lugat nos dias 18 a 2L de outubro de 1995, quando

foram coletados fitofósseis no reieito do PI - 115, assim corno na Mina Amando

Simões (?oço 06 e rejeito geral - foto¡yafias 3 a 6).

3 - A terceira etâpâ teve lugar entre os dias 22 ¡ 24 de Julho de 1997, tendo

sido coletados fitofósseis no reieito geral (fotog:rafias 4 e 5). Foi feita uma visita ao

rnterior da mina Plano Inclinado 115, onde foram coletadas âmostras de carvão da

frente de lavra, com um intervalo de dez centímetros, as quars poderão ser analìsadas

posteriormente.

Às amostras coletadas correspondem a um siltito carbonoso, de cor cinza,

maciço a levementc cstrati{icado, onde os restos vegetais aparecem carbonificados.

Entre os fósseis cncontrados há ramos, folhas, cstróbilos, sementes:, caulcs de

)ìcófitas, micróûlos isolados, megásporos e escâmas de peixes paleoniscídeos.

As amostras foram inicialmente numeradas segrrndo o sistema ad,otado pl.ra t
coleção cientjfica do IG - USP' na coleção de 3E (entrada, paleobotânica):

- primeira coleta: do númcto GP/3E 5889 até o 5950;

- segunda coleta: do númcro GP/385951 até <> 6011;

- terceira coleta: do númcro GP/3E 6982 a,té o 7011, pe:Jazendo um toral de

150 amostras.
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Fotografia 4: Mina Amando Simões
Rejeito Geral
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Rejeito Geral

FotosraFta 6: Mina PI-115



2.3 - Metodologia e técnicas :

2.3.1 - Análise de macrofósseis vegetais:

São selecionados no laboratório os melhores exemplares. Para rento, é

considerada, no caso de tamos e folhas, a boa preservação da nervação, a presença de

ápice, base, pecíolo etc. No caso de sementes, é considerada boa presen'acào, r

presença de corpo central, da âsa etc. Para os caules de licófitas é. levada cm conta a

boa preservação das almofadas foliares, feixe vascular. etc.

O material é inicialmente submetido a uma análise visual e, posteriotmente,

com o ar¡xílio de microscópio estereoscópico, minuciosamente examinado, sendo os

melhores espécimes descritos, desenhados c fotografados, de modo â serem

comparados com a bibliograf,a específica .

2.3,2 - Estudo morfológico das cutículas:

Foi segurda o.têcnica sugerida por Irittipaldi (1981) e Fittipaldi & Rösler (1982),

onde inicialmente, as cutículas são separadas no câmpo, retiradas do sedimenro com o

auxílio de um pincel, c imersas em urnâ soluçào de Schulze (ácido nítrico + solucào

safurada de clorato de potássio) a 5o/0. E necessário que esse procedimcnto scja

efeuado cm câmpo, pois assrm evitam-se problemas dc ressecamento da película

catbonosa, reduzindo-se também, a possibilidade dc danos do material clurante o

transporte.

No laboratódo, os fragmentos são mergulhados em solução de Schulzc e 50%

ou 25o/o por um período de cinco a sete dias, a fim de que se processe a c¡xidacão e

conseqüente ùzfanização dø, furção orgânica carboruficada (maceração).

O proce sso, ¿nteriormente descrito, foi segurdo principalmente com o rnaten¿l

da primeira coleta, tendo sido mace¡edas 22 cutículas de amostras difetentes (frbcla

1). Posteriormente, parâ a obtenção de fragrnentos de cutícula maiotes, dos c¡r.rars ,*erie

possível obter mars informação, foi feita a rrracera.cão de blocos pequenos (aprox. .30

g) de srltito, técnica sugerida por Fittipaldi & Rösler (1982), Clement-Wesrerhof



(1984), Ketp & Barthel (1993) entre outros. Nesse processo, os blocos são

metgulhados, clirslams¡¡g, na solução de Schulze, durante um período de 5 a 6 dias

(Iabela 1).

As películas resu.ltantes do processo são retiradas da solução de Schulze e

imersas pot alguns minutos em solucão de hidróxido de potássio a 70o/o, de modo a

soiubilizar toda. a matêna carbonosa restânte. iJm seguida, o m¡terìal é lavado em água

destilada a fim de redrar a solução de hidróxido de potássio.

Na etapa seguinte, o matenal é montado em lâminas, utilizando-se pata tal, o

processo padtio, que envolve a fixação das películas pot meìo de Celosize e Enteilan.

¡ecobrindo-se o matedal com urna lamínu-la.

Após a prcpançáo, c¡ material é observado num microscópio, sendo os

melhores fragmentos de cuúculas fotografados, desenh¿dos crn càmxa clma,

descritos e comparados com a literatwa específica.

A maceração em bloco mostrou-se extremâmente ú¡1 não apenas nâ extração

de cutículas, mas também na ol¡tencão de megásporos. Lìste proccsso foi feito sobrc

45 blocos dc 22 amostr¿s, obtendo-sc cutículas de conifcms (Paranocladas, Burìadia e

Paranospermam), licófitas (mrcrófilos), assim como mictóiilos carbonificados e um total

de 352 megásporos .

Iioram preparadrs 44 lâminas com cutículas <le Paranoc/adas (25 de folhas

escamiformes, 11 de folhas linea.r-lanceoladas, 6 do estrribilo), 6 de Buriadia, B de

Paranoserrzwm c 5 de cutículas de 1icófitas.

2.3.3 - Estudo sistemático dos megásporos:

Uma vez macerados, pelo ptocesso ¿cima descdto, os meg"íspotos sào

retirados da rocha por meio de um pincel c lavados com ásua destilada. À segrrir, são

mergulhados cm ácido f'luorídrico .;L 20o/o por um período cle 24 horas. a fim de

dissolver os gãos de síLica ainda aderidos à sua superficie cxterna devido a escultura
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da exina. A secagem ê feita à temperaturâ ambiente sobre um vidro de relógio,

devidamente identiûcado com o número da amostra da qual fotam reti¡ados.

O passo seguinte é a montagem em mictoscópio estereoscópico dos

megásporos em lâmrna seca, sugerida por Sommer (1953) e Arai & Röslet (1984),

selecionando cm lâminas diferentes as espécies presentes em cada amostra, levando

em consideração seu grau de preservação (inteiros ou quebrados) e o plano em que

foram achatados (equatorial ou polar). I-ogo após, os megásporos são descritos,

desenhados e fotografados, a fim de permrtir sua corrctâ classificação.

Foram extraídos rrrrt total de 352 megísporos a partir de 15 amostras

processadas, sendo 5 amostras coletadas no PI - 115, 5 na Mina Amando Simões

(duas amostras do Poço 01 e três no Poço 06) e 5 no rejeito geral.

2.3.4 - Estudo dos micrófilos de licófitas:

Numerosos micróûlos carbonificados em três dimensões foram obtidos no

processo de maceração em bloco descrito no ítem b.2. Embora estejam isolados do

câule, é interessante o seu esrudo, pois possue m a morfokrera presewada. Ìvlicrófilos

semelhantes fotam ol¡servados também no carvão c incluídos neste esfudo. ,'\ fim de

rcdizar um estudo morfológico, preparâmos o matedal pela seguinte técruca:

Os exemplares são aquecidos cm estufâ a 40oC c posteriotmente embcbidos

em resina sintética (300 ûn dc Resina T - 208 + 120 ml de Nlonômero de Esti¡eno * 6

gotas de catalisador). i\s amostras são deixadas secat até ficarem sólidas, à

temperanüa ambiente e posteriormente em estufâ a 60 oC, durante três semanas.

Completado o processo, são preparadas secões delgadas dos biocos obtidos, cm

sentido transversal ao micrófilo e monradas em lâminas petrogáficas.

Foram imprcgnados 2 micrófilos isolados (GP/38 5947) e feítas 2 lâminas

petrográficas de c¿da um. Da mesma fbrma. 3 blocos clc carvão (GP/3E 5927 a - l>)

foram impregrados e preparadas 9 lâmrnas petro¡5ráficas.



E importante destacat o fato de ser esta a ptimeira vez em que é utilizada esta

técnica no estudo de fósseis, tendo sido obtidos excelentes resultados. Inicialmente as

lâminas foram observadas em microscópio e posterìormente descdtas, desenhadas,

fotografadas e comparadas com a literatura apropnada.

2.3.5 - Estudo dos caules de licófitas:

Para melhor descrìção e compreensão dos diferentcs níveis decorticados dc

caules de licófita foram efetuados moldes em látex. de acordo com a seguinte técnica:

ulna vez ìimpas as impressões caulinares portadoras de cicatrizes foliare s, sào

aplicadas camadas sucessivas de látex liquido, até que estas atiniam uma espessura de

aproximadamente 5 mm. Após a secagem, o molde é retirado com cuidado, obtendo-

se, desta forma, uma róplica, em negativo, da impressão (e portânto em positivo do

cauie original), o que facilita o estudo e descrição de característicâ.s como tipo de

almofada, micróf,Io, feixe vasculat, etc.



Tabela 1: Amostras obtidas por meio de maceração com Solução de Schulze, de acordo as duas técnicas util¡zadas.

D = Lâminas montadas apartir do material obtido após a
E = Amostras maceradas em blocos.
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3 -ASPECTOS GEOLÓGICOS

3.1 - A bacia do Paraná.

A região de Figuera está situada na porção oriental da bacia do Pata;tâ, to

nordeste do arco de Ponta Grossa. Devido a cssa localizacão e região foi influenciada

por uma série de eveûtos geológicos que afetaram a bacia através da sua histótia. Por

cstc motivo, iniciaremos o capínrlo lãzendo uma breve resenha sobre a bacia do

Pataoâ.

A l>acia do Pannâ é uma grande bacia intttcratômca. de ìdade pale<tzóica-

mesozíica, corn âtea aproximada de 150.000.000 Krn2 (I-*di. & Fvlfarc, 1972;

Frakes & Crowell, 7972; Petn & Fulfaro, 1981; Castro, 1988, 'Zù n et a/., 1990 e

1991). E,stende-se pelo Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina e, possivelmente,

existir:am algumas conexões na sua porção sul com as b¿cias do Chaco-Paraná e de

Pagtnzo (Zalh et al., 1990 e 1991). Limita-se a NE, NW, W e S por arcos estruü.uais

paralelos às suas bordas. Na borda leste o limite estada representado pelo arco

Afrobrasiliano, rompido durante a separação da i\fttca no Mesozóico (Petri &

Fulfaro, 1981) e hoje constituído pela Serra do Mat ('Ze,lin et a/., 1.991). ,\ bacia

âtualmente apresenta limites crosivos e rrna forma ovóide, cmbora esta forma, bem

como seus limites, tenham variado amplamente at¡avés da sua historia. À atual região

geral do arco de Ponta Grossa c o arco <1o Rio Grande, por cxemplo, influenciaram

na configr.ração da bacia no Paleozóico, criando duas rcentrâncias na margem leste. A

porção brasileira da bacia d<> Pata;rri possui 1.100.000 Kmr, distribuídos nos estados

de São Paulo, Panrrâ, Santa Catarina e Rio Grande do Sul na porção oriental e nos

estados de Mato (ìrosso, Mato Grosso do Sul e sul de Gorás na potção ocidental,

sendo também incluída uma pcqueûa parte do Estado tle ìrfinas Getais (triângulo

Mineiro - Petri & Fulfaro, 1.98L;'Za\in et a/., 1991).

,'\ história d¿ bacia do l)araná (Zalân et a/., 1991) iniciou-se no Ordoviciano

Supenor - Silunano Inferio¡ ûa crosra continental do recém formado Gondvana. Petri

& Fulfaro (1981) indicam que a subsidência desta brcia foi moderada no Siluriano e
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rrráxifir^ flo Devoniâflo, tendo sido o seu desaparecimento gradual até o 6m do

Mesozóico. O tectonismo também tem sido considerado como rxn agente importante

na história geológica da bacia.

A histód¿ se dimentar da porção btasileira da bacia do Paraná é bastante

interessante. Embora seja objeto de controvérsias até o presente, sua sequência

litoestratigráfica pode ser tesumida na coluna apresentada na Figura 2, estando os

fósseis estudados nesta tese englobados no terceiro pacote:

- este intervalo é composto pot sedimentos de idade carbonífera - permiana,

embora autores como Milani ø a/. (1,994) estendâm essa idadc até o Eotriássico. As

unidades litoestratigráficas ali reconhecidas referem-se âos subgrupos Itararé

(Santos et a/. 1.996), Guatá (formações Rio Bonito e Palermo) do Grupo Tubarão

S-ocha-Campos, 1967) e o Grupo Passa Dois (fotmaçõcs lrati, Teresina e Iùo do

Rasto). Castto (1988) propôs a divisão desse pacote em cinco fases diferentes de

sedimentação, dentre elas a pntne,ra c segr.rnda fases represent¿m as de maior

interresse para o presente estudo.

- Â primeira, associada ao desenvolvimento da glaciação, é representada pelo

Subgrupo Itararé, onde está contido o mai<¡r c mais extenso registro da

glzctaçio paleozóico, conhecido para o Gondvana (Santos et aÌ., 1996). No

presente trabalho preferimos as designacão de Subgrupo Itararé e de

Subgrupo Guatá, conforme propostâ por lìocha-Campos (1967).

- A segunda fase, associada à sedimetação pós-glacial, é representada pela

sedimentação predominantemente, deltaica da Formação Rio Bonito, na clual

estão incluídos os fósseis estudâdos.



Fìgxa 2: Coluna estatigníûca das unidades neopaleozíocas da Bacia do Pa¡a¡:á
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3.2 - A Formação Rio Bonito.

Discutiremos a seguir, ¡esumidamente, alguns aspectos tel¿cionados com a

geoiogia da Formação Rio Bonito, na qual estão contidâs as camadas ora estudadas.

Os sedimentos pós-glaciais da Formação Rio Bonito estão distribuídos na

porção oriental da bacia do Paraná, nos cstados do Paraná, Santa C¿tadna c Rio

Grande do Sul (Figura 3), sendo, possivelmente, cor¡elacionáveis com os da

Formação Tres Islas no Uruguar (Sarrta Ana & Veroslavskv, 1993). Com relação à

idade, Milani et a/. (1994) posicionaram-na no intervalo Attinskiano-Kunguriano.

Esta fotmação depositou-se sobte os sedimentos do Subgrupo Itararé, sendo o

contâto em Santa Catrr:na, no sul do Parartâ e no nordeste do Rìo Grande do Sul,

gradacíonal e localmente abrupto (Aborage & Lopes, 1986). O contato supedor da

Formação fuo Bonito com a Formação Palermo é facilmente identificado em

subsuperficie pela presença de arenitos, porém de dificil caracteri zação em superficie,

quando não ocorrem os arenitos do intervalo superiot da Formação Rio Bonito

(N4edeiros & Thomaz Filho, 1973), como acofltece principalmente em Santâ Cúatirn

e no Paraná.

Za.lân et a/. (1990 e 1991) :rcreditam que a deposição cle krbos deltarcos, rssim

como de cawão na Formação lùo Boruto, foi influenciada pelo comportamento

tectônico dos elementr¡s estrunuais de direcão NE (zona de falhas de Lancinha-

Cubatão). Dessa forma, a Formação fuo llonito pode ser vista, segundo esses autorcs!

como â respostâ deposicional à elevacào da margem da bacia em conseqüência da

otogênese 'Iardiherciniana. Santos et a/. (1996) ale¡¡aram quc não é possível rìc{r¿r a

influôncia, na deposição dessa Fotmacào, de mudanças isostáticas na mârgem leste da

bacia, que acompanharam o retrocesso das geleiras c<¡m o Frm da glzcíação permo-

carbonífcra. Os dcltas da Formacão ììio Bonito desenvolveram, posslvelmentc, umâ

forma lobada, abtangendo extensa área, dominados pelo sistema fluvial, devido à

grande quantidade de sedimentos que forarn transportados. Nesses deltas existiu um

predomínio de fases construdvas acompanhando a progradação da linha de costa com
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direção oeste @4edeitos & Thomaz Filho, 1973; Medeiros, 1993). As planícies

costeiras estendiam-se desde o Rio Gta¡rde do Sul, passando pelo sul dc Santa

Catafna até o norte do Paraná, cortardo irregularmente, desra forma, a afual fatx¡ de

afloramentos das antigas linhas de costa (1\4edciros &'l'homaz Füho, 1973).:\credita-

se que onde hoje ocorrem os depósitos de carvão existiram regiões com vegetrção

costeira de pântano.

A Formação Rio Boruto foi dividida em t¡ês membros (N[edeiros & 'Ihomaz

Filho, 1973; Medciros, 1993) dcnominados, da base para o topo>'Iriunfo, Paraguaçú e

Siderópolis, especialmente bem desenvolvidos em Sant¿ Catarina e no sul do Pala¡â.

No fuo Grande do Sul, ela apresenta carâcterísticas faciológicas diferentes por ter

sido, possivelmente, depositadâ em urn ambiente predominantemente continental a

litorâneo. De um modo geral, Aboarrage & Lopcs (1986) e Lopes eî a/. (1,986) ìndicam

que a leste de Osódo a Formação apresenta trôs conjuntos litológicos, que ocorrem

tanto em associação vertical, como lateralmente interdigitados ou mesmo isolados.

3.2.1 - Membro Triunfo ou intervalo basal.

É constrnrído essencralmente por arenitos finos a mótlios com abunclância tle

estratificações cruzadas de pcqueno a médio porte, apreselìtando granodectcscência

ascendente. Camadas de siltitos e folhelhos carbonosos sào cncontrados por toda a

faix¿ ¿florante. Nos estados do Pa¡aná e Santa CataÀnl- são enconttadas camadas de

carvào". t\cre<lita-sc que este membro abranja fácies de diversos sistemas

deposicionais, predominando o flúvio-deltarco (ì\rfedeiros & Thomaz Filho, 1973;

Medeiros, 1993). Durante sua corìstrlrção, canais de nos meandraûtes, com sentido

oeste, ating'iam â costa formando distributários pertencentes a planícies deltáicas

' Segundo Aborrage & Lopes (198Q a ciesrgnação cle 'c¿mada ile carvào' rplica-se a um pacote sc,.irmentlr
contendo ca¡vão de espessura total minima de 0.20m, correspondendo o carvâo a 1096 ou mais da espressura rotirl.
enquânto que o termo "lcito de c¿rr'ão" é reservacio aos pacotes de espessura supenor a 1cm e inferior a 20cm. Deste
modo, sempre que niìo houver rctcrências a t¡rs camcterísticas, ou quzLndo estâs ¿p¡esentz¡em-se muito lltriad¿s.
utrlizaremos o termo qenérico de "nileis de carvão".
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(Nfedeiros & Thomaz Filho, 1973). Entre os distributários originaram-se depósitos de

ca¡vão e folhelhos carbonosos (Figura 2).

Os depósitos do Membro Triunfo encoritram-se bem desenvolvidos desde o

sul de Santa Catattna até o nordeste do Pa:ar,a. No Estado de São Paulo, as fácies do

Membro Triunfo não são encontradas, possivelmente por: a) ter sido esta região mais

elevada na época; b) por persistência da glaciaçáo (Santos, 1987) c) e/ou por ter

sofddo etosão posterior.

Na regìão Sul, os sedimentos deste N{embro ass€ritam-se sobre os da Formação

Rio do Sul (Subgnrpo kmré - Schneider et a/.,7974). C) contato é representado pela

progradação dos tetrígenos lyossos do N{embto Triunfo sobre os sedimentos finos

da parte superior da Formação Rio do Sul. Ilste contato é especialmente nítido no

leste de Satta, Cxarr¡a (Castro, 1980). r\o norte, no Pannâ, o Membro Triunfo

adelgaça-se e asseflta-se diretamente sobre aquele que é coflsiderado como último

diamictito do Subgrupo ltanté, pata.logo desaparecer por acunhamento rìo Estado de

São Paulo (,A,borrage & Lopes, 1986).

3.2.2 - Membro Paraguaçú ou intervalo médio,

É constituído essencialmente por siltitos cinza-esvcrdeados, bioturbados, por

vezes l¿minados, com intercalações de folhelho clnza e xenttos muito finos ¿ finos e

lenticulares (N'fedeiros & 'I'homaz Filho,1973). 'fambém são freqùentes camadas

delgadas de calcário. Estc membro pode ser consider¿do como produto da

sedimentação num ambiente marinho raso, resultante de um evento trânsÉFessivo que

alcancou grandes extensões ¡a baci¡ e que cobriu as últimas progtadações deltáicas do

Ì\{embto Triunfo (À4edeiros, 1 993).

Em direção ao Estado de São Paulo, o N{embro Paragr.raçú apresenta siltitos

a¡toxeados que se âssentâm discordantemente sobre o Subgrupo Itaraté, e são

incluídos na porção basal da ììormacão'latuí (\{edeiros, 1993). ;\ partir de Santa

Carorrna, em direção ao Rio (ìrande do Sul, este membro se acunha, desaparccendo

por interdigitação com os sedimentos do lvlembro 'friunfo (;\botrage & Lopes, 1986);
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3.2.3 - Membro Siderópolis ou intervalo superior.

É constituído essencialmente por arenitos com intercalações de camadas de

siltitos cinza, leitos e camadas de carvão e siltitos carbonosos. Autores como

Medei¡os & Thomzz Filho(1973) e Aborrage & Lopes (198ó) acteditâm que esre

Membto tenha sido depositado em run ambiente litorâneo que ptogradou sobre a

seqüência madnha do Membro Paraguaçú. .A,qui os arenitos têm sido interpretados

como depósitos de batras e barteiras, com interdigtações de sedimentos flúvio-

deltaicos. Os sedimentos carbonosos teriam sido originados em lagrrnas,

postetiormente recobertas por areias litorâneas.

Os leitos de carvão são abr¡ndantes neste intervalo (lligura 2). O Nlembro

Siderópolis persiste lateralmeflte a pzttir de Santa CataÅna, em direção ao Parr:Lnâ, atê a

região de São N4ateus do Sul, onde se acunha dentro dos sedimentos pelíticos do

Memb¡o Paraguaçú (Abortage & Lopes, 1986). Situação semelhanre é enconrada em

direção ao Rio Grande do Sul, onde os ultimos re5,'istros deste Membro são

encontrados na região de Osório.

3.3 - O cawão na Formação Rio Bonito

Neste ítem setão rapidamente analisadas as ocorrências de carvão de origem

pós glacial, registradas nos estados do Paraná, Santa Catarìna e Rio (ìrande do Sul.

Não serão consideradas as camadas de carvão de origem interglacial incluídas no

Subgrupo Itararé, ocorrentes no nordeste da bacia do Patanâ no Ilstado de -S¡6 
po¡o

$4onte ìr{or, Cerquilho, etc.).

Existe uma clara diferenciação (Mackowsky, 1968; Lenz & Ramos, 1985;

Hobdav, 1987) entte as bacias carboníferas do (ìondvana e as dos outros condnentes

neopaleozóicos þ. ex. Laurasia). Às jazrdas carboníferas do Gondvana se

caractenztm por terem sido formadas, principalmentc, cm árcas estáveis (p. cx. bacias

do Parzná. c Karoo), em depressões rasas de subsidência vanâvel e por cstarem

associadas a mudanças na vegetação þeriglacial a pântanos e bosques decíduos da

fiora de Clossoþterir). As camadas de carvão são ¡¡eralmente horizontaìs, não tendo sido
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afetadas por falhamentos pós-deposicionais; apresenram grandc extensão lateral em

rclação à pequena espessrra e, frequentemente, são observados sedimentos de odgem

glacial (diamictitos) na porção basal da seção. Outra diferença marcaîte é que,

ptovavelmente, os carvões gondvânicos se formaram em climas temperados, de

fotma contraria aos do Laurasia, form¿dos em climas ttopicais no decorrcr do

Catbonífero.

As jazidas de carvão da Formação Rio Bonito esrão concentradas no flanco

leste da bacia do Paraná (Figura 3), dentro de uma falxa de direção notdeste /sudesre

nos estados do Pataná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. De forma geral elas

ocorrem isoladas, aument¿rido em número de norte a sul e não âpresefltândo

sinctonia na sua deposição. Suas ca¡acterísticas principais são:

- número reduzido de camadas de carvão;

- camadas constituídas por intercalações de c¿rvão e siltitos carbonosos, de

dificil separação;

- elevado teor de m téflr- mineral (p. ex. enxofre) igualmente distribuído em

termos regionais, em t<¡das as camadas. Conrudo, scgwrdo Corrôa da Silva

(1991) a quantìdade de enxofre dec¡esce nas jazidas sul-rio-grandenses, cm

relação às do Estado do Pararla,.

As principais jazidas de carcio (Lenz & Ramos, 1985; Aboarrage & Lopes.

1986; Corrêa da Silva, 1991 - Figura 3) estão distribuídas geograficamente da seguintc

forma:

- P anni: Figueira-Sapopema;

- Santa Catarina: Sul Catarinense e

- Rio Grande do Sul: Grandes iazidas em Sanra 'l crezinha, Ìr'f orungaba-Chico-

l-omã, Charqueadas, l,eão, Iruí, Capané c (lrandc Candiota. Jazidas de

pequeno e médio porte em Gnvatat Oeste, ,\rroio dos Ratos, Faxinal Água

Boa, Cerro de Roque (Sul do Leão) e Pântano Grande.
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A jazida de São Sepé é arualmente incluída na ltrormação Palermo, por

Botto\tzzi & Veþ (1981), embora alguns autores ainda :r considerem dentro da

Formação fuo Bonito.

Marques-Toigo & Corrêa da Silva (7984), reiltzaram e-sfi:dos palinológicos e de

petroiogia de carvão em amostras provenientes de jazidas localizadas no Rio Grande

do Sul (Candiota, Iruí, Leão, Charqueadas e Gnvataí), cm Sânra Catanna. [azida
Catarinense) e no Paraná (Tlesewa).

Esses autores reconheceram ¿ presençâ de quatro fácles de pântano, as quais

foram interpretad¿s como resultado das variações dos tipos de vegetação e do nível

d'água. As fácies mais comumente encontradas nos c¿rvões sul brasileiros foram as

denominadas de pântano abetto e de pântano limno-telrnático (semi-aquático).

Marques-Toigo & Corrêa da Silv¿ (1984) caracte nzararr' estas duas ultimas fácies

citadas basicamente por:

- c¿rvões ricos em minerais c em dettitos orgâmcos atdbuídos a plantas

arbustivas (pteridófitas e gimnospermas) c herbáceas (pteridófitas), associadas

com algas, no pnmeiro caso þântano aberto); c

- carvões desenvolvidos entre os níveis máximo e minimo da âgta, tendo sido

originados por plantas arbusuvas e herbáceas associad¿s com al¡¡as, no

segundo caso þântano limno-telmático).

Marques-Toigo & Corrêa da Silva (1984) concluíram também que, devido à

predomtnância de condições subaquáticas na origem do carvão, este podia ser

considerado como hipoautírctone. Contudo, a prescnçâ ntzes na lapa da camada de

carvão, indicaria uma origem âutóctone.
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3.4 - Geologia da Formação Rio Boniro na rcgião de Figueira.

A região onde estão locahztdas as minas de carvão, sirua-se na fasxa oriental da

bacia Sedimenøt do Patanâ, a notdeste do arco de Ponta Gross¿. A sucessão

litoestratigráfica Neopaleozóica ah aflota¡te se inicia, na base. com o Subgrup o Itxarê

(diamictito), continuando com as formaçõe s Rio Bonito (membros Triunfo e

Paraguaçu), Palermo, Iratí, Sera Alta e Tetesina figura 4).

Dwante o Mesozóico, por efeito de tectonismo, a região foi fraturada e

falhada. São comuns frâtìüâs e t-alhas normais de pequeno porte, orientadas

geralmente na direção NW-SE, as quais eûcontram-se preenchidas pot dique s de

diabásio pertencentes à Formação Setta Geral.

Na Figua 4, mostramos o mapa geológico da ll.ea., onde apateccm as

pnrrcipais unidades litológicas, a estruturação geral e a \ocahza.çáo das principais minas

de carvão.

Os sedimentos da Formação Rio Boruto na região em estudo repousam

disco¡dantemente sobre o que é considerado, para fins práticos, o ultimo diamictito

da sequência sedimentar do Subgrupo Itttaté, e são recobertos concordantcmente

pela Formação Palermo ffigura 5).

Aqui,, a Formação apresenta-se estratigraficame nte iucompletâ, estando âusente

o Membt<¡ Siderópolis (Soares & Cava., 1982). No tocante à cspessura, ela oscila entre

105 e 111m, medidos em diferentes furos de sondagem feitos nesta região (r\boarrage

& Yamamoto, 1982).

O Membro 'Iriunfo, com tunâ espessura de 15 a 30m na âtea de Figuerra

(Morrone & Daemon, 1985), apresenta umâ porção basal composta pdncipalmente

por arcnitos médios â grossos com intetcalações de conglomerados. Esse intervalo é

segudo por arenitos muito finos :r médios, com intercalaçõcs de siltitos, camadas c

leitos de cawã<>, bem como argilitos, folhelhos e alguns leitos de calcâtios (Soares &

C¡va, 1.982; 
'\boarrage & Yamamoto, 1982; Nlorrone & Daemon, 1985 - Figuta 5).
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No geral, os arenitos, siltitos e argilìtos são de cor cinza. Na porção conglomerática

basal, as estrufuras sedimentares não são muito fteqüentes, destacando-se urna

diminuição da granuiometria de leste pâra oeste da ârea,, tendo sido este interpretado

como o sentido geral do trânsporte, tendência est¿ também observada nos trcrìiros

(Soares & Cwa, 1982 entre outros). É neste membro que se encontra 'd jazida de

carvão explorada pela Companhia Carbonífera do Cambuí, csrudadâ neste trabalho.

À tegião de Figueira é cancteÅzada pela ocorrência de carvão dentro de uma

associação litológica caracteÀzadz como siltito-carvão-siltito. l)iversos autores (I-cinz,

1940; Soares & Cava, 1982; Mortone & Daemon, 1985; Della Fleta et a/.. 1"993)

sugerem ter sido o ambiente de deposição constituído por uma planície deltájca, com

extensas atezs alagadtçts, recobertas por vegetação e protegida por barreiras arenosas

(?). A deposição da turfa ocorreu nas áreas interdistributárias, em pântanos e lagoas.

lìssa planície pertenceriâ a um sistema deltáico desenvolvido nz átea, com direcão ll-
W, no Eopetmiano.

O máximo acúmulo dos restos vegetais, provalvelmente acorlteceu nün

período de calma tectôûicâ (Soarcs & Cava, 1982: lvlorrone & I)aemon. 1985;

Aboanage & Lopes, 1986; Dclla Iiavera" et al., 1993). Postcnormente, o deslocamento

da drenagem, influenctado pcla subsidência da bacia, tctia acabado com a deposicão

da tntfa, estando cxo,ctenzada r rcgão ûesse irteraalo por sedimentos cosreiros

progadantes, se¡¡,udos de cálcarios e pelitos.

Os ûtofósseis estudados provêm da cma:da de siltito imediatamente superior à

cmada de carvão, considerada como câpâ (estériI). Ilssa camada foi, provavcLmente,

depositada sob as mesmas condições aml¡ient¿is que o carvão (lìösler & Fittipaldi,

1981), estando a capa ìnseridâ no ûresmo contexto diagenético tesponsável pcla

formação do restante do pacote sedimentâr (siltito-carvão-siltito).
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Fþta 5: Coluna esratigtáfica da Fotmação Rio Bonito nø' rcg1ão de Figueira
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O Membro Paraguaçr¡ com espessura média de 80m nr região de Figueira, é

composto por siltitos argüosos e ârenosos, argilitos, folhelhos e atenitos finos, com

intercalações de camadas de calcário ci¡zz clzro. No topo da seqüência ocorre

geralmente bioturbação, mascarando as estruturâs pdmárias Qizzato & Silva, 1983).

Os sedimentos deste membro recobrem totalmente o Membro 'ftiunfo (Soares &

Cava,1982).

Em geral os siltitos são de cor cinza esverdeada e martom, compactos, com

laminação panlela, ondulada e estrati6cação rítmica. Os arenitos são, princþalmentc,

de cor verde, de granulação fina a muito fina, com estruturas sedimentares, quando

presentes, ondul¿das e cruzadas. Os calcários são predominantemente argilosos, de

estruturâ maciça ou com 6nas intercalações futegulates de siltitos e argilitos (Soares &

Cava,799?;Aboarrage & Yamamoto, 1982;P\zzato & Silva, 1983).

O Membro Paraguaçu tem sido considerado como depositado dentro de um

sistema de avanço da planície de marés e da plataforma carbonática, como

continuação da transgressão madnha (Soares & Cma, 1982).

3.5 - Características do cawão na região de Figueira,

As ocorrências de carvão na regsão de Figueira rèm como características

principais (Soares & Cava, 1982; Aboartge & Yamamoto, 1982; Lenz & lìamos, 1985

-fotografiasTeS):

â - pequenâ espessì;râ, raramente superior a Lrm metro, e descontinuidade

lateral;

b - alto teot de cnxofre (Bo/o), o que denota ¿ influência marìnha na sua

diagênese (McCabe, 1984) e que qualifica esse carvão também como rxn

minério de enxof¡e. Esta ca¡acterística é comum a todas as camadas de

carvão encontradas no \>a¡xtâ:

c - predominância alternada de vitrênio e durênio, c com intercalações de

folhelho carbonoso, fortemenre piritizado.



31

d - pode ser classificado como carvão betuminoso alto voìátil, que nas

proximidades de intrusões magmáticas se eleva até semi-antracitoso;

e - carvão âutóctone e/ou hipoautóctone caracteri zndo pela Pfesençâ freqüente

de paleo-solos abaixo da camada de ca¡vão (lapa), contendo taizes'

Na região de Figrreita, associada aos sedimentos do Membto Triunfo, ocotte

uma jazida de wânio. Àcredita-se que suâ mtneralização esteia ligada a atenitos,

siltitos, siltitos carbonosos e carvão @{orrone & Daemon, 1985; Santos, 1991). O

ambiente <la mineralização do urânio foi o mcsmo sugeri<lo para a deposição da iazída

de cawão, ufna vez que um impoft¿nte fator pa:ra a m:ttetalizaçáo foi o grande

acúmulo de detritos orgânicos (plantas) e a postetior forrnação do câfvão. Santos

(1991) assinala a scmelhançâ existcnte entfe ls ocorrências de urânio de Figueita e as

localizadas nu Afrlru do Sul, em Springbok Flats no 'Itansvaal (Grupo Ecca) e em

Beaufort west (Grupo Beaufort Inferior), no que diz respeito ao ambiente dâ

minetahzação e aos elementos associados, tâis como Mo þtedominante), V, Pb, Z¡,

Cu e As.
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fìotograFta 7: Camada de carvã<t
na mina PI-l15
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4 - FLORAS NEOPALEOZOTC^S DA PORçÃO BRASILEIRA DA BACIA

Do rARANÁ ASSocIADAS A FoRMAçÕss covt ESTRAToS DE

c¡RvÃo"

Nesta seção an¿lisaremos os trabalhos relacionados com a potção btasileùa da

bacia do Patzra, uma vez que as tafofloras e assembléias de megásporos aqui

encontradas, são sem dúvidas as que mais se assemelham àquelas Por nos estudâdas.

4.1 - Considerações preliminares.

As camadas e/ou estratos de carvão do Neopaleozóico, na porção oriental da

bacia do Pannâ, são conhecidas desde o fim do século passado. EIas estã<r

englobadas atuâlmente dentro do Grupo Tubatão, estando associadas a um

interglacial, no fim do Neocarbonífeto e à pós-glaciação no liopermiano (l\4artini &

llocha-Campos, 1991). Neste século, muitas das tafoflor¿s encontr¿das iunto a essas

camadas foram estudadas (Iabela 2) resuìtando em diversas cotrelações e

posicionamentos bioestratigáficos (l\4endes,, 1952; Barbosa, 1958; lìigby 1970;

Dolianiti, 1972; Röslet, 1978; Guerra-Sommer & Ctzz'¿lo-Klepzig, 1993) entte

outros). Com telação às assembléias de rnegáspotos, estâs ocorrem fteqüentemente

associadas ao ctrwào, na rrraioitl- das vezes iunto aos restos macroscópicos, nzão pela

qual essas ocotrências serão analisadas em conjunto. Destâ fotma, espeta-se ter uma

visão mais fiel da realidade das formações vegetais estudadas.

Podemos orgatizx o conhecimento obddo 
^té ^gora. 

com relação às tafofloras

(incluem-se aqui macrorestos e megásporos), considerando a su¿ posição estratigtáûca

(idade), composição e o meio abiótico, da seguinte forma.

Partindo do fenômeno global que se desenvolveu na paleogeografia durante o

Neopaleozóico, sabemos que o paleocontinente de Gondva¡a possuía uma dedva

com sentido norte (Scotese & Mckerrow, 1990). Essa dedva permitiu que a potçào

sul-ocidental do Gondvana alcançasse latitudes próximas aos 40o - 50o S no

Eopermiano. Essa posição influenciou zs âreas até então afeadas pela glaciação, as
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quais começaram vâgarosamcrìtc a experimentâr uma melhoria nas (.:ondiçôes

climáticas. A bacia do Paraná, até entã<> afetada pela glaciação iniciou um lento

processo de rcaquccimento. Na porção brasileira da \>acia. do Panni, umâ vez acabada

a glaciaçà<t, desenvolve¡am-se g:randes sistemas deltaicos, de norte a sul faraná -

Santa Catarina - Rio Grande do Sul), os <¡uais propiciaram a <leposição das ;rrincipais

iazidas de carvão. Embora também durante os interglaciais tanham sido deoositados

níveis de czrvio, como no caso dc Monte Mor, SP. Popp & Soare,; (1984),

reafitmando essa idéia, sugeriram que o desenvolvimento de tutfcitas esdvesse

relacionado a condições climáticas, florísticas e geológicas que não fotam

simultaneamente favoráveis em toda abacia.

4,2 - Megafósseis e megásporos.

Considerando as variações de norte pata sul, analisaremos as principais

tafofloras e assembléias de megásporos associadas a níveis de carvão, na b¿cia do

Panr:â.. Pala facilitx e ssa análise fotam elaboradas duas tabelas. A primeira (Iabela 2)

apresentâ as localidades das tafofloras e os fitofósseis nelas encontrados, sendo aí

citadas as referências bibliogtáficas fugadas mais relevantes. Algumas tafofloras foram

consideradas em conjunto þ. ex. Tafoflora de Figueira). Utna vez que se trata de

ocorências fitofossilíferas loca\zadæ numa reg'ião circunscrita, geologicamente

contemporâneas, de posicionamento estratigráfico compatível e que contém

assembléias, possivelmente, relacionadas. r\s denominaçöes dadas refetencem-se à

localidade de maior importância dentro do conjr:nto. Na Tabela 3, foram indicadas as

localidades onde se encontram os megásporos e as espécies, serìdo da mesma forma

indicadas as referências consideradas mais relevantes.

4.2.1 - São Paulo.

No Estado de São Paulo enconttarnos âs tafofloras de Monte Mor, Burí e

Itapeva, sendo também mencionadas ¡a literztr:'rø, @emardes de Oliveira er a/., 197 8;

Millan et a/., 7980c) a ocorrência de fitofósseis em Salto e Cesário Lange. Essas

tafofloras têm sido inteçretadas corno as mais antigas dentro do Subgrupo ltaraé e



35

associadas â um período intcrglacial no qual houvc cxpansão da vegetação (?

periglacial - lìösler, 1978; Rohn & llösler, 1987). Estas tafoflor¿s são considetadas

precursoras das associações que posteriormente se depositaram no resto da bacia, ou

sc j a docu mentarâm uma f7ora, P ré- C lo r E te ri s..

A tafoflora de Monte Mor é principalmente inte¡gada (Millan, 1972, 1'97 4, 19'7 5

e L987 a) por licóhtas, esfenírfitas, Cordaitaies e coníferas (I'abela 2), sendo a mais

variada t:m espécies. Enquanto que parâ Bud somente foi noticiada a presença de

Norhorac¿,pÍeri¡ sp. (Rösler & Perinotto, 1985) e em ltapcva, a de Botrychioþsis planliana

(Carrutht:rs) Archangclsky ¿l Àrrondo (Millan, 1987b).

Cabe dest¿câr que embora o, trfoflorø, de Monte Mot seja impottante dentto do

Neopaleozóico, carece de estudos reccntes. Mlllan (197 2, 1980 e 1987a) menciona a

ocorrência de freqüentes caules de licófitas entre os quais fora reconhecida

Bra$kdendron pedmanum, embo¡a o âutor tenha estudado exemplares decorticados e

não tenhâm sido realizados estudos cutículares, indispensáveis na identificação dessa

espécie. Por essa razão considerâmos rügente a rcalização uma tevisão sistemática, à

luz do avanço nos conhecimentos paleobotânicos e paleofitogeográficos.

Em Monte Mor os megásporos ocorrem associados aos megafósseis vegetais e

sua diversidade (oito espécies -'I'rindade, 1970) indica a prcseflça de várias espécies

de lepidodendraceas. -As espécies dominantes são Sublagenicala bra¡ilieni¡ (50% de 2000

espécimes) e Izgenoìtporitu uutfomh (22,5%) (Iabela 3).

A presença de megásporos indicaria a origem autóctone das licófitas

encontradas na tafoflora e sua impottância na formação da turfa, embota note-se â

ausêflciâ de uma análise paleoecológica mais aprofundada de toda a tafoflotz. O

¿mbiente de deposição para todo o conjunto (fdndade, 1970) foi considetado como

sendo tranqürilo e pâfltânoso. Trindade (1970) com base na constelação de

megáspotos indicou uma idade neocarbonífera, coincidindo com a idade sugerida

pelos megafósseis, d¿ mesmâ forma que para Brxí (lrindade, 1959b).
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Ainda no Estado de São P¿ulo, no Eopermiano, a tafoflora de Cerquilho,

apresenta elementos mais caractcrísticos de uma Flora de Clox@leù primitiva (R.ohn

& Ììösler, 1987). A posição estratigtáfica da carna,Ja de carvão aqui encontrada, tem

getado polêrnicas. Martini & Iìocha-Campos (1991) ìnterprctatam os carvões de

Cetquilho como pertencentes a uma fase interglacial, ainda dentro do Subgrupo

Itararé. Outros autores como Fulfaro et a/. (1997) posicionaram a, camada de carvão

dentro da Fotmação 'Iietê considerada como pós-glacial e cortelacionável com a

[ìotmação ììio l]onito. Seja interglacial ou pós-glacial, a origem dos níveis de carvão

de Cerquilho na époct da sua deposiçãl>, a vrnaçio nos taxa ìndica uma menizzção

climática, com respeito às tafofloras antes mencionadas. Na ttfofl<xa de Cetquilho

estão reunidos os afloramentos do Sítio Itapema (lr4illan, 1,977 e 1987 a¡ Millan &

Dolianiti, 1977,1979,1980a, 19801¡ e 1981; Rohn, 1987) , da estrada da antiga Mina e

as ocorências de raízes in ¡ita no Bairro A,liança e Mato Seco (Petinotto & Röslet,

1987). Esta tafofTora ó composta principalmente pot csfenófitas, protoglossopterídeas

do gêneto Rubidgea flabela 2), Cordaitales, sementes platispérmicas e algumas

gangamopterídeas e glossopterídeas, até 
^gor 

não identific¿das. Essa âssembléiâ ter-

se-ia depositado num paleoambiente costeiro pantanoso, reforçado pela presença de

esfenófitas e pelo alto conteúdo de enxofte (307") no czrrváo þenz & Ramos, 1985).

Da mesma fotma que pata t taf.oflora de Monte Mor, não fot rcùizad¡ ainda para esta

tafoflora uma reconstituição paleoambiental mais apvada,.

A maior parte dos fitofósseis encontrados nas tafofloras do Estado de São

Paulo, possuem estudos da morfologia extemâ de partes estéreis. Somente para

Cetquilho foi descrita uma estruturâ féttil, possivelmerite âssociâdâ às glossopterídeas,

a qual foi designada como " fertiliger tipo btasilóide" (\4illan & Dolianiti, 1980b).

4.2.2 -Paranâ.

Segurndo ao sul na bacia do Paraná enconttamos no Estado homônimo

camadas de carvão associadas ao Membto Tdunfo da Formação Rio Bonito, muitas
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delas já explotadas economicamente, embora atualmrente âpenâs âs minas da tegriã<>

de Fi¡¡-reìra (nordeste do Ilstado) continuem sendo exploradas.

Na área de Ribeirão Novo, Município de Wenccsiau Brás (nordeste do

Estado), Guerra-Sommer et a/. (1981a) indicaram a ocorrência dc uma tafoflora

associada a leitos isolados de carvão, dividindo o coniunto (Iabela 2) em duas

assembléias:

- -Assembléia A: composta por Botrychioþsis plantiana e Paracalamites sp.

- Assemblóia B: composta por Cordaites sp. c sementes dispersas dos gêneros

Cordai carþus, S an amþit e Cornacarpat.

Nesta tafoflora registra-se a i¡ica ocorrência do gênero Botrychioptit no Parar'â.

Sua presença poderia sugetìr ser esta a tafoflota mais antiga (Sakmariano -

Ârtinskiano) dentro da Fotmação Rio Bonito neste Estado. Os autores acteditam que

o reduzido número de espécies talvez se deva ao ambiente restrito no qual a

vegetação habitava.

Na região de Figueira, vêm sendo esrudados, desde início do século, diversos

aflorâmentos ricos em fitofósseis, os quais são conhecidos como as tafofloras da

Fazenda Cambuhy, do Rio Carvãozinho, de Barta Bonitz þtóxima a lbaiti), da mina

da Companhia do Rio do Peixe þostedomente mina Campo da Brasileira) e da mina

de Areia Btzncø..

Bssas ocorrências podem set ter¡nidas dentro da ttfoflora, de Figueira, urn¿ vez

que se encontram próximas e estão associ¿das à mesma car¡zda de cawão, da porção

infedor do Membro 'Irir¡nfo.

O primeiro autor a coletar e mais tarde ilustrat fitofósseis da região foi Oliveira

(1927), posterioffnente Florin (1940) e Read (7941), reahzaram estudos sistemáticos

nas coleções de Oliveira.
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Na déc¿da de setenta, lìösler (1972) voltou a colctar e cstudar amcsttas dos

afloramentos clássicr¡s (llazenda Cambuhy, lìio Carvã<¡zinho c Barra Borrita) e da

Mina Campo da Brasilcira. Anos mais târde, Câstro (1985) csrudou uma arrsembléia,

previamente coletada por ìllias l)olianiti na da Mina de Areia Btanca, próxima ao

atual Campo Amando Simòcs.

Ao reunir as espécies cncontradas Por esses autores (Iiabela 2), observamos

que a tafoflora de Figueira é constituída por:

- caules de licófitas em vários níveis de decorticação (?Brasilodendnn pedmanam

Chalonet et a/.),

- esfenófitas (Sphenoplylkn bra¡iliensi¡ Rösler, Pþtllotheca sp., Annalaria occidentalis

Rösler e Paracalamitu aa¡rralis lÙgby),

- pteridóûtas (A:terutheca derbli Röslet e Puoþteris cambablensis (I{ead) Rösler,

S þ h e nop Teri : lo biþ li a Motns e S p h e n opt e i s sp),

- glossopteríd eas (GkssopÍerit nmmani¡ Feistrnâfltel, Gloroprerù {. C. anpla

Brongniart, G. an¿atfolia vat. taenioptercidet e Gloropteis sp.),

- gimnospermas (Paranocladas da¡enü Flonn, Paranocladu¡ ? iallax Flodn e ?

Barìadia sp.),

- sernen tes platispétmicas.

Esta flora foi defrnida como tun estágio de consolidação da Flota de

Ghssopteris, onde desaparecem elementos mais antigos coro:'o Bztürchilþøi $.öslet,

1978; Rohn & Rösler 1987). '\tavés dela evidencia-se urna melhoria das condições

climáticas, como fìa tafoflora de Cerquilho (Tì.ösler, 1978). Outras variáveis ambientais

(p. ex. umidade, tipo de solo etc.), também podem ter influenciado na difetenciação

da composição dessas tafofloras, conforme sugetido por Rösler (1993). É possível

a;frn.lnzr,, pelas evidências sedimentológicas da tegião, que a assembléia ted¿ sido

depositada numa planície deltaica (Cava & Soares, 1981; Soares & Cava, 1982;

Morrone & Daemon, 1985; Della Favera et a/. 1,993). Embora refetida como

peftencente ao Eopermiano þossivelmente Artinskiano), a idade da t¿foflora ainda

merece uma revisão, runâ vez que a mesma aPresenta ¿finidades mais clatas com a
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'Iafoflora. de Monte ir'Ior d_o que com a de Cerquilho. I)a mesm¿ formâ tomâ-se

necessárirl uma análise paleoambiental e paleoclimática mais apurada.

Com base nos fitofósseis encontrados na tegião de Figucira foram realizados

estudos cud,cularcs de coníferas e de Gloropteni (Florin, 1940; t"ittipaldì, 1981;

I,ittipaìdi & lìösler, 1978 e 1985). Florin (1940) foi o primeiro a estudar cutículas

fósseis de pattcs cstéreis <lc coníferas até então classificadas como Brachlphlllun

aa¡trale l.-eistni,antel. O autor concluiu que, pelâs características da epiderme,

encontrâ va-se em presençâ de um novo gênero, o qual dcnominou como Paranoc/adus,

com duas espécies P. du¡enii (com caracte rísticas epidérmicas) e P. ? lalÌatc. Fittipaldi

(1981) e Fittipaìdi & Rösler (1978 e 1985) esrudaram e caractettzar.a;m as cutículas de

Gksnpferis commanis e de P} falkx iuntamente com cutículas dispetsas, possivelmente

perteflcentes a semerìtes c licófitas.

A única notícia sobte a ocorrência de megáspotos na região de F'igueira foi

mencionada por l.,einz (1940), que ilusttou urn exemplar não identificado Q

Sablagenirak brasilienis, Estampa VI, Fig. 1, p. 65), obtido do carvio da localidade de

Rio Carvãozinho.

Na localidade de Patrimônio, situada a aproximadamente 80 Km ao W-NW de

Jagtanuva, os fitofósseis foram estudados pot Lundqvist (1919 - @adP.ösle4 1'972).

Pela análise da composição da tafoflora (Iabela 2) conclui-se que esta possui muita

semelhança com a descritl p r z região de Figueira. Atualmente desconhece-se a

locahzação desse Afloramento. Dolianiti (1948) situa essa localidade perto de Cambuí

(atual Fþeira).

Na localidade de Nlarins, situada na porção centrâl do Estado, Guera-Sommer

et a/. (1987b) indicaram â presença de fitofósseis numa ocorrência isolada de carvão.

Essa tafoflora é composta por esfenófitas (Annukria sp., Paracalamiles sp., Mesocalanites

sp. e Ph.yllothua sp.), Glo:sopteis sp., Cordaites sp. e sementes platispérmicas. Os autotes

interpretatam a associação como representativa de depósitos de Pântano com

predominância de vegetação arl:ôrea, do Eopermiano. É importânte que seia feito um

estudo sistemático mais aprimorado dessa tafoflora.
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Na região de 'feixeira Soares e São João do 'Itiunfo, ¿o sul do fJstado, tem sido

descrita uma tafoflor¿ (Dolianitr, 1954a; Rösler, 1,9-12, 1975a, 1976 e 1979; Rigby,

1970) de composição semelhante às discutidas pata Figucira, Patrimônio e Marins,

difercnciando-se âpenas pela presença de Glossoþteris orbiculari¡ Feistmantel e d¿

semente Cordaicarpas o/iueranas flñarite) Millan, em 'I'clxeira Soares. Uma vez que estas

cinco assembléias pertencem à potção basal da liormação llio Bonito e são

semeìhantes em composição conclui-se que elas possâm ter sido sincrônicas e

habit¿do o mesmo tipo de ambiente. Na literatura não aprreccm maiores especulações

sobre o assunto após, ll<;sler (1978).

Em S. J. do Triunfo, foi estudada por Arai & Rösler (1984) uma constelação de

megásporos, associados a megafósseis. A assembléia é dominada pelo gêneto

l-zgenoisporites (labela 3), sendo â espécie mais fteqüente L vutiþrrzis (47,7 "/" em 48

espécimes) seguida por L tiunfensis (4,25n. Com b¿se no grande tamanho de alguns

megásporos (> 2000 pm), na presença de raízes in ¡itu e frondes ptesewadas, os

autores propõem que grande parte da composição fossilífera seja autóctone e

representânte de uma flora de licófitas pouco diversificada. Popp (1983) sugeriu

tratar-se de um ambiente pântânoso com diques mar¡{nais e canais abandonados.

4.2.3 - Santa Catarina.

Rösler (1975b) deu a conhecet o Aflotamento denominado Rio da Estiva (?

Membro Paraguaçu, Formação fuo Bonito). O autor mencionou a ocortência

abr:ndante de sementes, folhas grandes de Glosnpteis c frutificações, além de caules

associados ¿ leitos carbonosos, atdbuindo-lhes uma idade eopermiatø. Até o presente,

apesar da presença de frutificações inéditas, possivelmente relacionadas às

glossopterídeas, não existem estudos sistemáticos referente à tafoflor¿ em questão.

Nesse Estado e associadas às camadas de cawão kapuâ, Baro Branco e

Treviso do Membro Siderópolis da Formação fuo Bonito, vem sendo mencionada

desde o início deste século, a presença de tafofloras muito diversificadas. Aqui

verifica-se um âumeflto das giossopterídeas com relação às gangamopteríde¿s e a

ptoliferação das esfenófitas, o que indicaria o estabelecimento de urnâ vegetação
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relâtivamente abundante (Rohn & Röslcr, 1987) e dc uma lìlora de CÌossoþteris plua.

Ilsta flora cstarìa aliada tanto a cficientes agentes de transpotte quânto a eficientes

ambientes de deposição dos órgãos vcgetais, que petmitiram boa fossilização.

White (1908) estudou fitofósseis possivelmente coletados em Lauto Mü{ler.

lùgby (1972b), de possc de novas coÌeções provenientcs das áreas estudadas Por

White (1908) c exemplares da localidade de Barro Branco (fabela 2), retomou o

estudo dessâs tafofloras, chegando à conclussão de que toda a associação

palcoflorística presente na baci¡ do Paraná, sugedtia um clim¿ tempetado frio.

Contudo, o autor não propôs urn esquemâ da distribuição espacial dos taxons

estudados.

Para Criciúma (camada lrapuá), Dolíaniti (1946, 1'948, 7952, 1953a, 1953b e

1953d, 1,954c e 1954d, 195(cz- e 1956b, 1971) estudou exemplares coletados no

Afloramento localizado na subida do Bainha. Trindade (1959b, L9ó0) mencionou a

presença, ne sse Aflorame nto, dos megásporos l-tgenoisporitu brailiensis (=Sublagenicak),

L"agenoiEoriø inaatu¡ e de exempìates mal preservad os d,e Tileite¡. Para o Afloramento

de subida do Bainha também foi indicada a presençâ das coníferas Bariadia sp e

Bra¡ibclada¡ aricalari¡Yoshida (/oshida, 1968; Bernatdes de Oliveira & Yoshida, 1981),

assim como de sementes associadas (Iabela 2). Neste mesrno local e em Lauro

lvfùllet, Millan (1967, 1969a e 1969b e 1,971) rcalizou estudos de semer'tes

platispérmicas e de outros fitofósseis. Rigby (1972a), com base em amostrâs de caules

de esfenófitas procedentes de Criciúma, descteveu rrnâ nova família, à qual

denominou Notocalâmitâceae.

Bemardes de Oliveira (1977,1'978,, 1980a e 1980b), Bemardes de Oliveita-

Babinski (1988), entre outtos, estudaram a assembléia de fitofósseis associada à

catnada Irapuá. Essa âssembléiâ foi coletada em quatro afloramentos diferentes, tendo

sido dois iá citados nâ literatura @ainha e São Matcos) e dois novos @airro 20 e

Hospital). Estes dois ultimos e o de Bainha se localizam na Cid¿de de Criciúma,

enquarìto que o de São Matcos írcz ¡a. cidade homônima. .A paleoflora estudadâ
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ffabela 2) revelou-se dominada pot Glo:soþteris e scmente s (Cordaicarput), s<rguidas de

Ganganoþteris, cordaitófitas (N0eggeft1thi0p¡i¡), pteridófitas (Sþbenoþteris, NeomaiEteris,

etc.), csfenófitas (Paracalanites, Notocalamites, Ph1llothem e uma frutificação), conífetas

menos abund antes (Brasilocladu: e Buriadia) e al¡prmas frutificações associadas a

Glossopteridales.

Com telação à idadc da paleoflora associada à Omada Irapuá, Berrrardes de

Oliveira (1977, 1,980a) indicou Artinskiano podendo chegar ao limitc com o

Kunguriano, coincidindo com recentes estudos de palinomotfos (Sarkis & Dias,

1995). As camadas de carvão do Membro Sidetópolis ter-se-iam otigrnado em

ambientes de águas calmas como lagunas e mangues costeiros, num clima temperado

(Rigby 1972b; Popp & Soares, 1984; Olivetua-Babinski, 1988).

Tais ambientes são semelhantes aos iá discutidos pata o Pr.anâ, embora as

tafofloras do Membros Siderópolis sejam mais modetnas.

Read (1941) estudou exemplates associados à camada de carvão Itapuá (Iabela

2) em Treviso. Com base em impressões de caules de licófitas Leial - Nicol &

Bernardes de Oliveira (1979) desctcveram nessa mesmâ localidade a espécie

C1 c lo dr n dm n b ras i lie n s i ¡.

No Estado de Santa Catatrna, Diikstra (1956) estudou âmostras de carvão de

ptocedência incerta (? ctr¡ada de carvão de Barro Btanco - Tabela 3). O autor siruou

no Permiano as âmostrâs por ele estudadas e indicou a presença de espécies em

comurn entre Brasil e Índia. Pant & Srivastava (1962), de posse das âmostras

estudadas por Dijkstra (1956), cnanrn novâs espécies não aceitas em estudos

posteriores (lrindade & Sommer, 1966).

4.2.4 -Rio Grande do Sul.

Por ultimo, no Estado do Rio Grande do Sul, encontramos paìeofloras

associâdâs ao Subgrupo ltara'x'é. e à Fotmação Rio Bonito. Embota elas apresentem

diferenças a nível de gênetos e espécies encontrados, com relação às tafoflotas lá

discutidas, tal fato talvez possa ser explicado simplesmente pela presença de nichos

ecológicos distintos (Guerta-Somme41989a), não significando, necessariamente,
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Paraná.

Legenda:
Posicåo litoestratioráfica e idade:
- Subgrupo ltararé:
ICS: Neocarbonífero

- Subgrupo Guatá:
Formaçåo Rio Bonito:
BA: Eopermiano (Artinskiano)
BH: Eopermiano (Artinskiano-Kunguriano)
Formaçåo Palermo:

PN: Eopermiano (Kunguriano)

Símbolos:
- Figueira": Megásporos encontrados no presente estudo.

- Barro Branco"*: Megásporos encontrados por Dijkstra (1956), Trindade (1959, 1960) e

Pant & Srivastava (19ô2) referidos a essa camada de carvåo, com procedência duvidosa.

Referências biblioqraficas:
1.- Trindade (1970).

2.- Arai & Rösler, 1984.

3.- Dijkstra (1956); Trindade (1959, 1960) e Pant & Srivastava (1962).

4.- Trindade (1964).

5.- Trindade (1966a).

6.- Trindade (1962).

7.- Dijkstra (1956); Pant & Srivastava (1962) e Marques-Toigo et al. (1975).

8.- Cauduro & Zingano (1965) e Bortoluzzi & Veiga (1981).

Gerais: Trindade (1959a, 1959b, 1960); Trindade & Sommer (196ô) e

Bharadwaj & Tiwari (1970).

ffi
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tratar-se de casos isolados, conforme Proposto por algrrns autores (p. ex. Guerra-

Sommer & Cazzulo-l(ie pzì5, 1.993).

As tafofloras do Subgrupo Itararé são enconttadas nas localicfades de

Acampanrento Vclho (Dolianiti, 1953c e 1954b; Dohms, 1,917; C¡zzulo-Klepzrg et a/',

1980) c Motro Pap'aleo (ou Manana Pimentel - Dohms, 1977; Oo:r'èa da Silva &

Àrrondo, 1977; Cazzul<>-Klepzig et a/., 1980). Na ultima aflotam, nos níveis

superiorcs, tafofloras incluídas na Fotmação Rio Bonito. Cabe destacat que nos

trabalhos seria impottante esclarecer mclhor as localidades e posições estrâtigráficas

das cam¿rclas urnâ vez que muitas vezes é dificil identìficar o local e a F-ormação à qual

tafofloras pertencem.

São também mencionadas as localidades de Passo do Salso (Dohms, 1977),

Faxinal (Guerra-Somm er et a/.,1980), Fazenda Goulart (-Andreis et al., 1980) e Cambai

Grande (Cazzulo-Klep zig et a/., 1980) onde foram enconttados braquiópodes e

moluscos.

As paleofloras refeddas, tomadas em conjunto, (Iabela 2) catacteÀzatn vma'

F'lora de Gloropteris primitiva, pela presença de Botrychiopti¡ remanescente do

Neocatbonífero e pela primeira tpançio rJe Glostoþleis, iunto a Rttbidgea e

Gan¿anoþteris. Também estão preseûtcs Paracalamitæ, Pþ/lothua, Cordaìtu e Bariadia.

Estas tafofloras, provavelmente, se desenvolveram em clima frio, correspondendo a

uma vegetação periglacial, do Sackmariano-,A¡tinskiano (Cazzulo-Klepzig & Guetta-

Sommer, 1984 e 1985). Ao confrontat essas assembléias com acluelas de Monte Mot e

Cerquilho no Estado de São Paulo e Ribeirão Novo no Estado do Parz'nâ,

observamos maiores semelhanças com Cerquilho.

Das paleofloras pertencentes à Formação IÙo Bonito no.fuo Gra¡de do Sul

têm-se notícias desde o século passado, urna. vez que clas estão freqüentemeûte

associadas a cmadzs de carvão, que desde cedo despertâram interesse rra suâ

explotação.

A paleoflora mais antiga (Artinskiano) da Formação Rio Bonito, nesse Estado,

é encontrada ¡a âreø, de Mariana Pimentel (?asqualini et a/. 7986; Guerra-Sommer,
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1989a; Piccoli et a/., 1991,; (ìuerra-Sommet & Cazzulo-l{epzig, 1993). Essa tafoflora

âpreserìtâ composição semelh¡nte às descritas para o Subgrup o ltanté (labela 2). A

associação seria rcprcscntante de ambientes higrófilos c meso-higrófilos (Guerta-

Sommer, 1989a,),locahzrdos dentro de um sistema deltaico (Pascualini et a/., 1986).

A paleoflora encontrada ¡a irea- de Candìota, do Artinskiano-Kunguriano,

(Guerra-Sommer & C¡znl,o-Klepzi¡¡, 1993) foi es dâda em ptincípios deste século

por Lundqvist (1919 - apud Dohms, 1977), âutor que efetuou o estudo mais completo

até o momento ffabela 2). Considerando-se o avanço dos conhecimentos

paleobotânicos c surgimento de novas metodologias de trabalho, é importante a

rcalização de novos estudos.

Na área de C¿ndiota é freqüente a ocorrência de licófitas, associâdâs zo cawào,

as quais foram estudadas por Carnrthers (1869) que descteveu Flemingites pedmanas,

espécie posteriormente recombinadt por Zetller (1895), Edwards (1952) e Kräusel

(1961). Chatoner et a/. (1.979), estudaram o holótipo descrito por Carruthers (op. cit.) e

com base no estudo das cutículas de micrófilos e caules, descreveram a espécie

Brasilodendron pedroanam. 'Iambóm em Candiota, Guerra-Sommet & Bortoluzzi (1982)

descreveram rrna nova espécie de conífera, a partir de cutículas de folhas obtidas na

capa do crwáo, a qual foi incluída no gênero Bariadia e denominada B. isopþlla.

Por ultimo, a flora mais jovem (Kunguriano) associada a cmadas de cawão na

Formação Rio Bonito no Estado foi estudada por Guetta-Sonrîer et aI (1983),

Guerta-Sommet (L987,1989b, 1.992) e Dias & Guerra-Sommer (1.994) na iazida de

Faxinal(Iabela 2). Àqui as glossopterídeas são dominantes, seguidas pot Cordaitales

(Rzfloria gondwanensù Guetra-Sommer), Sþhenopleri:, sementes incluídas no gêneto

PÌaticardia e da frutificaçio PÌansteadia rcnnet Ngby. Esta t¿foflora tendo sido

correl¿cionada com a associaçio da Camzda I:apuá

Acredita-se (Guetta-Sommer, 1989a; Guerra-Sommer &. Cazzulo-Klepzig

1993; Piccoli et a/., 1991) que as tafofloras de Candiota e de F¿xinal desenvolveram-se

em ambientes como pântanos e lagos, sob condições climáticas mais amenas que as

evidenciadas pelas tafofloras encontradas no Subgrupo Itararé neste Estado.
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Carruthers (1869) foi o primeiro a mencionar megásporos gondwânicos para o

lSrasil, em amostrâs dc Candiota. Mais tarde, Zeiller (1895) mencionou a presença de

"macróspor<rs" e l-undqvist (aþad Tnîda;dQ 1966b) ilustrou megásporos enconttados

nas amostras de Candiota.

Dijkstra (1956), foi o primeiro a dar um tratâmcrito sistemático aos

megásporos encontrados nâs amostras de Buria e Candiota. O autor concluiu que os

sedimentos cstudados possuem idadc eopermi ana. A pa:rÈn dessas amostras Diikstta

(1956) de screveu sete espócies novas (Trileites ualgens, T. tenuis, T. endosporitiferas, T.

brailìeniq T. farcatas e C-y$osoritu sp.). Posteriormente, muitas dessas espécies foram

recombirradas em novos gêneros (Piérart & Diikstra, 1961'; Piénrt,1984 -'Iabela 3).

Á. maior contribuição ao conhecimento dos megásporos no Rio Grande do Sul

foi dada pelos trabalhos de 'I'rindade (1.959a ,1959b, 1960, 1962, 1'964,7966a e 1971.;

Trindadc & Sommer, 1966), que estudou e classificou exemplares das minas de

Chatqueadas, do Leão e de Attoio dos Ratos (labela 3). Tdndade (1971), atribuiu às

constelações de megásporos uma idade mâxlma neocarbonífera, discordando de

outros âutores, embora atualmente seja aceita uma idade no Eopermiano.

Cauduro & Zingato (1965) analisatâm arnostras de argilito silicificado

coletadas num Afloramento localiz¿do z 23 Krr' de São Sepé, incluído posteriormente

por Bortoluzzi & Veiga (1981) na Formação Palermo. Cauduro & Zit.gmo (1965)

identific¿ram nove espécies de megásporos. Nesse trabalho foi proposta a espécie L
bra¡ilien¡is vaLt. minor, sendo também indicada a semelhança entre o material esfudado

nesse Estado e em Santa CataÁr'a e a idade eopermiana corroboradâ (Iabela 3).

Por ultimo Marques-Toigo et al. (197 5) dettrn a conhecet dados palinológicos

da capø. do carvão de Candiota, incluindo os megásporos (Iabcla 3). Baseados na

assembléia microflorística estes autores concluíram que â caPa das camadas Candiota

superior e infedor, provavelmente, tenham sido originadas pot material autóctone

þteddófitas) e hipoautóctone (Cordaitales, Glossoptetidales, efltre outros).



50

4.3 - Integração e análise crítica das informações obtidas dos rmacro e

microfósseis.

Uma vez cxpostâs as principais tafofloras associadas com níveis rle carvão

neopaleozíricos da bacia do Parmâ, tonlâ-se possívcl îazar ra..r:l¡ síntese dos principais

conhe cimento obtidos:

2.a - Analis¿ndo-se, por cxempkr, a seqüência Monte Mor, Cerquilho, Figueira

- S. J. do 'Iriunfo, tafof7otz- Irapuá, Candiota, Þ-axrnal, etc. fic¿ evidente ter acorrido

um¿ melhoria climática, que permitiu o desenvolvrmento c evolução da þ'lora de

Glostoþteis na b¿cia do Pa:ørrâ.

O último modelo de sucessão cntre âs principais tafofloras encontradas na

bacia foi o de Rös1er (1978).

2.b - Ao analisar a composição das tafofloras estudâdas pârâ os estados de São

Paulo, Paraná, Santa Catarir'a e Rio Grande do Sul, é possível pensar que nelas

estejam presentes elementos de mais de uma comunidade vegetâI.

2.c - Embora se conheçam constelações de megáspotos desde o

Neocarbonífero ao Eopermiano (Attinskiano-Kungutiano), observamos que existem

elementos comuns à maioria delas þ. ex. S abla¿enicala brailiensis, Lagenoisporites inaalus,

Tileitu tiaali¡ e Duosporires endosporitferous), mas pouco se tem especulado a respeito da

evolução dessas constelações. T'ambém é importante assinalar que, apesar de terem

sido identificadas mais de 20 espécies de megásporos, são desconhecidas ¿s espécies

de licófitas relacionadas aos megásporos.

2.d - Atê o presente, existem pouquíssimas espécies de licófitas relativameote

bem definidas pata o Neopaleozóico da bacia do Parani (Brailodendmn pedmanum,

Ciclodendron bra¡ilien¡i¡ I-efal-Nicol ¿t Bematdes de Oliveira e þcopodiopù dtrblz

Renault), embora as licófitas tenham sido importantes componentes das tutfeiras

neopaleozóicas e seus fósseis sejam abundantcs. É urgente ampl-iar os conhecimentos

sobre as licóñtas, incluindo no estudo micrófilos, cutículas, estruturas reprodutivas,

cmacteflz çio dos diferentes níveis de decorticação teferíveis a uma esPécie, assim

como tealizar interpretações paleoecológ'icas.
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3.c - Escassos estudos cuticulatcs têm sido realizados. 'lais estudos incluem

princrpalrnente cuticulas de folhas de Glossopnris (ltittipaldi, 1981 e F'ittìpaldi & llösler,

1985; Guerra-Sommer, 1987 e 1992), de coníferas (Florin, 1940; Fittipaldi & Rösler,

1978; Gucrra-Sommer & Bortoluzzi, 1982) e de uma esPécie de Cor<laitalcs (Guetra-

Sommer, 1987 c 1989b).

Sern dúvida, um âumerto dos estudos cuticularcs, incluindo cutículas de

semcntes e frutificações, contribuiria pata o melhor conhecimento c classificação das

espécies t: de sua cvolução, ¿lém de fotnecer dados paleoclimáticos e paleoambientais

mais apur:ados.

3.r - As ocorrências de estruturas reprodutivas são escassas nas tafoflotas antes

telacionadas. Até o momento, são conhecidas apenas frutificações de glossopterídeas

e uma de esfenófita, desconhecendo-se os esttóbilos das coníferas, embora tenham

sido mencionadas mais de 28 espécies de sementes.

3.g - É necess itiz r rcakzaçâo de novas coietas, especialmente nos campos de

lavra, uma vez que com o avanço dos mesmos, podem surgir assembléias distintas das

conhecidas e/ou completar as já estudadas. Outto ptoblema relacionado com a coleta

de matedal é a. cnaçáo de novas espécies com base em poucos exemplares.

Pot ultimo, ó recomend¿vel a rcaliza;çio do levantamento dos aflor¿mentos

conhecidos até o momento, de modo a posicionáJos espacialmente de manera

coffetâ. Além disso, é impottante que se procurem novos afloramentos, uma vez que

muitos dos descobertos no início do século se encontram perdidos (como no caso de

Patrimônio no Paraná).
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5 - ESTUDO SISTEMÁTICO.

Neste capínrlo setão âpresentâdos os tesultados obtidos após o estudo

sistemático das amostras. Parø, z <xgarriza;çã.o fo:am seguidas as classificações do

Reino Vegetal sugeridas por Meyen (1987), Gifford & Iìostet (1988) e Stewart &

Rothwell (1993).

LICOPSIDA

Lepidodendrales

Lycopodiopsidaceae

Bra¡ilodendrun Chalonet, I.eistikow et llill, 1'919.

Brati lo de n dro n þ e dm an u m Chaloner, Lcistikow e t fl:ll' 797 9.

Cf. Brasilodendmn pedmanam Chaloner, Leistikow ¿¡ Hill'

Iistampa I, figs. 1 a 5; Estarnpa II, figs. 1 a 4. Figura do texto 6 eTzbela4.

Exemplares estudâdos:

Nível B: GP /3F 5957 a - b; 5998 a - b e 6982

Nível y: GP/38 5910; 5945 a; 5969; 5997 a - b; 5992;5993 e 6003.

Nível ô: GP /38 5913 5914 a' - b; 5944;5945 b; 5953; 5993 a - b; 5996 \ - 
^z 

e

b;6011;6015 e 6016'

Nível e: GP /38 5977 a' - b e cC; 5924; 5925:5945 E; 5961 a - b;5971 a; 5976;

5919 a. - b; 5983; ó010 a e 7010 a - b.

Procedência: minas de carvão Plano Inclinado 115 e Amando Simões (Poços

01 e 06), Membro Trir¡nfo, Formação Rio Bonito, Figueira, PR.

Idade: Eopermiano.

Descrição:

Compressões-impressões de fragmentos de caules em difetentes estágios de

decorticação. Tamanhos: comprimento entte 1,5 - 35,0cm; lugxa 2,1cm a mais de

16,5cm. Filotaxia lepidoden&óide. Àlmofadas foliates fusifotmes com dimensões

entte 9,8 - 26,7mm para o comprimento e 6,9 - 9,9mm pan a lztgjdja; extremidades

superior levemente levantada e inferior deprimida, ambas su¿vemente sigmóides.
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Feixe vascular bem marcado e freqüentemente ovalado, com 1,0mm no eixo maior,

scm cvidcncias dc lígula ou parìcnos.

l)iscussão:

Foram analisadas rrn total de 31 amosttas, das quais 7 apresentavam molde e

contramolde. Cabe destacat que todos os exemplares estudados pertenciam a camadas

internas da córtex, não tcndo sido encontrado nenhum que mostrassc a Patte exterfla

do caule. Pata os exemplâres GP/3E 591'4 a;5951 b; 5976;5919 b; 5991 Í:;5992 e

6015 fotam confeccionados moldes de látex.

O conjunto de cspécimes estudados representa as catacterísticas do caule em

quatto diferentes níveis de decotticação (Est. II, figs. 1 a 4). Pan a denominação dos

referidos níveis foram empregadas lettas minúsculas do alfabeto 8Tego, começando

peia letra p (mais extemo) até a letta e, tendo sido deixada a lett¿ ü' para denominar

um nível mais externo que possâ ser descrito em futuros estudos. Dessa forma os

níveis podem ser descdtos segr.rndo o esquema indicado naTabelz 4'

As dimensões das ¿lmofadas foliares foram, principalmente, obtidas nos níveis

B e y (list. I, figs. 1 e 2), uma vez que nos níveis mais intemos (ð e e) os exttemos das

almofadas desaparecem sendo diffcil a delimitação d¿s mesmas @st' I, fig. 3). O

ângulo de filotaxia é, de aproximadamente 41", medirlo para o Nível p.

É importante mencionar que o exemplat 5944, emboø incluído no nível e, é o

único que âpresentâ almofadas foliares menotes, com aproúmâdarnente 13,5mm de

comprimento e 3,8mm de largura, pertencendo a um caule de 37,0mm de latguta' Ao

compf.¡r r o exemPlar 5944 com o resto da assembléia estudada é possível supor que

esse pertençâ a uma ramificação e não ao caule principal, como acredita-se acontecet

com a maioria dos exemplares, devido ao gtande tamanho das almofadas foliares.

Outrâ exceção, diz respeito à amostra 5969 (l'.Iível y), na qual se observa uma

mudança gradual de tamanho e de forma das almofadas foliares þ. ex. Est. I, fig. 5)'

Neste caso, almofadas da porção infetior do c¿ule são mais compridas þ. ex.



Nível ø

?

0h,

Nível B

)
Almofada folia¡:
- Fusiforme.
- Ext¡emidades superior e

inferior d¿tamente visíveis e

bem defnidas.
- Feixe vascula¡ bem ma¡cado e

rodeado pot dob¡as do tecido

ci¡cundante.

Nível 1

I
1\.

il
Almofada folia¡:
- Fusifo¡me.
- Ext¡emid¿des superior e

inferiot visíveis.
- Feixe vascular bem marcado e

dobras do tecido circundante
ainda visíveis.

Nível õ

Almof¿da folia¡:
- Fusiforme.
- Extremidades suPeriot e

inferio¡ debilmente maîcadas e

nem sempre visíveis, sendo

dificil a delimitação dos exüemos

superior e inferiot das almofadas

folia¡es pertencentes a uma

mesma ortóstica.

- Feixe vascula¡ bem marcado.

- Costelas do tipo Ktoña
..)firecâfn a sef encontfâdas.

Tabela 4: Características dos diferentes níveis de decorticação'

Å

/r\

\/

Nível e

ñ

//[
Almofada foliar:
- Possivelmente fusifotme.
- Ext¡emidades superior e

inferiot ausentes.

- Feixe vascular matcado.

- Costelas do tipo Knonia

freqüentemente enconüadas.
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19,8mm) que as da porção superior þ. ex. 9,8mm), embora a la:rgua apresente uma

vttizção menor, podendo a amostra 5969 representar â parte do caule relativa à

interface do crescimento anual.

Apenas oito exemplares âpresentârâm intetáreas ou espaços entre as almofadas

foliares, a saber GP/38, 5910; 5917; 5924; 5944; 5951 a - b; 5992; 5996 a - b e 6015.

Cinco desses exemplates perteocentes aos níveis mais interiores, não sendo confiável

a sua presença podendo, a origem das interáreas, estar relacionada com crescimento

secundádo ou expansão lateral, como já foi indicado por diversos âutores ([homas,

1970; Thomas & Watson, 1976, entxe outtos).

É interessante mencionar que alguns dos cauies estudados parecem apresentar

início de decomposição quando foram fossiliz ados, razão pela qual eústem

exemplares þ. ex. 5910) referentes ao Nível y que à primeira vrsta apresentam poucas

ca¡aterísticas desse níveÌ, embora uma análise detalhada permita su¿ inclusão no

mesmo.

O conhecimcnto, 
^té ^gor 

reunido, sobre as poucas espécies de licófitas

encontradas nas formações neopaleozóicas da bacia rJo Pannâ, ó aind¿ confuso.

Como têm sido indicado anteriormente por autores como Bernardes de Oliveira-

Babinski & Sommer (1984), Sommer & Trindade (1966), seria necessária uma revisão

dos exemplares mencionados na literatura, urna vez que Kräusel (1961) foi o único até

agota em faze-lo.'I¿mbém são necessárias novas coletas, onde seja possível tealizar

estudos relacionando os diferentes oíveis de decorticação, sem deixar de lado os

esrudo cuticulares e nnatômicos.

Ao compatar âs amostras, estudâdâs com âs espécies referid¿s para a porçâo

brasileira da bac;ta do Parar'â, foi necessária extremâ cautela, pois para urna mesmâ

espécie tem sido referidos caules com características diferentes, como é o caso de

Brasi/odendron pedmanam. P¡ra frciÌlrtat essa análise foi confeccionadz ¡ T¡bela 5, na qual



GRUPO
PASSA
I)OIS

: litocstratigráfica

(ìlttiP()
Formação Pale¡mo

lìormação Rio
llonito

-fabela 5: Licófitas encontradas no Neopalezóico d.abaciz d.o Paraná.

IUßAIìÃ(

Llnpodiopsìs derþi e

micrófilos isolados (17 e 19) ;
mic¡ófilos petrifi cados (1 8);

Subgnrpo Itararé

þcEodiop:is dnþì e micrófrlos
(16)

?I4coþo dìoþsi s derþ i (7 5)

? Brasibdcndnn sp. (1)

Ç tsrasibdendm n pedma nm)
bmhdendmn nìlbni Q)

(= I4topodioptis sp. L)
?Iypodiopsis derbyi Q)
Caules de licófitas (4)

? Lycoþodioþis so. ß1 e 1

? Brasikdendmn pedma run (5)

(-- I ycoþodioþsis þednams)
Of. ßra.¡ilodendmn pedmanan e
micrófi los carbonificados (ó)

Saota Catarina

Caules de licófitas

Micrófilos permineralízados
(16)

C1, n a", a., Uri 
" 

tt-t 
^ 

I t f
B rasi b de n dmn pedmanz rz (8)

? I:ynþodiopsi.t sp. (9)

Caules cle licóFrtas (4)

Rio Grande do Sul

LJmþo¿io?is sp. (14)

Caules de licófit¿s (1

Brai kdendnt pedmanm (8)
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LEGE,NDA E COMENTÁRIOS:
(1) Matedal descrito por Millan (1,972 e 1980) proveniente de Monte Mor, emenda sugerida por Bemardes de Oliveira &

Sommer 11984).
(2) Material däscrito por Millan (197?) proveniente de Monte Mot, tecombinado por Ârrondo & l%tdella (1979 e 1985).

ifj tøatAa descrito þor Millun (1972) þroveniente de Monte Mor, considetado duvidoso teste trabalho.

ió ltute.iat descrito'por Millan'(1972'e 1985) ptoveniente de Monte Mor e material descdto por Read (1941) origrnários da
' 'região 

de Figueira e dc Treviso, possivelmcnte de Izptophkenan.

éifri"i"¡"1 ¿elc¿to por Read (1íd1) proveniente de Cäni¡u¡, e exemplares ilustrados por Rösler (1912) da mesma localidade.

(6) Presente estudo.

þ) Vatdal descdto por Leial-Nicol & Bemardes de Oli¡9g1 (1979) p_'oveniente de'freviso.

iAj ll"t"id desctito ä ,..oábinudo por Chaloner et al. (1979)'romó 
"B*ti/odt_n/7n 

pe/y1ry7n, a pat-tn do1.s9S-umtf s exemplargs:,
' 'u- Whit" (1908) como Szgiltaia bràrdii, postenormente reclassificada por Kräusel (1961) como þcEodiop:i: pedmanus, Provlûdo

de Treviso, SC.
b- Read (1941) como Izpidodendnn pedruanam, pr-ovindo de Tteviso, SC'

c- Zeiltei 1t Al'S) como i"piaoatram pedrcanum ë bpidophkio: lairinu¡, provindo de Arroios Ratos , RS.

d- ir.rdq,ist 1ílf O; ."rí" Siþllaiì brardii, pto.rittdo'd. Arroio dos-Cachorros (i.oc..A),_RS (Ead. Guerta-Sommer, 1987)'

Material q.i. poàt..io.*ente foireclassificado como þcopodiEsi:.pednanus.pot Kràrts"l (l?6.1)

(Ð l¡"t.¡ui es'rudado po, Wttit" (1908) provindo de Lau.o Miift., clus.ificado como Stglllaia australi¡. Posteriormente, após

novas coletas reclassificado por Rigby (1972b)-
(10) Material mencionado por B'ortol;zí& Vciga (1981) p?¡:a o Afloramento de.São Sepi RS.

ìf f i Uate;¡ mencionado bor Kräusel (1961), oÉddo na localidade de Joa<1uim 
'l'ávora, l)R.

iiãí Crul"r notjciados oor'Bemardes dè Oüveira-Babinski & Rösler (1984) para Fluviópolis, PR.

Ìt¡i Vate¡^l descrito pïr Kräusel (1961) pan Certo Chato, RS'

it+i ttl"te¡¡ descrito þor Kräusel (7967) pa:a Certo Chato, RS.

¡iií ilil; d;;;r-dã; p;; r'aìr"t 1íöet¡ ."- base nai amostrâ esrudadas por Maack (1947) obtidas em Prudentópolis, SC'

itei tUatdul citado por Rohn (1994) pan oPannâ.e Santa Caønna'

i17i A-ort u. estudas por White 1tíOS; e Krâusel (1961) obtidas em Eofete, SP.

ìiSj Ml.rãfilgr mencioilados po, Èe-á.des de Oüìei?-Babinski (1985), encontradas em Piracicaba, SP.

(19) A-ortt"r coletadas por Rigby (1968) em Laras, SP.
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estão sintetizados os taxa, os trabalhos onde são merìcionados e os locais onde foram

encontrados.

Pa::a a porção brasileira da bacia do P¿raná existem duas espécies definidas com base

em critérios anâtômicos: Brailodendrvn pedrúattum e þcopodiopsit derþti. Ambas possuem

uma distribuição cspacial relatívamente ampla, sendo as formas relacionac{as à

primeira freqüentemente encontrâdas nâ Iìormâção Iùo Bonito, embora a presença

dessa espécie associada 
^ 

I:ltoþldizpri¡ deþi (corsrderada como duvidosa) tenha sido

citada para. o Subgrupo Itamé. no Estado de São Paulo (l\,Iillan, 1.972), na localidade

de Monte Mor. A espécie þnpodioptì: derþti possut uma <listribuição temporal

praticamente restrita ao Grupo Passa Dois.

Em relação às outras espécies mencionadas na 'fabela 5 pata z r,-ormação Rio

Bonito, Bømbudendron ruillani até agora só foi encontrada, no Brasil, em Monte Mot e a

espécie C1clodendron bra¡ilensis ainda continua restrita a Santa Cataìnø,. No Rio Gtande

do Sul pata a Formação Palreio, Bottoluzzi & Veþ (1981) mencionâm, no

Afloramento de São Sepé, a presença de abundantes caules de licóûtas, sem prestâr

^teîção 
na sistemática. No grupo Passa Dois, além de L deþi, também são

encontradas as espécies þcEodiophloios dolianitii e þcoþodioptit sp., âmbas propostas

por Kräusel (1,961) a partit de arnostras provenientes de Cetto Chato, RS.

As amostras estudâdas âpresentâm, sem lugar a dúvidas, grandes semelhanças

corm Bra¡ilodendmn pedruanam no que diz respeito à form¿ e disposição das almofadas

foliares , à situação do feixe vascular, na porção media da ùmofzda (Ihomas &

Meyen, 1984) e à ausência de evidências de lígula ou paticnos. A maior diferença está

no tamanho <las almofadas foliares, tendo as de Figueira e¡ffe 2 e 6,5 vezes o

tamanho (9,8 -26,7mmx6,9 -9,9mm) das do holótipo da espécie (4,0 x 2,4mm).

Esta diferença pode ser explicadâ, pois é muito provável que o fragmento de caule

esrudado por Chaloner et a/. (1,979) pertençâ â run rarno superior da planta e os

fragmentos por nós estudâdos, â uma porção do caule principal, de maiores
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dimensões. No campo fotam observados exemplares com larguta supedot a 35 cm, o

que faz pensar no tamanho avanttiado dessas licófitas.

O maior obstáculo ao se teûtar correlacionar as a-mostras estudadas com B.

pedroanam refere-se ao desconhecimento da pofção mais cxtem¿ do córtcx Qriível Cr)

ern nossos exemplares, üna vez que Brasibdendron þedroanam foi descrito com base

nessa potção e nâs cafâcterísticas da epidetme das folhas e das almofadas foliares.

Dessa forma, e levando em cotsiderâção o tamanho, optou-se pot classificar os

caules esrudados como Cf. Bra¡ilodendron þedmanam Chaloner et a/.

Outro gênero de licófita, com o qual os exemplares de Figueira têm

semeihança, ê Burnbadendroø Atchangelsky et a/. Íissa semelhança está na forma da

almofada foliar e na ausência de lígula. A almofada foliar, ern ambos casos, é

fusiforme com extremidades agudas, embora no caso do matetial estudado as

exttemidades seiam suavemente sigmóides eflquanto que em Banbadendmn são fetas.

A diferença fund¿mental é a ausência da lâmina intrafoli¿r na almofada foliar de nosso

material, c râctú malc îte em Bumbadendmz (Atchangelsky et al., 1981). A lâmina

inuafoliar (intrafoliar blader) pode, segundo Atchzngelsky et a/- (1981)' ser

interpretada corno r¡ln substituto do paricnos, encontrado nas licófitas do hemisfério

norte. Outra diferença import¿ûte diz respeito à posição do feixe vascular o qual, no

material estudado, situa-se aproximadamente na potção média da almofada foliar

enquanto que em Bambudendron fica no terço supedor da mesma. Com relação ao

tâmariho, não há dúvida de que o mate¡ial aqui referido é muito maior, chegando em

alguns exemplafes a fepfesentat o dobro do tamanho. Pelas diferenças expostâs não é

possível incluir os exemplares de Fþeira no gênero Banbudendrcn.

Quanto à região de Figueira, iá em ttabalhos anteriotes havia sido mencionada

a preserçâ abundante de caules de licófitas. Estes podem set sepatados em dois

gfuPos:

a.- Trabalhos onde são mencionados caules semelhantes aos aqui esfi¡dados:



60

- Oliveira (1927) reproduz partes de caules, nas páginas 62 <, 64 qrue

correspondem â rxn me smo. exemplar, muito semelhante âos aqui descritos,

possivelmente pertencente ao Nível ô.

- Read (1941) descteve I*pidodendrxn pedmanum para Cambuí. Após nossa

pesquisa, acreditamos que o âutor tenh¿ inciuído duas ou mais espécies difelentes sob

esse rome. O exemplar representado na Estampa 8, fig. 2, assemelha-se aos aqui

estudados e, possivelmente, cortesponda ao Nível e.

- Rösler (1972) menciona a ocorência abundante de caules de licófit¿,s na ârez,

sem entrar em detalhes. Â Estampa 1, figs. 1, 3, e 4 mostra exemplares classificados

como Itpidodendmn pedruanas que são semelhantes aos esrudados, possivelrnente

correspondendo aos níveis mais intemos (ô e e). A frg.2 da' Estampa 1, classificada

como þcoþodioprzi sp., também é semelhante âos exemplânes esrudados.

b.- Trabalho onde são mencionados caules diferentes dos aqui estudados:

- Read (1941) rnostra na Estampa 8, figs. 3 e ó, caules de licófitas diferentes

dos estudados, possuindo almofadas foliares quadrangulares, diferentes das

fusiformes características de Bra¡ilodendmn þedmanam.

Para o Estado de São Paulo, Millan (197 2 e 1980) cita a ocorrência de

freqüentes caules de licófitas no Afloramento de Monte Mor, entre os quais foi

reconhecidâ Bra¡ilodendrvn pedmanam. Millan (1980) descreveu os caules como

pertencentes ao nível externo da córtex, embota as figuras e fotos (P. ex. Estampa 1,

figs. 1, 3, 4,7 e 8; Estampa 2, ftg. 1) apresentadas no trabalho sejam, sem dúvida, de

imptessões de caules decorticados, pertencentes a ramos da porção superior da plzntz.

Com relação as demais ocottências de B. pedmanun no Brasil, mencionadas na

literatura (Iabela 5) para os estados de Santa CataÁ¡z e Rio Gtande do Sul, anteriores

a crizçio do gênero Brasilodendron, acredita-se não seja necessária sua discussão e

comparação com o material estudado, rlrnz- vez que Chaloner et al. (1979) passâram-

frls plr a sinonímia.
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Figura 6:

Dãse¡ho do espécime GP/3F.701Ga, mostrando as almofadas foliates do

Nível e de Cl Bra¡ihùúm¡ þcdmarun Cltalo¡et et øI

5 crn
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Comparando-se os exemplares esrudâdos corn C1clodendmn brasilìenis LeioJ-

Nicol ¿r Bernarde s dc Oliveira, e ?þcopodioþsis sp., encontrâdos nos se dimentos d¿

Formação fuo Bonito, verificou-se que os mesmos diferem de Cf. Bra¡ilodendmn

pedrvanam, no caso da prirneira espécie, ptincipalmente na fo:llrnz- e tamanho das

almofadas foliares. C. bra¡iliensi¡ ostenta almofadas foliares rombicas de ângulos suaves

(I-ejal-Nicol & Bematdes de Oliveira, 't979), as quais contrastam com as das arnostrâs

de Figueira, sigmoidais de ângulos agudos e de maior tamanho. Com relação a

?þcopodiEtit sp. mencionada por Rigby (1'972b) pata Lauto Mirller, esse material

segundo Rigby (1972b) não possui caracteres taxonómicos visíveis, sendo impossível

sua compataçáo com as amostras de Irigueira.

A espécie þcopodioþ:it derþti tarnbê,m não possui semelhanças com as amostrâs

de Figuefua, urÍta vez que as almofadas foliares são tipicamente rombicas e menores

que âs estudadas.

Além do Brasil, na América do Sul, tem sido mencionada a ocorrênci¿ de

caules de licófitas na Argentina em camadas do Neocarbonífero ao Eopermiano. Nas

bacias de Pagnzo e de Rio Blanco, Iocalizadas no noroeste do país þrovíncias de

Córdoba, San Luis, La Riofa, San Juan e Catzrnarca), encofltramos a presença de

várias espécies de ücófitas, algumas delas também existentes no Brasil, como

Bra¡ilod¿ndmn pedmanun, Bunbudendrun nillani e þcopodiopsis derfoi. As espécies

Banbadendron pagan{anam Atchangelsky et a/., Bambadendmn nitidan Archmgelsky el at.,

Banbudendmn uercforme Gutierrez et a/., Malanqania nana Archangelsky et aL e Sanlui$a

ca¡a¡ä Cêsan et a/., até âgora somente foram enconttadzs ¡a Argentina (-Arrondo &

Petriella, 1979 e 1985; Archangelsþ et al., 1981; Gutiertez et al., 1986; Cêsari et a/.,

1995 etc.).

É recomendável a classificação de Bra¡ilodendmn peùranun como Cf., ûma vez

que os exemplares atgentinos câfecem de estudos cuticulares e, na mâioriâ dos

trâbalhos, a classificação foi feita sobre amostras decorticad¿s. Essa espécie foi

meflcionâda por Arrondo & Petriella (1979), Césari (1983), Atchangelsky & Cúneo
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(1991) entre outros, nas formações 'Iupe e Jejenes, na bacia do Paganzo. Ä tafoflota

associada com Bra¡ilodendron pedmanam na Formtção 'Iupe, foi incluída por

Archangelsky & Cúneo (1991) na denominada Zo¡r de NBG (NolhoracEteris-

Blt7ichinþlis-Ginkgopþtllam) que corresporlde, aproximadâmente, ao Neocarbonífero' A

tafoflora encontradâ na Forrnação Jeienes foi incluída dentro de txna Zona de

Intervalo cntre âs zonas de NBG e a de Gangamoþteri:. A 'Zona' de Intewalo é

considerada como índice da mudança florística ocorrido perto do discutível limite

Carbonífeto/Permiano (.,\rchangelsky & Cúneo, 1991). A espécie þcopodiE:is derfui,

foi mencionada pot Césari (1983) para a Fotmação Tupe, embora seia possível trate-

se de outra espécie

Na bacia da Patagônia, locahzada ao sul da Argentina (províncias de Chubut e

Santa Cruz) tem sido referida â presença de caules de licófitas de grandes dimensões

(40 a ó0 cms de diâmetro) por Cúneo & Andteis (1983) e de þcopodiopú deþi

(.Atrondo & Petriella, 7979), na Formação Nueva Lubecka, Eopermiano. Trata-se' no

primeito caso, de caules de grande tamanho fossiliz¿dos em posição de vida, embota

não tenha sido possível classificáJos, devido à deficiente preservação das almofadas

foliares. Também no Permiano da bzcit do Paganzo, em camadas da Formação Cerro

Agua Nega, têm sido encontrados caules de licófitas iguais aos descritos para a

Patagônia (Azcuy et a/.,1987)

No Penr, para Carbonífero Médio, na Formação Paracas tem sido mencionada

(Alleman & Pfefferkom, 1988), a presença abr¡ndante de grandes caules de licófitas

(maiores de 60cm), classificados cotno Toniodendrun sp. O que sugete, a existência de

um clima tempetado cálido, nessa negião, durâtte o Carbonífero Médio. Em estudos

anteriores, esses caules haviam sido incluídos rìos gêneros L'epidodendron,

Itpidodendrupit e Bunbud¿ndmn flongmans, 1954 e Archangelsky ¿l a/', 1987). Também

têm sido encontrados câules de licófitas classificados como Clclottigwa þørifca, embota

Archangelsky et a/. (1987), os consideram como pertencentes a outro gênero.
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Nos demais condnentes integìrantes da porção austral do Gondvana. não foi

até agora registrâda a ocorrência de caulcs de licófitas semelhantes ¡ Brasilodendmn

þedroanam. No Norte da tifrica, durante o Neodevoniano e o Eocarbonífero, ,:xistiram

muitas espécie s <le licófitas que foram encontfâdâs (Leial-Nicol & Ilouteau, 1973 e

Leial-Nicol, 1985) na Líbia, as quais aptesenram relações com aquelas descritas para

América do Sul, especialmente pata Argentina. No Neocatbonífero registra-se uma

mudança nas assembléias de fitofósseis, as quais apfesentafn fortes semelhanças com

as encontradas na Província Florística Ewo-americana (Leial-Nicol' 1985).

No Sul da África, em sedimentos do Ecca Médio, Eopermiâno' encontrârnos a

pfesença dois gênetos bem definidos, sobte os quais existem estudos cuticulares e de

estrutufas reptodutivas. São eles: C1clodendron Kräusel e Aqaniadendron Rayner (Kräusel,

1961; Raynet, 1985 e 1986, Andetson & -Anderson, 1985), com âs esPécies

C1clodendmn leslü Ktàusel e Aqaniadendron fertile Ptayrrer. Estudos antetiores @dwards,

1952 e Plumst ead, 1.97 3) mencionafam a possível pfesença de þcopodiopis d.erb1i, mas

essas amostfas foram incluídas dentto da espécie Alaniadendrvn fertile, assítn cotno

outras classificadas como þnpodioþtis pedroanus. Além dos gênetos mencionados,

pafecem estar pfesente s H@tottigna Seward e Itptophloenan Dawson (Andetson &

Anderson, 1985), embora muitas das iclentificações relativas â estes gêneros não sefam

muito seguras pof tefem se baseado apenas no estudo de impressões. Anderson &

Anderson (1985) assinalam que as licófitas e as pteridófitas são domin¿ntes nas

assembléias de megafósseis da fase seguinte ao fim da Saciação, encontradas na

África do Sul.

Com relação a Clcbdendrvn e Alaniadendmz é interessante mencionar que

existem alguns catacteres em comurn com Bra¡ilodendron: ¡ert}rttm deled possui lígula

ou paricnos evidente (Chaloner el al., 1979; Rayner, 1985 e 1986). Outra semelhança,

está no fato dâs espécies C1tlodendmn leilü, Aqaniadendrvn fenìk e Brasilodendrxn pedmanum

possivelmente terem possuído um habito arbóreo.
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.Ainda no continente rftica¡o I loeg & Ilose (1960) descreveram espécimes

fragmentírrios de caules e de folhas isoladas, provenienntes da Serie Lukuga, no Zaire,

que classificararn como C1clodendron leilii. IHoeg & Bose (1960) conseguiram extrair

cutículas.Cos caules, cnøctenzadas por possuirem células epidérmrcas muito grandes e

poligonais, de paredes anticlinais retas.

Na Índia (Surange, 1915 ePant,1996), as licófitas são escâssâs nas assembléias

de megafósseis do Permiano. Somente tem sido registrada â Preseflça de C-yclodendmn

le¡lii tto rrndar Karharbati, embota duvidosa, e no "Barten Measurcs". Embota as

assembléias palinológicas (micróspotos e megáspotos) evidenciem um número maior

de licófitas do que o sugerido pelos megafósseìs vegetais (Bhatadwai & Tiwad, 1970;

Rohn & Rösler, 1987). Na Âustrália as licófitas aparentemente foram escassas durante

o Eopermiano, sendo mais fteqüentes no Neocarbonífero, na denominada Flora de

Rhac@teris, onde encontramos espécies corno Citclottigna aasÍrale (l\4orris, 1975).

Âo procurat estabelecer compatações eûtre as licófitas enconttadas no

Gondvana e aquelas conhecidas em outrâs províncias florísticas, como p. ex.

Angþtica, durante o Neopaleozóico, temos que levar em considetação que as licófitas,

no hemisfério norte, alcançam o clímax no Carbonífero, p^r praticamente

desapatecer no Eopermiâno, embota nesse período as plântas desse grupo seiam

comuûs a muitas das assembléias de megafósseis da Província Florística de

Gondvana, especialmente da América do Sul e do Sul da África @ohn & Rösler,

1e87).

Com relação às licófitas da Província Angârtca, obsewamos, serem elas

liguladas e em, muitos casos (como os gêneros Tomiodendron, Angamd.endmn, etc)

possuírem um tecido que se corresponde com o aetenquima intrafoliar ou paricnos,

presente nas espécies de L*þidodendmn da Prcv'tncia' Ewo-americana (l\tleyen, 1976 e

1987). O único gênero de licófitas do Gondvana â apresentar este tecido ou lamina

inttafoliar é Bumbudendrua (Archangelsky et a/., 1'981). Outra car¿cterística comum às

licófitas angþncas e às gondvânicas diz respeito à ausência de um sistema radiculat
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semelhafite ao do tipo Stignaria (Nfeyen, 1987). Quanto aos demais gênetos definidos

(Brasilodendmn, C1clostigma, Aqaniadendmn, etc) do Gondvana nào encontfamos maiotes

pontos em comufn, ìlna vez que as âlmofâdas foliates das licófitas do Gondvana são

extfemamente simples (ou muito simplificadas?) em compafâção às das licófitas

angáricas.

Têm sido pfopostas algumas cotrelações entre BrasilodendrLn e ukdendron.

Chaloner et at. (1979) discutem essâ possibilidade, concluindo que embofa ambos os

gênefos possuâm como câfacterística folhas petenes, a nível cuticulaf existem

pfofìmdas diferenças. As difetenças €stão nâ abundânci¿ de estômatos na almofada

foliar de (Jlodendmn compafâdâ à sua ¿usência r¡a de Brasikdendrun e fl disposição

caótica dos estômatos nos micrófilos do primeiro, em contfaposição às constântes,

duas fileiras de estômâtos na f^ce abaxial de Bra¡ibdendron.



TAIIERTAE SEDIS

Micrófilos de Licófitas

Estampa III, figs. 1 â 6; Estâmpâ IV, figs. 1 a 8; Estampa V, figs. 1. a. 4,6 e 8,

desenhos 5 e 7. Figur¿s do texto 7 e 8.

Ilxemplares estudados:

a.- Micrófrlos carbonificadosno siltito:

a.1- Micrófilos isolados dt rnat:riz:. GP/3E 5909 ,,.r.r,n,r,u,, e ,.

t2- Coftes transversais: GP /38, 5947 .

Lâminas 1.,2,3 e 4.

b.- Micrófilos no carvão:

b.1- Micrófi.los no carvão: GP/3E 5904 e 5927.

b.2 Cortes transversais: GP/3E 5927 a-b.
Lârninas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 72 e 1.3.

c.- Cutícul¿: GP/3E 5909

Lâminas 7, 2, 3 e 4.

Procedência: Minas de carvão Plano Inclinado 115 e Amando Simões (Poços

01 e 06), Membro Triunfo, Formação Rio Bonito, Figueita, PR.

Idade: E,opermiano

Desctição:

a,) Aspectos fisionómicos: Fragmentos isol¿dos de micrófilos, com

comprimento de 4,0 ¿ 20,0 mm, largura de 3,5 a 6,5mm e espess,.ral de 1,0 a. 2,5mm.

Forma cônica, simétricos, porção proximal mais larga, afinando-se paulatinamente até

o âptce, ápice desconhecido. Margens corn excrescências. Nervur^ reta e fortemente

m:r.czda na fzce superior. Secção transversal rômbica, faces superior e inferior

côncavas, feixe vascular representado por urnâ cavidade ovalada na porção ceûtral.

I Consideramos comprimento a maior dimensão do micrófilo. Largura e espessura correspondem a medidas

tomadas na secção transversal, sendo a primeira a maior medida e a segunda, a menor.
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b) Aspectos morfológicos:

b.1 - Seção transversal.

Epiderme delgada. Mesófilo composto ¡a, fa'ce superior por urn tecido

compacto, de células alongadas, possivelmente relacionado a um tecido em pâliçada

ou clotônquima e na face inferior por urn te cido laxo.

Protoestelo formado por um xilema centtal de margens dentadas, roieado por

dois anéis de tecido. O interno correspondc a um parênquima floemático e ,.) externo

ao tecido de transfusão. 'l'ecido de transfusão formado por 3 t 5 camadas ,le células

polimorfas, poliédricas de 4 a 7 faces, de paredes anticlinais retâs e dimensões

variáveis.

b.2 - Epiderme.

Epiderme abzxiù: compostâ por células retaflgulâres de 50,0¡rm de

comprimento e 18,0¡rm de largura. Paredes anticlinais grossas de 2,8pm, espessadas

nos extremos e levemente sinuosas; paredes terminais inclinadas, pontuadas. Papilas

presentes perto dâs margens. Estômatos deprimidos, rodeados de duas células

paralelas às células oclusivas e dispostos em fileir¿s longitudinais, possivelmente em

duas criptas estomâtíferâs.

Epiderme adaxta,l: constiruída de células isodiamétricas de 31,0¡rm de

comprimento e 24,0¡tm de largura, polimorfas e poliédricas de 4 a 6 lados, com

paredes espessas e levemente onduladas. Papilas presentes n¿ maioria das células.

Estômatos não encontrados.

Discussão:

Foram estudados um total de oito fragmentos isolados pertencentes â

micrófllos de licófitas @,st. III, fig. 1), todos eles catbonificadose muito ftágeis

quebrando-se, freqüentemente, na extração do sedimento e/ou no estudo. Nos

fragmentos, a anatomla. se encontra perfeitamente preservada. Pelo mesmo processo
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de maceração em bloco, foi possível a obtenção da cutícula de um ftagmento de

micrófilo (lJ.r Ð. Acredita-se que a falta <Ie maior número de cutículas para o estudo

se deva ao fato de serem elas exttemamente dclicadas e delgadas, fato também

constatado por outros âutores como Chalonet el a/. (1979), 'Ihomas & Masarati

(1982), Ilayner (1986), etc. Dâ mesma fotma, foram encontrados micrófilos, de

aparêncla e tamanho semelhantes aos obtidos por meio de maceração em bloco, em

pedaços de carvão coletados nas minas. Uma vez que esse s mictófilos âPtesefltâvâm-

se, freqür:ntemente, menos fragmentados foram também incluídos no estudo, â fim

de se ter uma idéia mais detalhada. Assim, eferuatam-se estudos da sua motfologia

intema e extemâ e, posteriormente, ao comPârar os resultados com os obtidos a partit

do estudo dos fra¡¡mentos de micrófrlos extraídos dz ctpa, concluiu-se que ambos

pertenciam a um mesmo tipo.

Os fragmentos estudados pertencem, na maioria dos casos, às potções basal e

média (Est. III, figs. 2 e 3), tendo sido somente observada a porção apical nos

micrófilos encontrados no carvão, os quais atingem comprimentos de até 20,0mm ou

mais. Para ambos tipos de amostras fotam efetuados cortes transversais em diferentes

pârtes da lâmina a fim de observ^r as vaÅàções anatômicas da base até a porção

a;píczL

Através do estudo dos cottes transversais, foi observado que âs porções laterâis

da lâmina estavam â.usentes, situação que não se repeti¿ nos cortcs transversais dos

micrófilos das secções finas de carvão (Est. IV, figs.7 e 8). A falta das porções laterais

pode ser explicada pelo transporte e pela ação de descompositores' urnâ vez que o

ambiente de deposição da capa foi, possivelmente, mais oxigenado, que o que deu

origem à ceurnadø, de cawão. É i.ttet"..^t" mencionar que nas rochas das quais foram

extraídos os micrófi.los, também estâvam presentes grandes quantidades de

fragmentos de cudcula þ. ex. cutícul as de Paranocladas dønnii Flonrl e outros

pequeros restos vegetâis, evidenciando trârtsporte.
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É provável quc a epiderme seia composta por mais de uma fileira de células; a

hipoderme não foi observada (Est. III, figs. 4 e 5. Irig. tex. 8). O estelo presente nos

micrófilos cstudados é do tìpo mais simples, denominado de ptotoestelo (Est. IV,

figs.4,5 e 6). Neles as bordas dentadas do úlema central podem corresponder ao

primeiro tecido difctenciado ou protoxilema (Figura 8). Ao redor do xilema central

existe um parênquima semelhâûte ao floema, umâ vez que no grupo das licófitas o

floema não estâva totalmente diferenciado morfologicamente, embora o fosse

ñ;ncionalmente, foi denominado de parênquima floemático (Est. IV, f,g. 6). Por

último, circundando o parênquima floemático está presente um anel de células bem

definidas que podem ser relacionadas com urn tecido de transfusão. Caso este tecido

seja semelhante ao d¿s atuais gimnospe(mas, poderia ser composto por ttaqueides

mortas e células parenquimáticas vivas, correspondendo, as células com menos de

quatro lados, às traqueides e as com mais, ás células parenquimáticas.

Na bacia do Paxarâ, até o presente, eústem poucos estudos de micrófilos,

embota mictófrlos ou folhas de licófitas selam muitas vezes encontrados unidos aos

caules ou isoìados flabela 5, Caules de licófitas na bacia do Paraná). Eles estão

presentes principalmente nas assembléias da Formação Rio Bonito e do Grupo Passa

Dois (formações Teresina e Corumbataí).

No holótipo de Bra¡ilodendmn pedrvanan é possível obserwar os micrófilos

unidos ao caule. A descrição dessa espécie é um dos poucos trabalhos ¿ assinalar essa

característìca, embora micrófilos semelhantes também açnreç m nas âmostrz.s

estudadas por Read (7941) pzta Cambuí e Treviso, sem que seia feita qualquer

descrição deles. Kraüsel (1961) e Sommer & Trindade (1966) mencionârn que os

micrófilos dessa espécie possuem uma base ampla afinando-se rapidâmente em

direção ao átpice. Kraüsel (1961) e Sommet & Trindade (1966) afunzm também que

as folhas de Llcoþodiopsis þeùnanas (=Brailodendmn pedmanurn) possuem um tamânho

menor que as de Llcopodiopris derþti. Ño estudo realizado por Millan (1972 e 1980) para

ø tafoflon de Monte Mor (Subgrupo Itararé) foi possível observar micrófilos unidos
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Figura 7:

Reconstitui$o de um micrófilo
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âos caules. O autor, ao cuactetizx as folhas, repete a descrição feita por K¡aüsel

(1961) e Sommer & Trindade (19ó6), acrcscentando sc¡mente as dimensõers de dois

micrófilos.

Abundantes micrófilos têm sido encontr¿dos associados à espécie l¿tnpodioþ:it

derbli na, porção brasileita da brcia do Patarâ, em camadas do Grupo Prrssa Dois

(fabela 5). Em geral âpresentâm-sc perrnineralizados e fragmentados, possu,:m forma

aciculada, secções transvetsais rômbicas ou triangulares e comprimentcr variável

(25,0mm ou maiores). Excmplares semelhantes a esscs foram esludrrdos por

Bernardes <Ie Oliveira-Babinski (1985), a partir de amostras procedentes de Piracicaba,

Formação Corumbataí. Kraüsel (1961) e Sommer & Trindade (1966) mencionam

também a preseûça de micrófrlos junto a þnpodiophhio:, no Rio Grande do Sul, os

quais foram usados como um dos caracteres diferenciais entre este gênero e

C1clodendrcn, sendo os micrófilos de þcEodiophloio¡ dolianitii Kräusel descdtos como

delicados, tão compridos (10,0cm de comprimento e 1,0mm de largura) quanto os de

IJnpzdizptit derhli e com secção transversal artedondada. Rohn (1994) menciona a

ocorrência de micrófi.los isolados (impressões e permineralizados por sílica) em várias

localidades dos estados do Pannâ e Santa Cztarita, em camadas da Formação

Teresina.

Ao comparar os exemplares esnrdados com aqueles citados na literatura,

encontramos algumas semelhanças colø:' Bra¡ilodendron pedmanam. Dessa form4 a nível

cutícular vemos que as células epidétmicas en Bra¡ilod¿ndron pedruanum sio

retangulates, da mesma forma que no material estudado, embora as células nas

amostrâs de Figueira sef am menores (50,0 x 18,0pm contra 100,0 x 25,0¡rm em

Bra¡ilodendron þedrcanun). Outra semelhança reside no fâto do material estudado

âpresentar estômatos submersos ra face abaxtal, aparentemente dispostos em fileiras

e margens com excrescências, da mesmâ forma que em Bra¡ilodendrvn pedruanam.
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Figura B: Desenho esquemático de um corte transversal do exemplar GP/38 5947
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Ernbora exist¿m semelhanças com esta cspécie, é preferível não teferir o

material estudâdo t Bra¡ilodendrun þedroanum rté contm com exemplâres em que

possam ser observad<¡s mrctófilos como os aqui descritos, unidos ao caule. Seguindo

o mesmo raciocínìo e levando em consideração o fato de não existirem semelhanças

com outros micrófilos isolados até agon enconttados nabzcia, do Paraná ou fora dela,

é preferível considcrar as âmostras estudadas como mictófrlos de licófitas, sem

afinidadr: especifica.

T'iromas (1970) estudou âs epidermes da maioria das espócies de Izpidod.endron,

incluindr'¡ a þcoþodioptit pedmana¡ (=Brasilodendrvn pedmanan) por ter sido essa espécie

inicialmente incluída em I*pidodendmz. Thomas (1970) encontrou células epidérmicas

de maiores dimensões do que as apresentadas pelas espécies do gênero L.epidodendrun e

patedes anticlinais mais grossas, sendo também a distribuição dos estôm¿tos

diferente.

Pata Atgentin a" fottm descritos os micrófilos da espécie Sanlai¡ia casaii pot

Césati et at. (1,995). No Sul dz Aftrca apesat de terem sido feitas varias tentativas

Raynet (1986) não conseguiu obtet cutículas dos micrófilos de Alaniadtndmn fertile. De

Clclodendron leslü somente são conhecidos detalhes da morfologia extemâ nos

mictófilos, que foram descritos como liûeâres (80,0 x 4,0mm), dc ápice agudo e com

uma simples ner!'ì:râ central (Andetson & ,\nderson, 1985), embora no Zairc, FIe,eg

& Bose (1960) descrevam ftagmentos de micrófilos isolados, possivelmente

relacionados com C1clodendrvn le¡lìi , encontrados nas camad¿s de carvão da Série

Lukuga (Eopermiano), sobre os quais foram realizados estudos cuticulares' As

cutículas foram descritas como muito finas com células epidérmicas pequenas e de

paredes anticlinais retas.

Por ultimo, com base em estudos de micrófilos da Província Florístic¿ Euro-

americana, têm se obtido intetessantes resultados que permitem possuir um maiot

conhecimento sobre as licófitas.
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Seguindo os trabalhos de Gr¿ham (1935), 'Ihomas (1970, 1974, 7977 e

'fhomas & Masarati, 1982) e l)iMichele (1919 c 1981) entre outros, sabe-se que os

gêneros l*pidodedron, I-epidophloios, Sublepidophloio:, Ulodendmn, Botbmdendron e Sigillria

possuem caracteres epidérmicos muito similares. 'Iodos eles apresentam,

freqúentemente, estômatos submersos, células epidérmicas de paredes anticlinais retas

e ausência de células especializadas como tricomas ou glândulas, embora a nível

específico aigumas diferenças possarn set estabelecidas. Como por exemplo a

difetença na disposição das células epidérmicas que permite separâr as espécies de

I*pidodendmn em dois gnrpos diferentes (Ihomas & Masarati, 1982).

Graham (1935) estudou micrófrlos isolados de ücófitas arbote scentes,

diferenciando, com base em ctitérios anatômicos, diferenciou dezessete espécies. Em

linhas gerais verificou que há variações no tipo do feixe vascular e na forma do tecido

fotossintetizador. A maioria das amostras esfudâs âpresentarâm a hipoderme e o

tecido de transfusão fortemente desenvolvido. Os estômatos encontrados nessas

âmostras foram similares em forma e estfl.¡turâ e semelhantes aos das licófitas atuais.

Gtaham (1935) concluiu que a existência de um¿ hipoderme espessa, de um tecido de

transfusão bem desenvolvido e de estômâtos submersos, na maioda das amostras

estudadâs, em termos paleoambientais indicavam características xerofiticas embora

corrr diferentes graus.

As compressões de micrófilos isolados, que carecem de estudos cuticulares, são

incluídos no gênero lzpidophltlloidu, rrîa vez que é dificil ten certez^ se um micrófilo

provém de I*pidodendron, Izpidophloio¡, Sigilkria ou de quaþer outra licófita

arborescente (Stewart, 1985), uma vez que todos esses gêneros possuem folhas com

urna nervurâ centr¿l não nmifrcada.



Anteturma Megasporites P ant, 19 62

'l'urma Triletes (Rcinsch) Potonie er Kremp, 1954.

Suprasubtwma Lagenotriletes Potonic et Ktemp, 1.957

Subturma Gulati Bharadwaj, 1.957

Gênero Lagenoirpoitet Potonie etKrcmp, 1955

Lzgenoìporitu triunfenis Arú ¿¡ Rösler, 1984

l-øgenoiqoins ñunfeni: Arat ¿l Rösler

Estampa VI, figs. 1 a 4.

Amostras estud¿das:

a) Vista lìquatorial:

PI-l15 = GP/38 s8e1 (1), sses (6), s896 (17), s91,7 (1) ,5967 (1) e 597a (1)

AS-o1 =GP/38 3188 (1),

A5-06 =GP/38 5913 (1), s914 @ e se82 (7).

RG =GP/3E se23b (21),s92s (s), s930 (19), 5936 (2) e ó011 c (9).

Lâminas: L- 7a,L - 1b e L - 1c.

b) Vista Polar:

PI-l15 = cP/38 s89s (1), s896 (1) e 5967 (1).

A5-06 =GP/38 5914 (1) e 5982 (5).

RG =GPl38 s923 b (9), s925 (1), s930 (s) e 6011 (3).

Lâmina: L - 1d.

c) Âbortados:

RG =GP/38 s92s (1) e 5930 (2).

Lâtruna = L. 1e
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d) Abertos: Lâmina - L - 1f.

Procedência: Minas de carvão Plano Inclinado 115 e Amando Simõr:s (Poços

01 e 06), Membto 'llriunfo, Formação fuo Bonito, Figueita, PR.

Idade: Iiopermiano

Descdção:

Megásporos triletes gulados, arredondados a ovalados em compressõ<:s polares

e ügeiramente prolate em comptessões laterais. Gula piramidal, ápice agrr,lo. Raios

tdletes grossos retos ou ligeiramente ondulados. Cristas arcuadas bem matcadas,

confluências dos raios triletes com as cristas arcuadas, marcadas por proeminências

ou aurículas laterais, bem desenvolvidas. Área de contato com omâmentação psilate,

área distal com ornâmcntação baculate.

Dimensões:

a) Vista Equatorial: 1,267 (2060) 2689¡tm x 1,044 (1,663) 21.33¡tm. Gula 556

(814) 1333¡rm x 800 (1114) 1606pm. Raio Trilete 578 (83ó) 1111pm. Crist¿ Arcuada

844 (1038) 't222¡tm. Ptoeminência Triangular 156 (236) 400¡rm x 133 Q20) 31.2¡trr..

Baculate 11 (27) 44¡tm.

b) Vista Polar: Diâmetro Equatorial 1133 (1646) 1955¡rm. Gr:/ra 444 (592) 756¡t

mx71,7 (895) 1000pm. Raio Trilete 556 (ó98) 778¡rm. Proeminência Triangular 178

(222) 267¡tnx 133 (224) 356pm. Baculate 1.1 (2) aapm.

Discussão:

Fotam observados 123 megásporos completos, dos quais 96 apresentam

achâtamento lateral (vista equatorial, Est. VI, figs. 1 e 2) e 27 zchztal;,eflto proximal-

distal (vista polat, Est. VI, figp. 3 e 4). Entre os megáspotos obtidos ta mace:açào hâ

3ó que apresentam afinidades com os aqui descritos, embora possuam a, g:J;a al:ertø,.

Não foram medidos, rxna vez que na literatura sempre as dimensões são refeddas a
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exemplâres sem germina(. Os megásporos aqui descritos são os mais abundântes

dentro da ¡ssembléia estudâda, representando 670l0.

As dimensões mais fteqücntes nos exemplares corn compressão lateral estão

nos intervdos de 2000 - 2400pm (49 exemplares) pan <> comprimento e 1400 - 1800

pm (54 exempìares) pala a latgxa. O diâmetro equatorial mais freqüente nos

exemplare'r; com compressão proximal-distal está no interwalo 1400 - 1800¡rm (17

exemplarc:s),

Dortre os megásporos obtidos rìâs ânostras GP /3F 5925 t) e 5930 foram

encontrâc{os três exemplates com tamanhos inferiotes aos dos outros aqui referidos,

mâs com as mesmas características. Acredita-se que estes teptesentem formas

abortadas, como fora sugerido pot Diikstra (1956) patz- alguns exemplares de Triletes

bra¡ilien¡i¡ de dimensões reduzidas. Assim, na amostrâ 5925 b foi encontrado um

exemplat com 1178pm de compdmento e 7244¡tm de largura e na 5930 dois

exemplares, sendo um deles com 956pm de comprimento e 667pm de largua e o

outro ligeiramente maior, com 1333pm de comprimento e 933pm de largua.

Os exemplares estudados são os primeiros desta espécie a serem registtados na

região de Figueira. Eles apresentam grânde semelhançâ com a espécie L triunfenris

descrita para o Afloramento de S. J. do Triunfo (Formação fuo Bonito) por Arai &

Röslet (1984), âté o momento somerite encontrada nesse local. A maiot diferenÇa

entre os megásporos aqui descdtos e L ttianfensis está no tamanho, sendo os das

minas de Figueira, em geral, maiores (1267 - 2689¡rn x 1.044 - 2133pm) que L

Írianfenis (1,280 - 1800pm x 1250 - 1800pm). Esta diferença de tamanho pode ser

esperada, urnâ vez que o total de espécimes medidos fleste estudo foí de 723

enquanto que Arâi & Rösler (1984) contaram somente com 4 exemplares. Assim é

possível pensar que a assembléia estudâda represente melhor as variações de tamanho

dentro d¿ espécie. As demais características como forma, gula, ctista atatada,

omamentação, etc. juntamente com às dimensões encontradas, petmitem classificat

os meg'ásporos com Lagenoisporitet tianfensil
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A e spécie L trianfensis, mostta semelhança com L scatiþmit Trindade,

diferenciando-se principalmente na ornamentação do hemisfério distal (Atai & Rösler,

1984), o <1ual é apico-capillate ¿ baculate no primeiro caso e liso no segundo

(Irindade, 1970). Arai & Rösler (1984) também consideraram o tamanho como rxnâ

diferença importante entre ambas as espócies. Entretânto, após o estudo teøhzado,

acredita-se que este parâmetro não possa ser utilizado, ulna vez que L triunfenis

âpresentou medidas semelhantes às de L vatfonzis (1400 - 2600pm x 900 - 2100pm),

sendo preferível considerar a ornamentação do hemisfério distal como a principal

diferença.

Nos ultimos ânos, â nível mundial, têm sido propostas novas classificações

para os megásporos gulados (Dybova-Jachowtcz et a/., 1979). E,stas modificações

frmdament¿m-se no tipo de gula e muitas espécie s, antes incluídas no gênero

L.agenoirporins, foram transferidas para o gênero Subla¿enirula, no qua.l foram incluídos

os megásporos subgulados. L triunfensb seg¡rndo esse sistema, possui um tipo de gula

denominado de angulígula característico do gênero Aaritolagenicala. Tal gênero possui

um bioctom que vai desde o Neodevoniano até o fim do Namuriano A. Por outro

lado, as espécies do gêneto Aarìtolagenicula também se caracterizam por apresentar

uma exina espessa e mais ou merìos densamente omamentada. Os exemplares

estudados não possuem essa câracterística, sendo dificil, desta forma, classificá-los

segurrdo o sistema proposto por Dybova-Jachowicz et a/. (7979), prefedndo manter os

megásporos estudados dentro do gèneto L.agenoispziter, com o qual apresentam

maiotes afinidades.

A espécie L triunfensis, por enquarito, não apresenta semelhâflçâs com

nenhum¿ outra espécie de megásporos descrita para o Btasil ou Argentina, embora

megásporos encontrados ta Baciz de Illizi (Argélia) do Namuriano Inferior (Candilier

et aÌ., 1982), âpresentârn semelhanças no que se refere â fotma e ao tipo de gula. Ao

confrontar Aaritokgenicala tpinolon Candilier, Coquel el Lot¡oziak e Aaritolagenicala

bacaÌata Candilier, Coquel et Loboziøk com os exemplares estudados é possível
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observar diferenças no tâmanho e nâ omarne rrtaçã'o óa irea de contato e do

hemisfório distal, scndo que A. SinulaÍa (1360 - 1800 x 1240 - 1680), e A. bacalata

(800 - 1100 x 700 - 800) são merìores que L trianfensh. A espécie A. spinakta

âprescntâ-se omamentada, tânto rÌa superficie de contato como no hemisfério distal,

por compridos espinhos ao contrario de L triunfensis que possui o hemisfério distal

baculate. Da mesma f.orrna A. baculata tem o hemisfério distal irregularmente coberto

por espinhos.

Fora do Gondvana, verificamos que â espécie Aaitolagenicala aaicala Wis¡low

(=Triletu aar¡raluÐ descrita pata o Mississipiano Inferior de Ohio, U. S. À., por

Wisnlow (1962) apresenta pequenas semelhanças com o material de Figueira, na

forma e tipo de gula, diferindo flâ orflamentação e forma das ptoeminências

triangulates

l-"agnoigorint s cutiforrnù T mdade, 1 970

I-tge n o i sp o ri t e s v a tiþ rn i s T nndadc.

Estampa VI, figs. 5 e 6.

Amostras estudadas:

a) Vista Equatorial:

PI-115 = GP/38 s895 (3), s896 (6) 59't7 (1) e 5967 (1)

A5-()6 = GP /lE 591,4 (1) e 5982 Q).

RG =GP/3E se23 b (3), s92s Q), s930 (4), 5936 (2) e 6011 (2).

Lâminas: L- 2a,L -2b.

b) Vista Polar:

PI-115 = GP/38 s896 (3).

lìG =GP/3E 5923b (1), 5925 (1),5930 Q).

Lâ¡¡ina: L - 2c.
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c) Abertos: Lâmina = L - 2d.

Ptocedônci¿: Minas de carvão Plano Inclinado 115 e Amando Simires (Poços

01 e 06), Membro Triunfo, Iìormação Rio Bonito, Irigueira, PR.

Idade: Eopermiano.

l)escrição:

Megásporos triletes gulados, attcdondados ¿ ovalados em compressõt:s polares

e prolate cm compressões iaterais. Gula piramidal, ápice agudo. R¿ios triletr:s retos e

€fossos. Cristas arcuadas notórias, confluências dos raios triletes com as cristas

arcuadas marcadas por proeminências ou audculas laterais bem desenvolvidas. Área

de contato com omamentação psilate, área distal com omamerìtação granulate a

scabrate,

Dimensões:

a) Vista Equatodal: 1,622 (2070) 2511¡tm x 1177 (1584) 1956pm. Gula 667

(863) 1111pm x 889 (1063) 1178¡rm. Raio Trilete 600 (765) 933pm. Crista Àrcuada

800 (1000) 7222¡trn. Proeminência Triangular 222 (213) 378¡rm x 133 (203) 267 ¡tm.

b) Vista Polar: Diâmetro Equatorial 1,133 (1767) 2022¡tm. Gul¿ 668 (689) 711¡t

r^ x 778 (929) 1000pm. Raio Trilete 600 (772) 889pm. Proeminência Tnangolat 222

(253) 31.1¡trl:' x 200 (222) 268¡tm.

Discussão:

Foram estudados 34 megásporos, dos quøjs 27 apresentâm achatamento later¿l

@,st. VI, figs. 5 e 6) e 7 proximal-distal. Os exemplates descritos correspondem a

18o/o da assembléia estudada, constituindo a segunda espécie m¿is abundante.

As dimensões mais freqüentes, nos exemplares achatados latetalmente, se

distribuem nos intervalos 1800 - 2200pm (16 exemplares) no comprimento e 1400 -



82

1800pm (14 exemplares) na largura. O diâmetro cquatorial mais freqücnte está ûo

intervalo 1800 - 2100¡rm (4 cxemplares).

Os exemplarcs, ota discutidos, assemelhârn-se not¿velmente na forma,

dimensõe s, omamentação da exina e outras características com a espécie L.agenoisporins

variþrnis Trindade, r zã,o pell. qual acredita-se Pertencerem a essa espécie' A espécie

l-.agenoisporites vatfonnu foi enteriormcnte cncontrada no Sítio da Mina (Subgrupo

Itatxé),l,fonte Mor, llstado de São P¿ulo (frindade, 1970), e no Afloramento de S. J.

do Triunto (Formação Rio Bonito) no Estado do Paø¡â (Atai & Rösler, 1984)'

D¿, mesrna forma que Atai & Rösler (1984), também encontramos alguns

exemplâres com achatamento ptoximal-distal, o qual náo foi cncontrâdo nos

exemplâres descritos pot'Irindade (797 0) pan o Sítio da Mina.

Como foi discutido parâ a espécie L tianfensis verificou-se que a maior

diferença entfe âmbas as espécies, está na ornamentação da exina do hemisfério distal,

a qual é b¿culate em L tiunfenrzi e psilate a scabrate em L scatiþrvtis. Da mesma

forma que pan L trianfenrz¡ segundo a classificação proposta por Dybova-Jachowicz

et a/. (7979) pâra os megásporos gulados, L vatiþmis pode ser incluída no gênero

Auritola¿enicala pof apfesentâf angulígula, tnas ao possuir L rcatiformfu o hemisfédo

distal psilate a scabrate não é possível a sua classiÊcação dentro de Aaritokgenicula'

Trindade (1970) e Atai & Röslet (1984) mencionam a semelhança enüe L
srutiþmis, Auitola¿enicala angulata (=I-¿genicak) e L triunfensi¡ sendo a principal

diferença entre elas o tamanho e a ornârnentação da exina, que é lisa em

Auitokgenicala ailgltkra. A espécie Auritolagenicala an¿alata ocoffe rìo Eocarbonífeto do

Egito, América do Notte e Polônia, podendo existit entte elas alguma relação, que

someflte poderá set confumada quando se conhecerem as ocorrências destas espécies

em localidades e tempos intermediários.
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Gênero S u b lage ni c a la (Potonie el Kremp) Dybová-J achowicz,

Jachowicz, Karczewska, Lachkar, Loboziak, \>iéørt, Tumau ¿l

Zoldar.ì, 1919.

S ab/agenicu/a. bra:ilien¡i¡ (Diikstra) Dybová-Jachowicz, Jachowicz,

Karczewska, Lachkat, Loboziak, Piérart, 'Iumau et Zoldzru,1979'

Sublagenicala cf. "t. bra:ilìensi¡ (Diikstra) Dybová-Jachowicz, Jachowicz,

Katczewska, l,achkar, Loboziak, Ptérxt, Tumau e Zoldæt'

Estampa VI, figs. 7 e 8'

Amosttas estudadas:

Vista Equatorial:

PI-115 = GP/38 589ó (4).

AS-O1= GP/3F.31e1 (1).

RG = GP/3E s930 (2)

Làmina:L- 3.

Procedência: Minas de carvão Plano Inclinado 115 e Amando Simões @oço

01), Membro Triunfo, Iìormação Rio Bonito, Figueira, PR.

Idade: Eopermiano.

Descrição:

Megáspotos triletes, subgulados, prolate em comPlessões laterais' Raios tdletes

retos'Cdstasarcuadaspoucodefinidasnamaioriadosexemplares'confluênciasdos

raios triletes com as cristas atcuadas marcadas Pof pequenâs aurículas triangulares'

Área de cofltato corn omãnentação psilate e áte¿ distal scabrate a psilate'

Dimensões:

Vista Equatorial 1556 (1850) 2156pm x 1400 (1653) 1911pm' Gula 556 fl1ó)

800pm. Cdsta Arcuada 844 (866) 1111pm. 
l
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Discussão:

Iìoram analisados um total de 7 megásporos, todos comprimidos l¿teralmente

(Est. VI, figs. 7 e 8). O comprimento variâ cntre 1500 - 1900¡rm cm quatro dos

megisporos estudâdos.

Os megásporos estudados assemelham-se com a cspécie Sablagenicula bra¡ilien¡i¡

Q)ijkstra) Dybová-Jachowicz et a/., no qroe refere à forma, gula, ornamentação da

exina, raios triletes e ctista arcuada, embora as dimensões sejam maiores do que as

dos exemplares mencionados na literatura (Iabela 6), tanto para o Brasil (Difkstra,

7956;Préralt & Dijkstra, 1961; Trindade, 1959b, 7962 e 1970; Cauduro &. Zngano,

1965; Marques-'1'oigo ø a/., '1915), como para a Argentina (Spinner, 1969;

Âtchangclsky et a/., 1989; C'6neo et a/., 1.991; Gttcia, 7995) e Sul rtfrica (Pant &

Sivrastrava, 1962). Le:nz (1940) na Estâmpâ VI, Fig. 1, p. 65, mostra um megásporo

obtido do carvão do Rio Ca¡vãozinho (região de Figueira) o qual é semelhante a esta

espécie, sendo essa a única teferência anterior conhecida de megásporos na á¡ea de

estudo.

Tabela 6: Dimensões de Sublagenicak bra¡ilien¡i¡ mencionadas na literatura e as

dos exemplares de Figueira.

Comorimento (Lrm) Latsura (um)

Fizueira 1556 - 2156 1.400 - 1911

Brasil 575 - 1530 760 - 1400

Arpentina 600 - 1378 400 - 978

África do Sul 585 - 1780 458 - 1425
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Com base na notável difetença cle tamanho entrc os cxemPlâres estudados c os

mencionados na litcratuta, optou-Se por refenr os megásporos encontrados nos

campos de lavra da companhia carbonífcra do cambuí corno sabla¿enicaÌa cf.

S.brasiliensi:.

É i.rtet".ru.tt" destâcaf que essa notável diferença nos tamanhos p6de estar

relacionada a variações clìmáticas, ecológicas ou intraespecíficas, uma 'ilez que'

Sab/ngenica/a brasilien¡i¡ possui ampla distribuição, tanto espacial como temporal. É

encontrada no llocarb<¡nífero do Chade, Nigéria e Iigito e no Carbonífefo ou fìo

Permiano da r\rgentina, Btasil, África do Sul e Âustrália. Com base nessas

caracrerísticas Piémt (1962, 1,975, 1.987 e 1984) salientou a possibilidade da espécie

formar parte do gnrpo dos "megásporos transgressivos" (unto a Setoitporitu furcataL

entfe outros), os quais teriam migrado dent¡o das áreas habitadas pela Flota de

Glossopteri4 provenientes de regiões adiacentes ao limite da glaciaçáo durante o

Carbonífero.

Gênero S etoiEorites (?otonie e/ Kremp) Dybová-Jachowicz,

Jachowicz, Karczewska, Lachkar, Loboziak, Piérart, Tumau ¿/

Zold¡n,1979.

S etosìspoites furcatrc (Diikstra) Dybová-Jachowi cz, J achowicz,

Karczewska, Lachkar, Loboziak, Piérart, Tumau el Zoldar,:.' 7979 '

Setorisporins cf. S. furcatus (Difkstra) Dybová-Jachowi cz, Jrchowicz, Karczewska,

Lachkar, Lobozial, Piérart, Turnau e Zoldani.

Estampa VI, fig. 9.

'{.mostras estudadas:

Vista Equatorial:

PI-115 = GP/38 5896 (1).

RG = GP/3E 5936 Q)
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Lfunna:L- 5.

Pri.,cedência: Minas de c¿rvão Plano inclinado 115 e Amando Simões @oço

01), Membro Triunfo, Formação lìio llonito, Figucira, PR.

Idade: Eopetmiano.

I)escrição:

Mr:gásporos triletes, subgulados, prolate em compressões latetais. Raios ttiletes

fetos e st).aves. Cristas arcuadas tênues. Área de contâto com ofnamefìtação psilate e

área distai baculate.

Dimensões:

Vista Equatorial 1689-1.933¡tmx 1667 - 18ó7¡rm. Raio'Irilete 511 - 1000pm.

Baa;/rate 22¡tm.

Discussão:

Foram esrudados 3 exemplares @st. VI, fig. 9), dois dos quais mal preservados.

As dimensões mais confiáveis são do exemplar obtido da âmostfa 5896, uma vez que

este encontrâ-se bastaûte bem pteservado, possuindo comprimento de 1689pm e

latgura de 1667¡rm.

Após o estudo e comparação dos exemplares com â bibliografia, concluiu-se

que apfesentafn semelhanças com Setosisporifes sp., mencionado por Ttindade (1970)

para Monte Mot, no que se refere ao tamanho (1800 x 1600¡rm para Monte Mor),

embora entre oS exemplafes existam diferenças na omamentação da exina sendo

capillate, em ambos os hemisférios em Setosiqorites sp.

O material estudâdo âpresenta também semelhanças com SeîzrisPzritei filrcala!

no que diz respeito à forma, tipo de gula e omamefltação da exina em ambos

hemisférios, ernbora, como no caso de s. brailiensis, os exemplates de Fþeira sejam

maiores que os espécirnes desta espécie até zgon referidos para o Brasil, sendo o

râmanho dos exemplares de 440 - 121,5¡tm no comprimento (Diikstra, 1956; Piérart &
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Dijkstra, 1961; 'Irindade, 19ó0; Pant & Srivastava, 1962; Cauduro & Zngar.o, 1.965;

Marques-Toi¡¡o et al., 1975). Com relação aos exemplares de S. furcatus encontrados na

Índia (Bharadwaj & Tiwari, 1,97 O), a diferença no tamanho é aproximadamente em

300pm em favor dos megáspotos desctitos.

Sem dúvida, os megáspotos estudados podem set classificados como

Setosiçorites sendo .f. farcatas a e spécie com a qual âpresentârn maiores semelhanças,

embora por â suî significativa diferença de tamanho, pteferiu-se classificá-los como

S øosisporite: cf. S. furcatas.



GIMNOSPERMOPSIDA

Voltziales

Buriadiaccac

Buriadia Seward er Sahnt,l'920

Baiadia fgueirensis

Estampa VII, figs. 1 a 4 e 6,desenhos 5 e 7.

Holótipo: GP /3F 5895 a - b e 5978 a - b'

Patátipos: GP/¡n 5938 aA, 5960,5974,6009, 6011 âA - bA, ó011 aB - bB,

6011 cA - bC c ó011 cB.

Lâminas estudadas: 30 -34;36 - 38 e 46 - 47

Deriuatio nominis: epíteto espécifico derivado da tegião de Figueira, na qual estão

locaüzadas as minas das quais fotam obtidas as amostrâs.

Estrato-tipo: Membto Triunfo, Fotmação Rio Bonito, Eopermiano'

Ptocedência: Minas de carvão Plano Inclinado 115 e Amando Simões (Poços

01 e 06), PR.

Diagnose:

a) Aspectos fisionómicos: Caules estéreis de penultima e última ordens, com

mais de 95,0mm e até 19,0mm de comprimento, largwa 3,0 ¿ 10,0mm (6,0 mais

fteqüente), cobertos por folhas homomótficas; maior concentração de folhas na

porçio apical.

Folhas dispostas em espiral, bifaciais, lineares, falciformes e levemente

superpostas; com dimensões de 7,0 a 54,0mm no comPdmerìto e de 0,5 - 1'5 - 2,0

mm da base até o ápice na larggra. Ápices agudos, bases decorrentes, margeris inteiras.

Emergindo em ângulos agudo dos caules. Nervura central bem marcada e com
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presença de pelos longos e ¡yossos. Nervuras dc segunda ordem levemente marcadas

e paralelas à nerçrrra mcdiana, localizadas por baixo das zonas costâis.

b) A spcctos Epitlórmicos:

b.1 - F-ace adaxial: lìpiderme adaxial formada por cólulas alongadas, arrgulosas e

poliédricas com 4 - 5 faces, dimensões 63,0pm dc compdmento e 20,0pm cie largua.

Paredes anticlinais rctas, finas e com pontuaduras. Patedes pcriclinais com papilas e

poros.

Estômatos submersos, monocíclicos e dispostos em bandas rìas zonâs

intercostais. Células subsidiárias em número de 4 - 6, maiores que as demais células

epidérmicas e com papilas tcrminais.

b.2 - Face a,baxial: Epiderme abaxial fotmada cle células isodiamétticas e

poliédricas com 4 - 7 fices, dimensões 32,0pm de comprimento e 25,0pm de largura.

Paredes anticlinais levcrnente onduladas e finas. Paredes periclinais com papilas e

poros. Estômatos não observados.

Discussão:

Dos espécimes estudados (11) só GP/3E 5895 a - b corresponde a um caule

de penúltima ordem com dois pequenos rarnos na porção distal (Est. VII, fig. 3). As

folhas, em todos os casos estudados (25), são comptidas e estreitas sendo possível

diferenci¿r os maiores comprirnentos (54,0; 34,0; 30,0; 28,0mm etc.) nos caules com

largura no intervalo 10,0 - 7,0mm. As folhas com comprimento entre 27,0 - 7,0mm

são comr,rns nos caules com largura entre 6,0 - 3,0mm, pertencendo a porções apicais

dos mesmos. Com freqüência as folhas mais compridas encontram-se fraturadas,

sendo em folhas completts z rcIação média comptimento - lârgura rguzl ø, 16:7. A

latgura das folhas (2,0 - 1,5 - 0,5mm) é constante, não dependendo do comprimento.

As folhas possivelmente sejam aciculadâs e grossâs. Os ápices em todas as

folhas observadas são ag.rdos e aparentemeûte ¿rrem¿tados nr¡rn pequeto mucrom.



90

Não foram observados ápices bifurcados. Com relação à porção decorrente da base,

essa possui uma forma rombóide.

Foram observados estômatos somente na f2:ce adax:t2:l, enconttando-se os

mesmos submersos, possivelmentc como Pârte de uma estratégia da planta para evitar

a excessiva transpiração. Esta estratégia pode ter sido conseqüência do déficit hídrico,

causado pelo regime climático com invernos ou pela posição geomorfológica ocupada

por estâs coníferas, do mesmo modo que Paranoclada¡ da¡enii þlonn.

Como uma carateistica importante desta espécic eflcontrâmos que a area das

células sr.rbsidiárias é 50 a 100o/o maior que a observada nas demais células epidérmicas

(Est. \rII, fig. 4 e desenho 4), apresentando-se sempre attematadas por grossas papilas

cutinizadas. As paredes anticlinais são bastante finas, exibindo uma espessrxa de 1,5-

1,0pm, fato que dificultou em parte a obtenção de cutículas pâra o estudo' É possível

que parte dos poros presentes nas faces adaxial e abaxial pertençam a bases de papilas.

Com base na forma, disposição e tamanho das folhas, assim como nos

cârâcteres observados na epiderme, como estômâtos monocíclicos submersos,

presentes só na face adaxial e células subsidi irias anematadas pot papilas, os

espécines acima descritos podem set incluídos no gênero de coníferas gondvânicas

Buriadia Seward et Sahrtt. Cabe destacat que esta é a prirneira vez I serem estudâdas

cutículas de Baiadia nas minas de Figueira

O gênero Buiad.ia foi criado por Seward & Sahni (1920) pan desþar ramos

estéreis com folhas de ápices agudos, por vezes bífidos ou multidivididos,

procedentes das cam¿das Karhatbari em Br¡riadih, Índia. Esses ramos haviam sido

inicialmente descritos por Feistmantel (1879 e 1882) como Volt{a heteruphllla. Seward

& Sahni (1920) também observaram algumas características da epiderme (Iabela 8).

A ptesença do gênero Bariadia ¡z a¡ea de estudo foi citada pot Read (1941),

mas o exemplar por ele ilustrado é o mesmo que o indicâdo por Oliveira (1927) corr,o

Volt{a sp. pan z localldade de 'feixeita Soates, Paraná. Tendo sido Eusebio de

Oliveir¿ o coletof do material, acredita-se que a localidade verdadeira seia Teixeira
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Soares. Desta forma os exemplares <le Buriadia aqui estudados são os primeiros a

serem re fetidos com segurân ç p^n 
^ 

região de Figueira (Cambuf .

Dentro da Formação Rio Bonito, também em camâdas associ¿das a catvio,

tem sido mencionada a pfescnça de Buiadia pafâ os estados de Santa Catarina e Rio

Grande do Sul. Para Santa Catarina White (1908), âo estudaf âs amostfas provindas da

localidadc de Lauo Mü{ler, descrcveu L/olt{a ? sp., baseado em Pequeûos fragmentos

de tamos. White (1908) indicou também suâ possível relação com V' hetenpfulla,

<lescrita pot Feistmant el pan t indta.. Muitos anos depois, autores como Yoshida

(1968) e Bernardes de Oliveira (1.977), to estudar exemplares coletados cm Criciúma,

encontraram ramos possivelmente associados com Bariadia flabela 7).

Num tr¿balho posterior, Betnardes de Oliveira & Yoshida (1981) criatam a

espécie Bariadia mendesi, pzsszndo para a sinonímia o material estudado pot White

(1903) e outras ocorrências do gênero no Rio Grande do Sul, mencionadas pot

Lundqvist (EudBemardes de Oliveira & Yoshida, 1981) e Coffôa da Silva & Arrondo

(1977). 
^ 

espécie Buriadia nende¡i foi estabelecida com base na morfologia extema de

famos estéreis, os quais apresentavâm folhas homomótficas e falcifotmes bastante

longas (fabela 7).

No Estado do Rio Grande do Sut, Lundqvist em 1919 (apud. Flonn, 1940)

mencionou a ocorrência, na Mina de Candiota, ðe ?Vo/t{a hetenpfulla. Florin (1940)

estudou as cutículas do material de Lundqvist incluindo-o na espécie Børiadia

hetenpþttk flabela 8), funto com exemplares mencionados por !7hite (1908) e Oliveira

(1e21).

Ao estabelecer compatações entre os espécirìes aqui estudados e Baiadia

mendl¡i Bernardes de Oliveira e/ Yoshida, obsewamos semelhanças na disposição

espiralada das folhas, na forma e nos ápices, embora existam diferenças no tamanho,

sendo as folhas aqui descritas maiores (labela 7). Com relação aos aspectos

epidérmicos, Bematdes de oliveira & Yoshida (1981) mencionafam que esses efâflì

desconhecidos, embora tenham pâssâdo à sinonímia o material de Lundqvist,



EsæcÉ

Lo(albÉo

LarguE dc råmos

Buiadiê ñgae¡rensis + nov

citfaqefl glc:lli oas ronEF

Àsp€clos FÉionómicæ

FÍJueìra, PR

Homorìórlicas, d¡sp. €qrr¿H4
¡biform€6, bäæ€is, d€cofrcntes,
pìc€s ag¡Jdos, rnãrgpns ¡ eiràs,

80-3.0

Teixeir¿ Soares olr

Cambrl, PR

Nervur¿ c€ntralreta, bem marcãdâ e

oberh por pelos. Nervur¿s de

egunch ordem Paraleþs à rìeNurð

aunaclta *

Numerosas folhas. naturalmerìte

c€olãd¿rs, (þconentes e com

or.¡cæ (lelalhæ pf€6en¡ådc6-

Bunad¡a nendesi
Bemardes cle Oliveirå sf Y6hidô

2

Cric¡úrìa, SC

- Fothas homornórficas, fabiform€€ e

linêâr-cunef or¡n€6, ¡rf eir¿s, ápic¿s

agudo€, eqtrahdarìeote dÈp.6las,

- Emerger¡tes em âng¡ios de 5Oo ' 60o

- D€corenþs e mâiores na porção ,

distal.

Euneclê helerophylla
(Feisunañtel) Sêrard 6t Sahni

?

Snio d¿ Mìna,

Môntê Mo{ . SP

Tabela 7: Comparação entre as espécie de Buñadia señ
estudos culiculâres.

Folhas cl€conenl€É, bifac¡a¡s,

lispodas espiraladarnerile em todæ

s direaçõ€s, lin€ar e l¡near4un€lonrir

SÌmples ou bfurcadâs nG áPic€s.

3,0

voltzia helerophylla

¡ur6 c€sse¡s, pErl¡spefmrcæ,

Eeridos (?) later¿lnefte na regilo

. Folhas dispætas €sprtahdaÍìenle,

:saamas pf€sentes d€iEú6 pelas

. Fdhâs compridas áPic€s agudos,

Þ¡ or¡ mu¡tidMdido6.

Þunaata ttctcturnryné
(Feistmanlel) Sê1¡ard ef Sahni

- Ramæ €slérels, lolhas dispostas

espif ahckl¡¡ente, !ãrbndo
coîsi¡tel-å\€lmefite em forma e

lamanho. Lineares acuminadas, ápic€
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postefiofmente estudado ,¿nâtomicamente Pof Florin (19a0) e classificado como

Buriadia heteropþlk. Florin (1940) mencioflou, ao descrever a ePidcme, a Pfe:iença de

um apafelho cstomático hapbqueílico e monocíclico, com 5 - 6 células subr;idiátias,

cacla uma terminada numâ papilâ e células epidérmicas de patedcs anticlinzLis retas'

Esse autor, também acfescentou que a única diferença entfe âs amostfas brasileitas e

as da Índia, estavâ na presença de ápices com rünâ ou mais bifurcações, nas fr:lhas de

Bariadia hxerupþtlta encontradas na Índia.

Pant & Nautiyal (1967) estudaram também a morfologiâ. intema assim como a

estflrtufâ reprodutiva feminina de Bariadia beterophllla, completando dessa forma, os

conhecimentos obtidos 
^té ^ 

d^t^ (Iabela 8). Pant & Nautiyal (1967) descobrirâm que

as folhas de Bariadia podem ser bi ou trifaci¿is assim como obsewatam a ocorência

de estômatos só numâ das faces, concordando com as demais catacterísticas

assinaladas por Florin (1940).

Os exernplares aqui estudados aptesentam semelhanças morfológicas com

Bariadia hefenpþtlla (F eis tmantel) Seward ¿¡ Sahni. Essa semelhança estâ tø ptesença de

um aparelho estomático monocíclico e pâpiloso Lpeî s tr2- face adaxial, além de

células epidérmicas poliédficâs e alongâdas de paredes anticlinais fetas com

pontuâdufas, bem como â ocoffência de abundantes Papilas. As diferenças são

encofltfadas no número de células subsidiárias, sefldo que B. heterup@lla Possui de 5 -

7 co1¡tr¡ 5 - ó do matefiâl estudâdo e no tamanho ¿s células subsidiárias, o qual é 50 -

1007omaior em âte que o das outras células epidérmicas no matefiâl estudado- Em B.

høerupfutk as células subsidiárias são iguais ou meflofes do que as demâis células da

epiderme. Outra diferença está no menof tarnanho das células epidérmicas de ambas

âs faces dos exemplates de Figueita þ. ex' face abaxioJ 32,0 x 25,0pm) em rcLâ;ção 
^ 

B.

heteropþtla þ. ex. face abaxtd, 179,0 - 65,0 x 36,0 - 16'0¡r.m). Pelas diferenças

encofltfâdâs ao compafâr o matefiâl estudâdo e a espécie Buriadia heterupþtlk

(Feistmantel) Seward el Sz}rru acfeditâ-se que o primeifo não peftençâ a esta espécie.
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Guerra-Sommer & Bortoluzzi (1982) cnatm a espécie Buiadia i:ophllk com

base em estudos dos caracteres externos c epidérmicos, a partir de ramos enconttados

entre dois bancos de cawão da Camada Candiota, Formação fuo Bonito, no Rio

Grande do Sul (fabela 8). Guetra-sommer & Bortoluzzi (1982) mencionaram que

existe semelhança entre B. inpþlla e B. nendesi Bematdes de Oliveira el Yoshida, uma

vez que l]ernardes de Oliveita & Yoshida (1981) incluíram o material de Candiota,

esrudado por L,undqvist nesta espécie, embora não possa ser comprovada ta fùta de

caracteís úcas epidérmicas emB. mendesí

Errtre o matedal estudâdo e Buriadia isopþilk Guerta-Sornmet et Bortolrtzzt

existem características em comurn como: células epidérmicas alongadas de paredes

ærticlinais fetas com pontuâdufas, estômatos haploqueílicos monocíclicos dispostos

em bandas e células subsidiádas com papilas. As principais difetenças entre ambas,

podem ser tesumidas fl.o menor tamanho das células epidérmicas dos exemplares

estudadosenapresençadeestômatosde5-6célulassubsidiáriascontra4-5deB.

inplylk

Guetra-Sommer & Bortoluz zi (1982) não mencionam o tamanho das células

subsidiárias, mas pelo que pode ser inferido, das ilustrâções (Est. II, figs. 3 e 4), o

tamanho dessas células é, possivelmente, igual ao das outras células epidérmicas, não

sendo possível incluir o material estudado nessa espécie.

IJrna vez que os espécines de Buriadia provenieûtes das camacl¿s da Formação

Rio Bonito, na, zrea de Figueira, possuem diferenças significativas, como foi visto nos

aspectos fisionómicos e epidérmicos das folhas, que as distingrem das outras esPécies

do gêneto, consideramos possível a cÅaçio de uma nova espécie denominada Bariadia

fgaeirenil O nome é dado em tazão da tegião geogrâfrca onde foi encontrado o

material tìpo da espécie, no Estado do Patanâ.

A espécie B. heterophllla também foi encontrada, no Btasil, no Subgrupo Itaraté,

nas locaädades do Sítio da Mina de Monte Mor, Estado de São Paulo (Mtllan,1972 e



LocalizâÉo

Espéciê

N' de or(Þîs de rtsmo6

carac{€rl8lir€Ê das Fo0la6

I -- AsFcroG Ftsiônómic6

E Jnad¡e ñglerenss sP. tþv

Frguêir¿, PR

DimenÊöþ6 ës rolh6 (mm)

2.- Aspêcto€ EPidém¡coG

Homomórfi cas, di6p- €qtrâlada,

ahlormì€5, bilâciais, de.orêfl€â

Eiê€€ agudo6, rnârgeÉ illtelr¿s,

Nervura c€ntral reta marcâda e

oþertâ por pd6. Nêrvuræ de

€gunda ofdem F6r¿þla6 à n€rvur¿

2

Etna.Ia he¡êrcPnYt,a

(Feìstmantel) Seward €t Sahn¡
!=a ve¡' r!íeñhhvllq\

(Amostrã6 6tudãdas Por

CéluÞs e9¡défmi€Ê cornprilas e

ângulæå6 de 63,0 x æ,0 m¡:rons,

rtiédri;as de4 -5iæeê.
- Pår€d€6 arlucl¡nais 817 finas com

ñtuaduræ. Periclinåis cÐm Papiþs

. Esômatc6 submelsos dispGtoc

3m þândãs, corn 5 - 6 cáulàs

tub€¡diárias rneior€6 æ otÛ'¿s

:élulâÊ eFidéfmrcas e corn Papilas

- Céulas epidérmi¡:6 Pol¡édricas de

4 - 6 t¿¿ê6, isodiarnétricãs 32,0 x

25,0 m¡crons.
*NOME?

P€riclinâis com PaÍilas e Po.æ.

540

- Folhas lan€¿oladas, mais lar$€
ac¡ma da Þ€se, âñnandê€ê alé o

åùæ asudo, concåvo-corìveEs.

- Uninêrva,:las Talvêz dimórficas e

f olhas êuperides aþnsÊdas

- 7.0¡ 2.0 - 1,5

&Jtiqd¡ê hetøroqhvua
(Fe¡dmådel) Sêlrard €l sahfli

. Epilenrì€:

. Célutas epidérm¡¡¡s moderàdameite

- E6tfiÌatG haplôqué¡licæ ou

anficlcl¡c¡s com 5 - 6 élulâs sub

Estómatos od€nâd6 em þandâ6

ir.egular6, celu¡as suÞ6k!'arìascom

pdntÞs anedorìdadâs.

' Folhas dbp. ¡exã e esPiraladamente

rlâciais, ênü.irve(las, Patenlesãté
¡scendentes, (þcoÍent€s, ápices

uma oìr mais ve2es dividido, áPice

2

Gueíå-Somm€r ea Borto¡u¡â

Ordem superior: 35,0 r 7,0 _ 3,0

^-¡^-:^¡^;-'.Ã ñ. rñô Y' Ã - l .

Epid€flnei

Cáulas eddérmtc¿s de !€red€s

¡nticl¡nais retas e Planâs € Por rees
þm uma FáPiì3 c¡rtiêtrlar-

Ap€relho estomáticn em bandas dê

*fôrnâtô6 o{deñados låË e

. Estômatoê haPloqùeil¡cæ ou

ànñclclico6. com 5 - 6 éiuþs suÞ, 2

ælar€s e cada uma com uúâ PaPiÞ

' Folhas diF6. em esPirsrs conmâs,

deosamerìte ¡mÞrìcdas, simples,

bnc€oladas-retas, d€corellles, áPiæ6

- Folhas menorès ñc áP¡ces do6

'-- AA"Aa A.t .r,PnYtta

(Fei6tmânteq S4?rd el Sahni

2
30-10

Tabela 8: comparação entrc as espéc¡e de Buriad¡a com

esiudos crit¡culares.

Camadas de cârväo Giddih

_..----._.-..-:-

- Banda €.tomat¡ferå inegular e zonas

nåo eslornatifeÉs com celulas

€ctårEular€s e élulas das marg€ns

. Estómålos hapþqu€ilícos,

monocid-Eos ou ânficiclicos de 4 - 5

cdulâs suhsid¡áriâs com

p¿pþs couvergentê€ lamPân&

- CéluÞs epidèmicas d€ conlornos

âlongados e 47,0 _ 31.0 x 24,0 - 12 0

- Pâredes ânticl¡nais relas, com

poîrúdurâs e Fl66 n6 margêns

!'ánas ordeß
.¡-* -,,É;træ ñiiôr ¿ê ?7 0

Folhas (þ tr€s I¡Fos: sjmPle€ iñdivisas

þm áp¡c€ Þidividrdo ê mulikfNididô

Folhâs cuneâ(lås, deconér¡i€s

Folhas 6imPle3 mais l¡equenles

5,0 - 1,0

. Células eÉdémicås Po¡rgonais e

r€gularment€ dispoêÌas

- O número de FáP¡las decresê Para o

- Estôrnatos haploqueilicos,

honæfclicos ou añficlclicos, com 5 - 7

c€tulas subEidiárias, com paPilâs d€ñsås

- Células eftdërmkãs alongadas

dispostas em bandes longitidrnaÈ com

179.0 - 65,0 r 36,0 - 16,0 microns

- Pared€s anticlina¡s rela. e inegulares

ÏGemente plastisPérmica e o"at
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1.97 4) e de Madana Pimentel (Sakmariano - Artinskiano), Mwricípio de Guaíba, ¡o

Itio Grande do Sul (Cotrêa da Silva & Attondo, 1977).

A, idade da tafoflora de Monte Mor tem sido indicada como sendo

Neocarbonífcro $4illan, 1912 e 1914) com basc na sua composição, c na assembléia

de me$sporos associada (Irindade, 1970), sendo essa a ocorrência mais antiga do

gènero Buiadia no Brasil, ufna vez que as tafoflotas de Fig-ueita, Criciúma e Candiota

sào incluídas dcntro do Lropermiano.

Com relação r Bariadia heteropþÌÌa encontrad¿ no Subgrupo ltataré, somente

discutiremos os espécine s de Monte Mor, pois após o estudo de Bematdes de

oliveira & Yoshida (1981) os exemplares dessa espécie, mencionados por corrêa da

silva & Arrondo (1911) forarn sinonimizados com B. nendesi.Millan (1972 e 7974)

apesar de não tet rcalizado estudos das cutículas, classificou os exemplares como B.

heteruphltÌa. Cabe ressaltar que esses são os únicos encontrados fota da Índia, que

apfesentam folhas de ápices bifrrcados e sementes ou ó'unrlos cesseis, platispérmicos e

inseridos lateralmente ou aparentemente à região axilar das folhas. Millan (197 2 e

1974) menciona que esta espécie é pouco abundante na assembléia de Monte Mor.

Bernardes de Oliveira & Yoshida (1981) concluíram que os esPécines de B. høenpþlla

em Monte Mor representariam, provaveimente, os últimos estágios desta espécie no

Gondvana brasileiro, atribuindo às outras espécies de Buriadia possuidoras de folhas

homomórficas e flervurâs indivisas, um câracter mais evoluído.

Fora do Brasil e Índia o gènero Baiadia também foi observado na Argentina

no Piso Bonetense por Atchangelsky (1971), mais tarde sinomimizado pot Cúneo

(1985) com Genoiles pata¿onica F eng\o. Este gênero também foi incluído dentro da

família Buriadi 
^ce 

e, 
^pesaf 

de não contat com estudos cuticulates. O gênero Cenoires

foi criado por Feruglio (1942) para desigrar ramos de folhas heteromórficas,

decoffentes, lineares uninervadas ou dicotomizâdas, a partir de amostras ptovenientes

da Província de Chubut, Formação Rio Genoa (Eopermiano). Feruglio (1942)

diferenciou Genoite¡ de Buriadia pelo fato de o primeito possuir folhas com o nervo
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mé<Iio mais proemincnte e mais profrrndamente bipartidas, bem como pela ausência

dc folhas multipartidas. Ànos depois Cúneo (1985) coletou e esrudou amostfas de

Genoites descrevendo o aparelho fepfodutivo, que consiste em óvulos c ft>lhas de

disposição laxa, sem maiorcs diferenças com os fâmos estéfeis. Concluiu, qlue Bariadia

c Genoite¡ peftcnciam a ufnâ mesma fal;rriÌlra, pela semelhança cntfe os aparelhos

reprodutivos de ambos, destacando-se a f¿lta de e stróbilos'

Ao comparar Buriadia cotn outros gêneros de coníferas gondvânicas

observamos, que com Paranocladus, há semelhanças Pof ¿mbos Possuífem el;tômatos

submersos, rodeados de células subsidiárias artematadts pof pâpilas, mas como é

ìndicado na discussão de Paranocladus, diferenciam-se pot Baiadia aPfesentar

estômâtos somente na face adaxial, sendo Paranocladu¡ anfiestomático.

Compatando-se com os gêneros Kraa¡ehladu¡ e Brasiloclada¡ verifica-se que o

primeiro possui folhas de forma diferente com áPices âffedondados, embofâ seiâm

lonpças em ambos casos. Bra¡ilocladas se distingue de Bariadia pelo âspecto mâis

aciculado e efeto de suas folhas (Bemardes de Oliveira & Yoshid¿, 1981). Outras

comparâções carecem de sentido ra fzlta de detalhes epidérmicos em Kraa¡elcÌadas e

Bra¡ilodadu¡.

Por último ó importante mencion¿r que Panr & Nautiyal (1967) encontraram

sementes que ocoffiain em cuftos pedicclos iunto às folhas e não em estróbilÕs como

na mâiofia das gimnospermas. Estas sementes ou óvulos estavam inseddas de forma

invertida (anatropa), além de possuif uma mictópila cufva e Proeminente, estando a

coberta da semente e o ûucelo frrndidos nâ base dâ semente. Pant & Nautiyal (1967)

sugedf¿m que este tipo de óvulos poderit'tndicar- uma conífera prirnitiva e cfiâfam â

família Butiadiaceea. Meyen (1987) sugeriu tfatâf-se de outf¿ linhagem de coníferas

diferente das conhecid 
^s 

p t o hemisfédo Norte durante o Permiâno. Mais

fecentemente Pant (1982 e 1996) mencionou que possivelmerÌte as coníferas

relacionadas com Bilriadia Peftençam a linhas mais primitivas que âs de Lcbachia e

Enestiodendron.
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Paranocladas Florin, 1 940.

Paranocladu¡ da¡enii Flonn, 1940 '

Paranoc/adus du¡enü.

Estampa VIII, figs. 1 a 8. Estampa IX, figs' 1 a 8; desenho 2. listampa X,

figs, 1 a 4; desenhos 5 e 6. Estampa XI, figs. 1,6 el; desenhos 2,4 e5.

Est:rmpa XII, figs. 1 a' 3 eó; desenhos 4 e 5. Estampa XIII, figs. 1 a 3;

desenho 4. Estâmpa XIV, figs. 1,2 e 4, desenhos 3 e 5. lìigua do texto 9'

Sinonímia:

I*pidodendrun Oliveira, 7927,p.58, Est. s/n, figs. s/n

Paranoclada¡ du¡eniiFlonn, Flodn, 1940, p. 320 - 321. Est. CLXV/CLXU'

figs. 7 a 19.

Bmcþpþtlan cf. B.? au¡trale F'eistmantel. Read, 1941, p' 94, lÌst. 6' figs. ó

e8.

Paranocladu¡ ?fallaxFlottn. Rösler, 1972, p. 81, Est. 2, figs. 10 e 11

Paranoclada¡ ? fal/ax FIottn. Nßlla¡, 7972, p. 80, Est. 10' fip. 3, 4 e 5

Paranocladu¡ ?fallaxFlonn. Millan, 1974, p. 128, Est. 1, figs. 3,4 e 5.

Paranocladu¡ ?falkxFlonn. Fittìpaldi & Rösler, 1978,p.11'1', Est. I, fip. 1,

2,3,4,5 e7.

Paranocladu¡ ?fallaxFlonn, Castro, 1985, p. 551.

Exemplares estudados: GP/3E 5889 âA - ¿B; 5889 aB - bB; 5889 c-A - cB;

5890; 5891 e;5892 a;5893;5895 a - b; 5896; 5906 a - c; 5907 b; 5908 b -

c;5915 a - b;5921,;5923 
^A 

- ø'D, 5923 bA - bB; 5928 b; 5935 aA; 5936

A - aB;5936 b,A. - bB; 5939 ¿A - bB; 5940; aÂ - zC e aE; 5941' a - b ;



5947 cB;5954 a;5963 a;5966 a - b;5971 aA - a'B;5997 a - b; 6007 aA -

aB; 6007 c 6015 r

Estróbilos isolados: GP/3E 6004 aB - b e 6005 a - b.

Lâminas cstudad¿s: 1 a 24.

Procedência: Minas de carvão Plano Inclinado 11 5 e Amando Simões

@oços 01 e 06), Membro Ttiunfo, Fotmação Rio Bonito, Fþeira, PR.

Idade: Eopetmiano.

I)escdção:

a) -Aspectos fisionómicos: Impressões carbonificadas de ramos, comumente

fragmentados, possivelmente pertenccntes a seis ordens. Dcnsamente cobertos Por

folhas heterófilas, de maiot tamanho nas ordens superiotes e mcflores nas inferiores.

Ramos de ordens superiores, com largura no intervalo 8,0 a 38,0mm e

comprimento superior a 46pmm, recobertos de folhas lineat-lanceoladas de 10,0 a

27pmm de comprimento. Râmos de ordens inferiores, com largura no intervalo 2,0 a

7,0mm e comprìmento superior a 5,0mm, recobertos por folhas escamifotmes de 3,0

a 8,0mm de comprimento.

Ramos unidos, geralmente, nas ordens inferiores emergindo em ângulos de

45o, dispostos em forma elíptica.

Folhas com disposição espiralada, largura constante de 2,0 z 2,5mm na base;

1,5mm na porção média e 0,5 a 1,0mm no ápice, simétricas, base decorrente, ápice

agudo e rematado num pequeno mucróm, bordas retas. Nenr:ra central bem

diferenciada, flervuras secundárias menos âcentuadas, dispostas paralelamente à

nervura centrâl e locahzadzs abaixo das zonas costais. Pelos unicelulates dist¡ibuídos

nas bordas e sobte o nervo médio.

Folhas line¿rlanceoladas, emergindo num ângulo fortemente âgudo e falcadas

aos lados do caule.



\.,0

,\7
|_

100

Estróbilos fcmininos terminais, imaturos com dimeflsões de 23,5 a 26,0mm de

comprimcnto e 18,3 t 20,0mm de largura, conectados orgâ.nicâmente a caules de

ultima ordem, fecobeftos por folhas semelhantes às do caule na porção mais inferior,

com dimensões de 5,0 a 6,0mm de comprimento e 1,0 a 2,0mm de lar¡¡ura. Espinhos

observados nos lados dos estróbilos, com 0,5mm de comptimento. Possíveis brácteas

de forma rombóide com disposição esPirâlada.

Estróbilo feminino mâduro, com dimensões de 63,9mm de comprimento e

50,6mm de largura, conectado orfî¿nicâmente a um caule de ultima ordem. Pârte

exterior recobetta por brácteas rombóides tematadas Por um espinho e dispostas em

espirâl, com dimensõ¡es de 9,7mm para o comprimento e 7,2mm pan' a latgxa.

b) Aspectos epidórmicos:

b.1 - Ambos os tipos de folhas.

b.1.1 - Face abaxial: Ambos os tipos de folhas anfiestomáticas. Com células

epidérmicas polimorfas, poliédricas de 4 a 6 lados orientadas em diferentes sentidos,

de paredes anticlinais b¿sta¡rte onduladas, embora mais fin¿s que as dâs células das

faces adaxiaes (1,5 a2,0 pm). Com dimensões nas folhâs lineadanceoladas de 38,0 a

60,0pm de comprimento por 18,0¡rm de largura e nas folhas escamiformes de 26,0pm

de comprimento por 17,0pm de largura. Papilas e pelos ptesentes.

b.2 - Folhas linear-lanceoladas.

b.2.7 - Frce adaxial Zonas costais e intercostais claramente definidas pela

formz e disposição das célul¿s. Nas zonas costâis, as células estão distribuídas em

bandas paralelas à superficie da lâmina. Células retangulares, todas com tamanho de

65,0pm de comprimento e 23,0pm de largura. Paredes anticlin¿is levemente

onduladas, espessadas Q,0 a 2,5¡tm) e com Pontuações. Paredes periclinais levemente

inclinadas, com maior abundância de pontuações que as anticlin ais. Zonzs intercostais

com células dispostas irregulatmente, polimotfas, poliédricas de 4 a 7 lados,

isodiamétricas com 40,0pm de comprimento e 30,0pm de largura; com paredes

N$TITUTC DE ßi^-nit6çç¡¡t - utt
- Brgl.. loTECA -
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onduladâs e mais finas e com maior número de pontuações que as células das zonas

costais.

Ambas âs zonas com papilas cuticul¿res arredondadas ou alargadas

assemelhando-se a pelos curtos, distribuíclas irrcgularmente, sendo mais abundantes

na base da folha. Presença de numerosos potos possivelmente pettencentes a bases

de pelos.

Estômatos submetsos haploqueílicos ou monocíclicos de 4 a 6 (2 polares - 1

ou 2laterais); células subsidiárias de tamanhos semelhantes às das células da epiderme.

Células subsidiátias com papilas terminais protetoras das células oclusivas. Estômatos

distribuídos nâs zonâs intetcostais em fileiras de um þor vezes descontínuâs com

estômatos muito próximos), orientados longitudinalmente ou levemente oblíquos.

b.3 - Folhas escâmifomes.

b.3.1 - Face adaxial: Epidetme de estrutura mais uniforme, constituída de

células retangulares de tamanho semelhante às das zonas costais nas folhas lineat-

lanceoladas (65,0 x 23,0¡rm), embora de paredes anticlinais mais onduladas, gfossas

(3,0 a 3,5pm) e com maior númeto de pontuações.

Papilas cuticulares e poros presentes. Estômatos submersos haploqueílicos ou

monocíclicos com igual disposição e orientação que os das folhas lineat-lanceoladas..

Discussão:

Em termos gerais as amostrâs estão caracterizadas pot apresentarem graride

homogeneidade, sendo mais abundantes os exemplares com folhas escamiformes, os

quais, juntamente com os caules de licófitas, dominam a assembléia estudada.

Os espécimes 5908c e 5939 
^A 

- bB podem ser interpretados como estróbilos

femininos nurna etapa muito precoce de desenvolvimento, estando recobertos por

folhas pequenas semelhantes às já descritas. Ambos estão em posição terminal,

possuem forma ovalada e dimensões entte 14,0 a 15,5mm para o compdmento e 4,0 a

ó,0 mm pan a. largtrz. Há possibilidade de ambos pertencerem a brotos vegetativos
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da mesma forma que o da amostra 5941 aB, situado no rarno superior ao estróbilo

feminino (Est. IX, figs. 1 e 3, desenho 2). Olivera (1927) cìta como lzpidodendron tnt
espécime com urn estróbilo imaturo semelhante aos encontrados em Figueira,

proveniente da localidade de fuo Carvãozinho, próxima à ârea de estudo.

Os espécimes 6004 aB - b e 6005 a - b pertencem a estróbilos femininos

isolados muito semelhaiìtes aos descritos como imafuros (Est. IX, fig. 8). O pdmeiro

(6004 aB - b) possui dimensões de 26,0mm de comprimento e 18,0mm de largura na

porção mais latga., forna ovalada c espinhos laterais, embora apreseote um sulco

mediano que o divide do ápice à base, fato este não obsewado nos outros estróbilos.

A amostra 6005 a - b é, possivelmerìte, um fragmento da porção basal.

O exemplar 6015 representa um pequeno estróbilo (12,2mm de compdmento)

difctente clos anteriores o qual, embora isolado, fica junto a rarnos de Paranocladus

dø¡enii Flonn. A principal diferença está no seu pequeno tamanho (7,0mm) e forma

curva das brácteas, as quais estão unidas a um eixo, diminuindo paulatinamente em

tamanho em direção ao ápice. Por suas características, o exemplar 6015 poderia ser

considerado um estróbilo masculino, aptesentando alguma semelhança com os

descritos por Archangeisky & Cúneo (1987) pan a espécie Feragliukdus pata¿onicus,

embora o aqui descrito seja menor.

Com referência, ao padrào de nen'ura, acredita-se que não possâ ser

considerado r.rninervado, como foi indicado por Florin (19a0) e MlJlar' (7972 e 1974)

pois este é característico de plantas com protoestelo (sem medula - Gifford & Foster,

1988). Nas gimnospermas o estelo é do tipo sifonostelo (com medula) sendo sempre

macrofilico, ou sefa, com rnas de uma rlervura nas folhas. Desta fotma é possível

encontrar a nervura central bem rnatctda e as demais ordens menos acentuadas, como

no presente caso. Com a fossilização as nervurâs mais acentuadas ficârâm melhor

conservadas, dando a apatência de serem uninervadas (mictófilos).
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Figura 9:
Reconstituição artística de Paranochdus drcenii Flonn.
e = adultâ
b = jovem
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Com relação à morfologia intema das folhas, a presença, na fa'ce abaxial da

base dasr folhas lincar-lanceoladas, de diversas pâpilas curtâs e alongadas poderia

indicar uma seqüência nos tamanhos, indo desde papila cuticular até pelo unicelular

(Est. XI, fig.6; Est. XII, frgs. 3 e 6, <Jesenho 5). Por outro lado, a abundância de

papilas pode ter duas diferentes explicações:

a - poderia tratar-se de uma estratégia para maior captaçáo de luz pelas zonas

mais delgadas da epidetme, levando em considetação a espessuta das

paredes anticlina-is, ou

b - a abundância de pelos ou papilas na base das folhas propiciaria a retenção

de âglua, reforçada pelo forte imbricamento das folhas e a presença de

estômatos submersos.

Na espécie estudâda þossivelmente também em Bariadia f¿ueirenis) todas as

adaptações para evitat a. perda de âgtz, poderia set conseqüência do déficit hídrico

causâdo pelo invemo, considetando a latitude da ârea- em estudo (entre os 40" e 45o

de latitude sul) duante o Eopermiano e/ou da posição geomorfológica onde elas

habitavam.

Associados às cutículas estudadâs, foram encontrados quatro tipos diferentes

de pólens bissacados. Estes foram tempotadamente denominados sp. 1, sp. 2, sp.3 e

sp. 4; sendo dois deles no estróbilo feminino 5941, a þan. 74 e 1.5) e os restafltes em

ramos (5928 b, Lam. 9 e 5923 bA, Lam. 11), bem como quâtro diferentes

micrósporos. À espécie 1 foi encontrada (Est. XV, fig. 5) simultaneamente no

estróbilo, no caule e na micrópilz de Paranaosþetrnøm cambuien¡e (GP /38 5895 b e

GP/38 5936), o qte faz pensâr que este, possivelmente, seja o polem do material em

discussão.

A morfologia externa dos tamos com somente folhas escamifotmes tem

semelhança com o gênero de coníferas gondvânico Paranoclada¡ Florin, descdto

originalmente para Teixeira Soares, no Estado do Pannâ, a part de amostras
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erroneamerìte atdbuídas à Formação Iratí florin, 1940). Com base na cutícula das

folhas, os exemplare s estudados foram classificados como Paranoclada¡ datenii FloÀn,

espécie com a qual apresentam grande semelhança. A.s amostras estudadas

diferenciam-se someflte pelo fato de o material original não possuir folhas heterófrlas,

aqui descdtas pela primeira vez, embora a morfologia intema das folhas linear-

lanceoladas seja muito semelhante às das folhas escamiformes. Outra diferença está

nâ presençâ, nos exemplares de Figrreita, de pelos e papilas na cutícula das folhas os

quais, segundo Florin (1940), não foram obsewados ûos exemplâres por ele descritos.

A presença de Paranocladu¡ no Estado do Pørani, em c¿madas da Fotmação Rio

tsonito (Eopermiano) vem sendo mencionada desde o início do século. Lundqvist em

1919 (apud. Rösle4 1972) descreveu amostrâs da espécie Bracþpþllan aa$rale

lleistmantel, coletadas em "Patrimônio" þerto de Cambuí ou atuâl Figueira). Oliveira

(1927) mostrou exemplates de Izpidodenùtz das localidades de Teixeira Soates e de

Rio Carvãozinho (região de Figueira) e por último Read (1941) estudou âmostrâs que

classificou como B. aa¡tra/e, coletadas anteriormente por Euzebio de Oliveira em

Cambuí, Rio das Ped¡as e Teixei¡a Soares (fabela 9).

Florin (1940) âo estudar exemplâres de coníferas ptovenientes de Teixeita

Soares, criou o gênero Paranocladu¡ com base nos exemplares da sua espécie tipo P.

datenii, cancteitztda em estudos fisionómicos e cuticulates. A outra espécie proposta

por Florin (op. cit.) foi P. ? fallax rsadl- pata amostras nas quais não fosse possível

f¿zer estudos cuticulares, mas morfolopfcamente muito similar a, P. dusenii. Floin

(1940) passou para a simonímia os exemplates citados por Lundqvist e Oliveira

incluindo-os dentro de P. ? þ/kx. Rösler (1972) coletou e estudou exemplares de P. ?

Jalkx das minas de carvão de Figueira (Campo da BrasileLa). Castro (1985) estudou

amostrâs dessa espécie colet¿das por Dolianiti na Mina, hoje desatìvada, de Ateia

Btanca,locdiztda nas ptoximidades de Figueita (Iabela 9).

No Brasil, fora do Estado do Þarana, a única ocorrência de Paranocladu¡

mencionada na literatura, foi registrada no Estado de São P¿ulo, na localidade do Sítio
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da øntlrya. Mina de carvão de Monte Mot (Subgn:po ltararé, Neocarbonífero). Os

exemplares foram estudados por Millan (197 2 e 1974) que os classificou como P. ?

fa//ax, pot carecerem de detalhes epidérmicos. Os espécimes encontrados por Oliveita

(1927) e estudados por Florin (1940) e Read (1941), assim como os citados por Rösler

(1,912), Castro (1985) e Millan (1972 e 1'974) são bastante semelhantes

morfologicamente com os rarnos de otdens inferiores pot nós estudâdos, podendo

tratar-se de um mesmo tipo de planta flabela 9).

Àutores como Dolianiti (1948), Barbosa (1958) e Rigby (1970) cntre outros,

citam a presençâ de Paranoc/ada¡ nas áte¿s antes mencionadas, mas somente com base

nos estudos sistemáticos ]á discuddos.

Pall a Atgetrtina for¿m descritas por Feruglio (1934, 1951) as espécies

Paranoclada¡ ballei e Paranotladu pata¿onicus, inicialmente classificadas pelo autor no

gênero Elatocladas, com base em exemplates da Formação Río Genoa (Eopermiano),

Província de Chubut. Archangelsky & Cúneo (1987) estudaram alguns dos exemplares

do matedal descrito por Feruglio e rezlizaram novas coletas em Chubut þacia Tepuel-

Genoa) e na Província de La Rioja þacia do Pagmzo), na Formação Artoyo Totor¿l

(Eopermiano), em urna. Iocalidade antes estudada por Atchangelsky & Àrrondo (1973)

na qual havia sido encontrado P. ? fa//ax. À partir desse estudo, contando com

estróbilos femininos e masculinos, bem como com sementes, Archangelsky & Cúneo

(1987) descreverarn os gêneros U¿artukúts, com a espécie tipo U. ¿enoenit e

Ferugliocladus, com duas espécies F. riojanas e F. patagonicas. -{mbos os gêneros foram

incluídos na novâ família Ferugli ocladaceae. Desta fotma Paranoclada¡ hallei e os

exemplares de P. ? falkx lBossivelmente os mencionados por Archangelsky &

Arrondo, 1.97 3) lotam considerados como tamos estéteis de UgaÉuladas genoensit ort

em urna espéci€ muito próxima. A espécie Paranocladus þatagonìcut foi incluída em

Feragliocladas þataglnicul A semente antes conhecida como Euceruspemtam niten¡ foi

considetada por Archangelsky & Cúneo (1987) como a semerite de Ferugliocladut

patagonicut .
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Localiz-¿çáo

N" d€ ordens de ramos

Dirìerìsó€s do€ r¿mos

- Aspec{os fsionómic¡e

PA|A4OC¡ACTUS OUSAntl

Fisueira, PR

Dimensóes dâs fdtas (mm)

6
Ordens superiores 3a,O - 8,0
ôãtÊÉldfêriÉ7O-2O

¿,- ¡¡sp€crc6 È,FoermrcÛs

Heleóflas, maior€s em r de ordens

ìup. e menof€s em .. de odens irf.
- Maioies ln€€r-þncso&s e menores

DisposiiFo espiråÞ&, imbricadas,

l€conentes, áftce agudo-

Ma¡ûes:27,0 - lO,0 x 2,5 - 1,5
MffiræAO-3Or21-15

.F. aba)èl:
léluhs epìdénniãs pol¡rrþrf¿s,

ie 4 - 6 lados, p. ârniclinab onduladas

e grcssas, frequentes p€Fhê.

EdômatG: suboersos rñorìocíclicG,

rom 4 - 6 c. subsidiáriås p6pil6âs e

listribuf do6 em hendas.
.F. adarial:

Zonas cctais e intercodâis

æm deÍrìitâs, c. ePidermicâs

rlongsdas, P- arfic{¡nais onduledas e
grGsâs e pontuaduras, frequerfes

Padlas.
FcrÂ"Ldæ óm nâ læ âtEtiâl

- Homomórficas.
. Tiañgulâr€6 a triangulâr-lineôre€
- DbpGiçáo espir¿la&, imbricadas,

de.¡rerÍes, áfice agudo, bif¿cbis

e côncaræ face ab6xial

- Pâdrão de rìerwra un¡veni"¿do.

6,5 - 3,0

¡.aranoqaaus t ra a^
Florin

BRASIi

Dimensóes dG estróbilo€

- F. abaxial:

Células epid€rm¡cas basais gr6sês
Eslômatos: submerso6 monocíclicos,

com 4 - 6 c. süb6-rdiáriãs pâpilosas e

didribuídG em bandæ.

Margefis basais dentl&as, PaPilas.

Zonas cGtais e ¡ntercclais bem

delinidås, papib pouco desenvolvidas

Estômato6: como na fãc€ aba){al

Patinìón¡o. PR

80

- Term¡rìaìs, baalizadc6 nc r¿m6 æ
¡hirna otdenì.

- Ov¿lad6, porção inferþ¡ .€coberta por

- 40 x2.O - 1.2

HoÍìomórficas

Trbnguleres a triangular-l¡neares

OistGiçáo esftr¿hda, imbricadas,

lecorrenl€s, ápice agudo, bifacÈis

I côn€â\¡as face abaxial

Pâdrão d€ nervura univent¿do.

2
6,5 - 3,0

Paranocladus ? fallax

[4aduro: €3,0 x 50,3

^âñh¡'í 
/Fi ìâiâl ÞP

I,O-4,o\2,o-1,2

ú[imas ordens 4.0 - 3.0

- Escamifofm€s e estre¡taÍìenle

' DispæiÉo esFr¿lada, imbncadas e

ápice æudo.

Tabela 9: Comparação entre a espéc¡e de Paranocladus estudada e as

outrâs ocorênc¡âs do gênero no Bras¡l-

l.Àlllàn 119/2 ë 19/41

2,O o{J m¿¡or€s

- Triangulares e ¡nleìlås.

- D'spos¡ção esp¡rahda, blaclals e

- Padráo cþ nervur¿ pro\,'¿velmente

2
6,0,4,0

7.0 . 5.0 I,O5
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O material cstudado e classificado cor-¡.o Paranoc/adu¡ da¡enii sern dúvida

âpresentâ semelhanças c<>m Ugartecladas genoensis (=Paranocladus ha//e) m disposição,

forrna, ipicc e base das folhas escamiformes, embora a cspécie argentina seja

homófila e P. dasenii heterófiIa. As folhas de U. genoensit possuem dimensões (8,0 x

2,5mm), semelhantes às tlas folhas cscamiformes (8,0 - 3,0mm x 2,5 - 1,5mm) aqui

descritas, mas em nenhum caso compatíveis com as folhas encontradas nos ramos de

ordens s,¡pedores. Os estróbilos femininos maduros de Ugañuladu genoenit sio

menores que o aqui descrito rÌo mesmo estágio (Iabela 10). A semeûte, ptovável,

dessa esJrécie mencionada por Archangelsky & Cúneo (1987) difere completâmente

da encontrada no estróbilo feminino estudado a nível anatômico (ver Paranospemtam

canbaìense).

O material pot nós estudado também possui caracteres em comurn com

Ferugliocladu na disposição, forma, base e ápice das folhas, assim como fla ocorrência

de cicatrizes basais nos caules de ordem superior, diferenciando-se pelo fato de P.

da¡enä ser heterófila e as duas espécies de Fena¿liocladus não (labeia 10). Os estróbilos

femininos de F. rìojanas e F. patagonicu diferem dos aqui descritos no tâmanho e

forma, embora todos apresentem brácteas de ápices rematados por espinb.os.

À semente Eacemspermaø nitens Feruglio encontrada nos estróbilos femininos

de F. patagonicaq não pode ser compatada com âs sementes aqui estudadas u.rnâ vez

que ela foi identificada com critérios epidérmicos e a estudada por Archangelsky &

Cuneo (1987) não. Como !á foi discutido anteriormente urn possível estróbilo

masculino foi identiñc¿do nos exemplares de Figueira, o qual apresenta semelhança

com os de F. patagonicas, embora seja bem rnenor.

Às comparações eûtre as espécies argentìnas (Ugartecladas ¿enoen¡is, F. riojanøt e

F. patagonicat) e P. dusenii só podem ser realizadas com base na morfologia extelna,

urna vez que praticamente inexistem estudos cuticulares nas primeiras. Uma difetença

adicional que pode ser mencionad^ eître Ugañecladut , Ferruglioclada¡ e P. da¡enii, estâ

no tipo de polem que é monossacado nos dois primeiros e possivelmente bissacado
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na espécie em questão. Embora não possa ser descartado completamente o fato de

poderem existir nexos de parentesco entrc as espécies mencionadas e P. davnii, eles

somente serão comprovados quando se conhecerem detalhes das cutículas de folhas e

sementes, em todas as cspécies.

A espécie P. ? fal/ax também foi mencionad^ p^t 
^ 

ArEçentina na Província de

Córdoba, em camadas da lìormação 'l'asa Cuna (liopermiano - Tabela 10) por

I-eguizamón (197 2). Entre esses exemplares e os estudados existcm semelhanças com

os ramos cle ordens infedores. Um provável e suóbilo feminino encontrado por

Archangelsky & Arrondo (1973) tem semelhança com os espécimes 5908 c e 5939 A
- bB e o figurado por C)liveira (1927) Çabela9).

Fora da América do Sul o gèneto Paranoclada¡ foi referido para a Ín<ïa, onde

Suange & Lele (1956) descreveram a espécie P. ìndim z patrir de fitofósseis coletados

em camadas pertencentes ao Sistema Talchir, expostâs num Aflotamento do Rio

Johlla (23"20'50" de latitude e 81"2'43" de longirude). P. indica assemelha-se, na

forma, às folhas menores do material de Fþeira. Na descdção odgrnal dessa espécie,

rào foraloe incluídos outros parâmetros que permitam z comptraçio (Iabela 10).

Os estudos cuticulares feitos em Paranocladas são escassos. Pode¡n ser

mencionados os trabalhos de Florin (1940) i^ discutido, e o de Fittipaldi & Rösler

(1978), tendo sido estes ultimos, os autores dos pdmeiros estudos cuticulares em

material morfologicamente atribuído a P. ? fallax. ,A.s estruturas identificadas por

Fittipaldi & Röslet (1978) nas faces abaxial e adaxita), foram também identificadas no

presente estudo, nas folhas escamiformes, motivo pelo qual acredita-se pertencerem a

P. duunií

Fittipaldi & Rösler (1978) mencionam a presença de abertuas na face abøxtzl,

que segr.rndo os âutores poderiam ser atdbuídas a estômatos, mas é bem possível que

pertençâm à base de pelos ou papilas, como é indicado aqui, da mesma forma que por

Florin (1944) e Kerp & Barthel (1993). Desse modo os poros rodeados por r¡rna

roseta de células podem ser atribuídos a bases de pelos e os poros menores,
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localizados dentro de uma célula só a bases de papilas (Est. XII, fotos 1 e 3; desenho

s).

Archangclsky & Cúneo (1987) mcncionam âpenas que Feraglioc/adas þatagonicas

possui estômatos ovais, com seis células subsidiárias, indistintamente orientados e

dispcrsos. Com base flessas poucas características é bastante dificil estabelecer

comparaçòes com P. dasenii.

Florin (1940) i¡cluitt Paranodadø¡ de¡üo da tamiha Lebachiaceae (ou

Walchiaceac de ClemenrWesterhoi 1984 ou Utrechiaceae em Taylor & Taylor, 1993).

Por aptesentar esse gênero câracteres considerados primitivos dentro do grupo das

conífetas, como hábito monopodial, tamos anatjrdos de forma tegular e folhas

dispostas espiraladamente, cntre outros. Meyen (1987) mencionou, ao descrevet

Lebachiaceae, que runa das características primitivas dz fa:miha é tepresentada pela

diminuição do tamanho das folhas na medida em que os caules são mais estteitos,

assim como brácteas similares às folhas, embora usuâlmente de maior tamanho

Essas características foram observadas no material de Figueira. Em trabalho posterior,

Meyen (1997) discutiu ûovâmente a sistemática das coníferas neopaleozóicas,

propondo a cÅaçio de nov¿s famílias e subfamilias com base principalmente nas

características das estrutur¿s reprodutivas femininas þosição dos ólr:los, número de

btácteas estéteis, etc.).

Meyen (1997) sugeriu a inclusão de Parananocladas dentro de Buriadiaceae, por

se tratar de uma cotifeta gondvânica. Utna vez que ro presente estudo forâm

encontrados estróbilos unidos a tamos de Paranocladat, descart¿mos essa possibilidade.

Àrchangelsky & Cúneo (1987) mencio îa;t Ín 
^ 

possibilidade de Paranoclada¡ pertencer

a Ferugliocladaceae. Embora possam existir afinidades entre os gêneros de

Ferugliocladac eae (U¿artecladus e Feruglioclad.as) e Paranocladus, acredita-se mais

conveniente não incluir Paranoclada¡ nem Feruglio cladacere nem dentro de outta

família neopal eoz6ica, até conhecer mais detaihes do esttóbilo feminino, assim como

da epiderme das espécies de Ferugliocladaceae.
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Local¡zeçäo

N- de ofdels (þ ra¡næ

DiÍìensóes dG r¿m6

,'aranoaaous ausenn
Florin

Ceraderfdicas des Folhas

- Àsp€clo€ Fisionómìc.6

FEuell.¿, r'.f

Dimecsõ€s daslolhæ (mm)

6
Ordens sup€rior€s 3a,0 - 8,0
ñíL¡cìñl*iìÞc7O-2Ô

- Asp€clos EfxtérmÈos

Ugañocladus genoêns¡s

Archangelsìry ef Cúneo

(=ParanoclaúJs ? halêi Fetuglio e

Helerófìlas, mâiores em r. de ordens

iup. e menofes efi r. de ordens inf

- Maíores linarlenc€o+adas e merìores

Disprsição espirahdâ, imt'ricadas,

iecoÍerf es. ápbe agudo.

Feruslio (1934 e 1954),

Archang€lsky & Arrondo (1973)

Þ ar.hãmêlskv & Cúneo l1 987ì

Chuürt

Ma¡or€ê:27,0- 1o,0 x 2,5 - 1,5
rræ.Ân-?ôY?'l -15

. Anfiedornátùtas.

:élulas epidemicæ pol¡¡rìorf¿s,

le 4 - 6 bdc, p. anticlirEb ondubdss

e grcssa, ffequentes papibs.

Éstörrdc€: submersos moflociclìcG,

rofi 4 '6 c. suh6idiárias Fpilosas e

cidribuidas em fbir¿s.
'F. adarel:
Zoms co6¡aìs e inlercû6ta¡s hÊm

ffinltas, c. ep¡dérmices

alor€aè, p. antilineìs onduþd6 e

grcÊsas e Foni€dur¿s. ff€quentes

pâFhs.
Eêßhaæ ^ffi n, fæ âtEne¡

Ordens superiores 12,0 6,0
ordens lnferiores 4.0 - 3.0

- Lancedadas, ctin¡às Para o eixo.

- Diçposi¡Éo espir¿lãdâ, áPjce agudo,

adpresas e eslriadas bngttudinalmente

e margé,rn inteira e s€m tficomss-

reÍuglodaclu s Patagontcus
AtcharE€lsky 6¿ Cún€o

(= P ¿ ra n o cl ad u s pat aS on i c u s

OimerÉõ€s dG €#blos

Feruglio (1 93f e 1 954)

e Archanselsky & Cún€o (1 98ð

Chubut

- Termireb, læliadæ næ ramæ cie

iltma orclem.

- o,/¿lados, porçåo üìferio{ recoberla po{

ilolhas e5c€mifomes-

Ordens supeliores 15,0 -7,0
orderË ¡nferiores 6.0 - 3.0

8,0x2,4

Homomórf'cas (?)-

DispciÉo €6p¡r¿lada, adpresas,

rfice æudo-
Padrão de nervurâ prov-dvelmente

Parcnoclêdus ? tallax
Floon

Maa¡¡R : tir,u x iu,3

Legu¡zañom O9'/2)

EstômatG ov¿is, com 6 élubs
¡i6rdiáriaç sem orierìlaÉo def nida

- Locãlido€ nas 2 últimaç ordeñs.

Base subrômbica

- BÉcteas (þ 1 o,Gnn lanc€oladås e

1E,O x 3,{l

- Dìsposição €spir¿lada, adpr€64s,

ápice agudo, bas€ ârêdondada e

e€triâdâs þngitudinalmente.

- Padráo de nervura uninerv-¿do.

raranoctaous ! ntarcd

Surange ef Lele

3
5,0 - 2,0

R¡o Joh¡lla

Mad¡ro:4O,0 x 12,o

Tabela 'lO: Comparação entre e espécie de Paranoclad¿rs estudeda e as

oulras ocorênc¡as do gênero e nível mundial-

Sugange & Lel€ (1 sr€)

Lo.alZadæ rË 2 úliines ordens-

. Ovóid€s.
- Béct€ds cuni'¿s, ooniunto ovulifero de

5,0 x 2,0

Cuneades-lanceoladås e bifaciais

Dispoc4'åo espiråbda, adpresas.

lteirÀs, decunenl€s e ápices agudc6

Padrão de nervu.a uninervado.

?

Mâdlrfo: aJ,t x'lu,u



_As possíveis semelhanças, difetenças e relações entre o gênero Paranocladus e os

outtos ¡çêneros de conífefas neopâleozóicas encontr¿das no B:asil (Baiadia,

Krau¡elclar"lu¡ e Brasilocladas) têm sido bastante discutidas nâ literaturâ. Autores como

Florin (1940), Yoshida (1968), Millan (1'912 e 1974),Betnades de Oliveira & Yoshida

(1981) r: (ìuerta-Sommer & Bortoluzzi (1982) diferenciam, prìncipalmente,

Paranocla,.la¡ de Buriadia pela presença de folhas com forma de escamas no primeiro

caso (foll'Las menores) em contraste com as folhâs lineares de Buriadia.

Florin (1940) e Guerta-Sommer & Bortolvzi (1'982) mencionaram difetenças

epidérmicas entfe os dois gêneros, vÍrl vez qte Baiadia não âpfeseflta estômatos nas

duas faces e seus estômatos possuem qr¡âtfo a cinco células subsidiárias, enquanto que

Paranocladas é a¡rfiestomatico c com estômatos de cinco â seis célulâs subsidiárias. Em

ambos os gênefos ocoffem estômâtos haploceílicos ou monocíclicos, de células

subsidifuias papilosâs e células epidérmicas com flumerosâs Pâpilâs.

O g'ênero Kraa¡elcladu¡ é bastante diferente de Paranocladu¡ por aptesentar folhas

lineares muito compridas, de ápices arredondados e freqüentemente bifrrrcados, com

conseqùente bifirrcação da nenrra central. A única referência anatômica de

Kraasehlada¡ (Yoshida, 1968), mostra que a epiderme das folhas possui estômatos

amonocíticos com 5 - 8 células subsidiárias de tarnanhos e formas vatiáveis, indicanclo

diferenças sigrrificativas com relação a Paranocladøs.

Brailockda¡ mostra diferenças com telaçáo z Paranocladus, no sistemâ de

ramificação e ta forma. e tamanho das folhas (Bemardes de Oliveira & Yoshida,

1e81).

É intetessante mencionar que Buiadìa é enconttado flos mesrnos níveis que

Paranocladas, tarrto em Monte Mor como ern Figueira. Brasikcladas e Kraa¡elcladu¡ têm

sido ¡eferidos a posições estratigtáficas mais iovens que Paranotlada¡ ocorendo

Bra¡ilocladas dentto da Carnada Irapuã (embora dentro da Formação Rio Bonito) e

Krau¡ehlada¡ na Fotmação Teresina (Permiano Superior).
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Ao compatar Paranoclada¡ com outro gênero de coníferas petmianas do

Gondvana, IVal,koniel/a, encontramos semelhanças morfológicas. O gêneto foi

descrito por Florin (9a\ e aruâlmente são conhecidas quâtfo espécies, distribuídas

das seguinte fotma:

- Na África estão pfesente s lr/. Íran¡uaaleftyi Le Roux referida pat 
^s 

camadas

clo Ecca Médio de Transvaal (I-e Roux, 1963; Anderson & Anderson' 1985) e

V/. frylh Hoeg er Bose, referida prl:a r séÅe Lukuga do Congo Belga (atual

Zme).

- Na Índia, lY/. indim Surange e/ Singh. a pzttit de folhas isoladas obtidas pot

macetação, mencionada pata as camadas de carvão do Andar Batakar

- Na Austrália ocote lV. aa¡trali¡ Flonn.

Na maioda das espécies do gêneto Walkoniella têm sido realizados estudos

cuticulares (exceto 'ff/. tran¡uaalen¡i¡ Le tìoux). São conhecidos os esttóbilos femininos

de V. aa¡trali¡ flñ/tlte, 1981) e lV. ind,ica (Surange & Singh, 1953), assim como

sementes desta ultima (Suange & Singh, 1952). Esttóbilos masculinos são conhecidos

unicamente ernW. tran¡aaalezvi (Anderson & Andetson, 1985).

Embora eústa similitude na morfologia das espécies de Paranocladus e

Walkoniella tfatâ-se, na verdade de gêneros b¿stante diferentes. As principais

semelhanças estão na pfeserça de folhas escamiformes e adptessas, com ápice agudo

e dispostas em espiral. Os estômatos em ambos os gêneros apresentâm cafactefes em

comurn (ao igual que com Bariadia), possuem células subsidiári¿s e células epidérmicas

com abundantes papilâs.

As diferenças principais são a presença de estômatos ¿penas nâ face adz-JfiaT nz

epiderme papilosa ð,e ll/alkoniella , os quais estão distribuídos em duas zonas

intercostais com ausência de pelos, enquanto que Paranocladas, ao conttário, possui

epidetme anfiestomática com mais de duas zonas intetcostais e pelos.

Por ultìmo podem ser estâbelecidas comparações efLtfe Paranocladus e os

gêneros da da ordem Voltziales conhecidos no Permiano nas demais províncias
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florísticas da época, especialmente as províncias Euro-amcdcana e Angárica, urna vez

quc na Província (lataísica as coníferas foram praticamente desconhecidas.

Com relação aos gêneros do hemisfério norte existem diferenças corr' l-zbachia,

Ernutiodendmn e Ortiseiø'. L¿bachia âPresentâ ápices bifurcados nas folhas dos ramos de

penultima ordem e nas brácteas dos estróbilos femininos (Stcwart, 1985). O gêneto

Ernestiodendmn difete de Paranocladus por possuit folhas homomótficas que emergem

em ângulos retos. O gêteto Ortiseia se carzctertza. por apresentar estôm¿tos dicíclicos,

diferentes dos de Paranocladas.

Podem set assinaladas algumas semelhanças a nível epidérmico como a

presença de estômatos haploqueílicos em ambas as faces, orientados

longitudinalmente, em l-¿bachia, Ernutiodendron (Stewart, 1985; 'Iaylot & Taylor, 1993)

e Paranocladas, embora em l-¿bachia someflte existam duas zonas intercostais e em

Eme¡tiodendron vna.

Os exemplares sem cutículas preservadas e com folhas semelhantes as de

I-¿bacþia e Eme¡fiodendmz são incluídos no gênero lY/alchia, nzão pela qual acredita-se

que não seja necessário estabelecet comparações entre este e Paranoclada¡.
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ParanoQermam gen. tìov.

Diagtosc gcnérica:

Ð Âspectos fision(rmicos: Semente platispérmica, cuncifornte, ápicc

cordìforme arrcmatado por um ou dois apêndices tr.iangulares. Ilase cuneada' Asa

petcorrendo o contorno todo do corpo central. l\{argem inteira. Semente llercottida

por um suico ou carena contínuo da base ao ápice, na tegíão mediana.

b) Aspcctos epidérmicos: Células da asa alongadas e poliédricas de 4 - 6 faces,

estreitando-se fla mârgem.

Deriaatio noninh epiteto genérico derivado do Estado do Paraná no qual estão

localizadas as minas das quais foram obtidas as amostrâs e spermurn semente.

E,spócie'lipo'. Paranospermam camþuien¡e geî. et sP. nov.

Estrato-tipo: Membro Triunfo, Fotmação Rio Bonito, Eopetmiano.

Procedência: Minas de carvão Plano Inclinado 115 e.Amando Simões (Poços

01 e 0ó), Figueira, PIì.

Paranosþennum.

Paranoryermam cambuiene gen. ¿/ sP. nov.

Estampa XV, figs. 1 a 7. Estampa XVI, {ìgs. 1 a 7. Figura do texto 5.

Sinoníma:

Cord,aicarput niten: Qerugio) Millan. Millan, 1.972; p.98, Ilst. '12, ñgs. 1 a7.

Cordaicarpas nitens Qetugho) Rösler, 1972; p. 88.

Cordaicatpas ninns (Ferugho) Millan. Millan, 1977; p.34, Est. 7,figs. 1 a7.

Cordaicarpas nitens (Fercg\o) Millan. Castro, 1983; p. 551, ñgs. 1e 2.
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I-Iolótipos: GP /38 5988 a e 5895âA - Lar¡. 39

Parátipos: GP/38 3188 a;3188 b; 3191;3396;3686;5889a;5890 a;5890 b;

5891 bA; 5891 c-A; 5891 d,\ - b5891 f-A - B; 5891 g,A - Il; 5891c - d; 5895 ats;

1&.95 bA; 5895 bB; 5895 c; 5895 aD; 5895 bD; 5895 cD; 5895 dD; 5895 eD;

5895 e;5895 f;5895 aG;5896;5897; 5908 ¿\;5908 bÃ;5923;5930 aC;593ó

all,; 5936 bB; 5967; 5914 a;5982; 5988 b; 5988 c; 5988 d e 6011 c.

NIt¡ra: Númer<l r¡dfedo indice os cxcmolares macerados

L âminas cstudadas: Lal¡' 41. a 46 e 48.

Deriaatio nominir. epiteto espécifico derivado da região de Cambuí, antigo nome

de Figueira, na qual estão lr¡calizadas as minas das quais fotam obtidas as

amostrâs.

Estrato-tipo: Membro 'l'riunfo, Formação Rio Bonito, Eopermiano.

Procedência: Minas de ca¡vão Plano Inclinado 115 e Amando Simões (?oços

01 e 06), F-igueira, PR.

Diagnose específica:

a) Àspectos fisionómicos: Compressões carbonificadas de sementes

platispérmicas, cuneiformes, simétricas, com dimensões 7 ,0 a 12,0mlr' de

compdmento e 7,0 a 12,0mm de latgrta na porção mediana. Ápice cordifofrne com

run ou dois apêndices triangulares retos ou curvos pertencentes ao micrópilo;

dimensões 1,0 a 2,0mm de compdmento e 1,0 a 2pmrr' de largora. Base aguda -

arredondada. Sementes percorridas por urn sulco ou carena contínuo de base a írpice,

na região mediana.

Corpo central ovalado, dimensões 3,5 a7,}mm de comprimento e 3,5 a 6,0mm

de largura, maior largua no ápice.
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.Asa percorrendo o contorno todo do corpo central, mâis estreita na base, com

1,0mm de largura alargando-sc paulatin¿mente até o âpìcc com 2,0mm de larguta,

envolvcndo a micrópila. Margcm inteira.

b) Aspectos cpiclérmicos: Células da asa alongadas c poliédricas com 4 - 6

faces; dimensões 70,0¡rm dc comprimento e 30,0pm de largura, mais alonp.das na

margem. Parcdes anticlinais onduladas e pouco engrossadas. Cad¡ célula possui, na

parcde pedclinal externa, urn poro. Estômatos haplocélicos, monocíclicos, otdenados

cm grupos frouxos.

Discussão:

Estudaram-se as características morfológicas de ttinta e seis sementes

platispérmicas, de nove exemplares foram estudada a epiderme da asa. l)ez espécimes

fotam encontrados nas macerações em bloco. Os exemplates GP /3ll' 3188 a, 3188 b,

3191. e 3796 fonnr' coletados na ârez de Figueira, na Mina de Carvão Campo da

Brasileira (atual Mina Àmando Simões poço 01), há mais de vinte anos pelo Prof. Dr.

Oscar. Rösler e pelo Prof. I)r. Femando Fittipaldt.

Estas sementes são muito abundantes na assembléia estudada ocottendo nos

rejeitos de todas as minas estudadas. Todos os exemplares aPresentaram a mesma

forma, sendo as dimensões mais fteqüentes efltre 8,0 e 9,5mm de comprimento

eentte 8,0 e 10,0mm de largura. -A distinção entre corpo centtal e âsa, rìos estudos da

morfologia extemâ, só foi possível em oito exemplâres, sendo sempte claramente

apreciâvel nos exemplares macerados.

É i-pottottt" menciona¡ que alguns exemplares âpresentam um apêndice no

ápice e outros, dois (Est. XV, fig 1), podendo essa diferença ser explicada da seguinte

forma: estando ainda imaturo o rudimento seminal, o canaT da mictópila estendia-se

dèsde o ór,r:lo até o extetiot. Quando â semente se desprendia do estróbilo, o
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apôndicc secava dividindo-se ou não em dois. 'fambém essa divisão do apêndice pode

ter se dado dur¿nte o transportc das sementes até o lugat da dcposição, ou durante a

fossilização. Ainda podem ter ocorrido todos e sses fatos juntos.

Nos estudos cuticulares rcalizados no estróbìlo feminino (Gp/¡P 5941 b) de

Paranoclada¡ du¡enii F'l<>àn, foi observado cìaramente um te cido semelhante ao descrito

para a cpiderme da asa das semcntes (lJst. XVI, figs. 1 e 2). A patir dessa evidência

podemos pensâr que estas sementes pertencem, possivelmente, a, Paranocladus dasenii,

evidenciando-se, assim que se trataria de uma mesma planta. Da mesma forma que a

presença, rra epiderme da asa, de estômatos similares aos de P. dasenii, drspostos ern

grupos ftotxos @st. XV, fig. 6; Iìst. XVI, fig. 1) e a forma das céluias, indicariam que

essa tem origem na epiderme abaxial da escarna ovulífera.

Acredita-se que os poros encontr¿dos nas paredes periclinais extemas das

células da asa podem tet auxiliado no vôo ou na retenção da água.

Sementes platispérmicas com as características morfográficas ântes descritâs iá

haviam sido encontradas anteriormente nos seguintes locais (tabelas 71 e 12):

- na tegSio de Figueira (Rösler, 197 2; Castro, 1985) no Membro Triunfo da

Formação Rio Bonito,

- no Estado de São Paulo, no Sítio da Mina em Monte Mor (l\4illan, 1972,

1975,1.917,1980 e 1994) pertencente ao Subgrupo Itararé Q'.leocarbonífero) e

- na.Argentina, na Província de Chubut (Feruglio, 1934 e 1946; Auor'do, 1972;

Archangelsky & Attondo, 1975; Archangelsky & Cúneo, 1987 e

.,A,rchangelsky, 1989) na Formação Rio Genoa do Eopermiano.

F-eruglio (1934) descteveu escarnas ovulíferas de coníferas possivelmente

relacionas corn E/atoc/ada¡. Postedotmente em 1946 Ferugüo criou, com base nessas

escarnas além de alguns outros exemplares pot ele coletados, o gênero Eucemspernum

para designat semerìtes platispérmicas com asa de forma cuneada, mais largas rtâ parte
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âpicâl e providâs de um fino apêndice micropilar bífido ou dois cuttos espinhos

laterais encuwados. Nesse ¡¡ênero incluiu as espécics E. Einun, E. niten¡ e E.

patagonicurz, sendo que a primeira apresenta um apêndice micropilar bífido enquanto

que .E. nilens e E. patagonicøn âpresentarn dois curtos cspinhos bífidos na região

apical. As cspécics E. niten¡ e E. patagonicun distinguem-se principalmente pelo

tamanho, sendo -8. niten¡ o:'er<>t e E. patagonicam maior (fabela 11).

Errtre os fitofósseis, coletados na Mina de Carvão de Monte Mor, Millan (1972,

1977) encontrou sementes similares às descritas por Iìetuglio (19a6). Após o estudo

morfogr:r.fico Mtllm (197 2 e 1,977) sinominisou E. niÍens c E. patagonicum numa única

espécie, que incluiu dentro do gênero Cordiurpay crratdo a espécie C. niten¡. O autor

justificou sua decisão por se trâtar de sementes com urna asa estreita c por serem as

diferenças apresentadas entte ambas as espécies pouco significativas, dependendo, o

tamanho, do estágio de desenvolvimento no qual a sementc desptendeu-se da planta.

Mlllzn (E. cit.) tarr,.bérr' discordou do fato destas sementes terem o ápice maior que a

base e do ápice aptesentar urn ou dois espinhos, sugerindo que os dois espinhos

corresponderiam a vestígios da ligação da semente com a planta, tendo sido desta

forma. a semente interptetada ao invetso por Millan (197 2 e 1977).

Após o estudo cuticulør feito em os nossos exemplares foi comprovado que a

interpretação feita por Feruglio (1934, 1946) er¿ verdadeira. Nas micrópilas das

sementes maceradas GP/38 5895 bA e GP/38 5936 (Est. XV, figs. 2,3 e 4), fonrn

observados grãos de pólens bissacados, que correspondem aos âpêndices apicais de

Feruglio. O fato de ter sido inte¡pretada erroneâmeflte a odentação das sementes por

Millan já havia sido mencionado por -Archangelsky & Cúneo (1987) e posteriormente

pelo próprio Millan (1994).
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S¡monlmia

Local¡zação

PaÊ nospemum câmbu ie n se
gen. ef sP. nov.

Descrição

1 - Aspectos

Fisionóm¡cos

Figue¡ra, PR

EÃ.ñâ¡ãô P¡^ Fl^ñ¡tô

Sementes platispérmicas, forma
;uneada, siméûicas, áp¡ce cord¡fome
)om um ou dob apêndices retos ou

Ðrvos, base aguda-afredondada.

Com um sulco ou carena de base a

ip¡ce.

Corpo cenfal ovalado.

Asâ percorendo o corpo cenbal, com

neroem inteira.

D¡mensões (mm)

Semente

corpo Cental
As¿

L;OtAAtCarpus nEens
(Ferugl¡o) Millan

2 - Aspectos

Ep¡dérmicos

Mina de Areia Brancã

Fôrmâcáõ Rrô BônÍô

- Sementes plat¡spérmicas, de forma

fiangular cordiforme, áp¡ce súbagudo,

com um srrlco contfnuo que dMde a

semente em duas partes s¡mébicas.
- Nucelo envolvido por uma sarcotesta

esteita ou asa.
- Reg¡ão basal com duas e)çansôes

cuftas pontiagudas

12,0 -7,O x12,0 - 7,O

7,0 - 3,5 x 6,0 - 3,5
1l|-tîl

Células da asa alongadas e

oliédricas de 4 - 6lados de 70,0 -
0,0 microns, este as na margem.

Peredes anliclinâ-s onduladas e

ouco engrossadas. cada célula com

m poro .

Estômatos submersos monocidicos
rdenâdos em ofuoos laxos,

çoloaÊarpus nfiens
(Ferugl¡o) Millan

(=Euçerospe¡mum n¡tens e
Flt.Þñsôêr,n! trn nãÍeoonidrm \

Sftio da M¡na,

Monte Mor- SP.

M¡llan 11972. 1975. 1978. 19801

Sementes destacadas,

hiangular-cordiforme, mais amplas na

porção infeñor, áp¡ce aredondado.
- Sulco contlnuo do ápice até a base
provável vestfg¡o da linha micropilar.

- Nucelo envoMdo por uma esÙeita

e regulaf esclefotesta, base com uma

^,' 
.1, ',< FhârcÃês d rrtâq

10,0 x 8,5

8,0 x 7,0

1.5 - 0-5

Eucerospermum n¡tens
Ferugl¡o

Nueva Lubeka, Rio Genoa

Tabelâ 1 l: Sementes atins com Paratospeînum cambuiense sem
estudos de cutículas-

Nota: * interpretada ao ¡nverso.

- Sementes subcordiformes, áp¡ce

mâis amplo, base afiedondada, às

vezes com uma escotadura,
- Porção apical com duas auriculas
pontiagudas para fora-
- Carena med¡ana e margem com

asa.

7,0-5,0x7,0-3,0
6,0-5,0x7,0-6,5

10-05

E u ce ro s pe tm u m pat a go n r c u m
Ferugl¡o

Nueva Lubeka, R¡o Genoa
Þat^^Áñi^

Fô.ñ..ã^ Ri^ GÞñõâ

- Sementes obovatas a triangular-sub

cordiformes. áo¡ce ma¡s amDlo. ápice

8,6-7,0x8,5-7,0

com duas aurfculâs Ûiangulares ma¡s

ou menos encuryadas.
- Carena canicular. Reborde efemo
contomando a semente com uma

asa.

13,0-10,5x11,8-8,6
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As sementes estudad¿s no presente trabaiho, embora aPresentem semelhanças

morf<rgráficas com o gênero Eacemspennum, não podem ser incluídas nele, pois até o

momento são desconhe cidas as características epidérmicas do mesmo. Cabe

mencionar que concordamos com Millan (1972, 1977) a respeito dø' falta. de diferenças

sigrrificativas entre -8. nitent e E. patagonican.

Atchangelsky & Cúneo (1987) estudarâm scmentes platispérmicas ligadas com

estróbilos femininos de Fenzgliocadas iojanum e Femrgliocadas PataSznicui fferuglio)

Archangelsky et Cú¡eo. I-isse autores sinonimizatam E. niten¡ (sensu Feruglio) com F.

patagznicar e corservaram E. patagonicam p¿ra sementes semelhantes isoladas, grandes.

Outros autores como Atrondo (1'912) e Àrrangelsky & Artondo (1975) só

mencìon¿ram â preseflçâ de E. niien¡ e E. paragznicam na Formação Nueva Lubeka

(Eopermiano) e Archangelsky (1989) sugeriu lectótipos para E. nitens , E. patagonicam e

E. opinan.

Archangelsky & Cúneo (1987) mencionam, também, algumas características da

epiderme das sementes de F. patagonicu (Iabela 12), tus como âsas de tecido suave,

marcadamente desenvolvido perto do ápice, composto pot células grandes paralelas à

margem da semente, assim como a presença de uma pequenâ cavidade situada no

topo do canal mictopilar e na base do ápice bífido, formadâ por r¡rn tecido grosso de

células gtandes, com orientação diferente às células da asa. Com relação à epideme

das sementes de Fem.rgliocadu riojanan r\tchangelsky & Cúneo (1987) observaram

(Iabela 12) numetosas estriâs longitudinais, células epidérmicas retangulares, de

paredes anticlinais suâvemente inclinadas, dispostas em bandas e não foram

enconttados estômatos,

Embora nossos exemplares sejam similares às sementes de F. patagonicas em

forma do ápice e base, difetenciam-se pelo tamanho. Não podemos incluí-los nesta

espécie, por não contâr com característicâs motfológicas mais precisas e por não

terem sido encontradas as partes vegetativas e estróbilos femininos de F' patagonicat e

sim de P. dusenii Flonn com o qual âs sementes âpresentam relações epidétmicas'



Pâ¡S

Espécie

S¡monim¡â

Locâl¡zaÉo

I ¡tôestrãt¡oaef¡a

Paranospe r m u m ca m b u¡ense
gen. ef sp- nov.

Descrição
'1 - Aspeclos

F¡slonóm¡cos

Autor

BRASIL

F¡gue¡ra, PR

Sementes plat¡spérmicas, forma

;uneada, simetric€s, ápice cord¡fome
:om um ou do¡s epêndices retos ou

;urvos, base aguda-anedondada-

Com um sulco ou cerena de bâse a

¡p¡ce.

Corpo cenlral ovalado.

Asa perconendo o corpo central, com

F.\trîaaÀõ Rio Bôn¡to

D¡mensões (mm)

Semente

Corpo Central

Presente estudo

F e rug I ¡ocl ad u s patagon ¡c u s
(Feruglio) Archângelsky ef Cúneo

(= E u ce rcs pe tmu m n ¡te ns )

2 - Aspectos
ep¡dérm¡cos

Estenc¡a La Ces¡lda,

Província de Chubut

ARGENTINA

Archânoelskv & Cúneo (1987)

Células dâ asa alongadas e

)ol¡édricâs de 4 - 6 lados de 70,0 -

]0,0 microns, estreitas na margem.

Paredes ant¡clina¡s onduladas e

)ouco engrossadas. Cada célula com

rm Poro .

Estômalos submersos monocícl¡cos

)rdenados em gruPos laxos.

- Sementes triangulares a

cuneifomes, ápice amplo e curvo.

- Corpo central cune¡forme e perconido

por uma asa-

- Sulco mediano que div¡de

s¡melricamente a semente.

12,0-7,Ox12,O-7,O
7,0-3,5x6,0-3,5

10-20

F.''¡ñ cÄõ RÌo Genoâ

F er ug I ¡ocl ad u s r¡oja n u m
Archangelsky ef Cúneo

AÍoyo Totoral

Província de La Rioia
Fôrmâ.ãô Arrôvô Tof orâl

Tabela 12: Sementes afins com Pañnospermum cambuiense c.ori

estudos cut¡culares.

Archânoêlskv & Cúneo l'1987)

' Tecido da asa nolãvelmente

lesenvolv¡do por baixo do áPice e

;omposto por células alongadas, com

rmâ direção paralela à margem de

iemente.

- Sementes subc¡rculares a

cune¡formes, corpo central subc¡rcular

a ovalâdo .

- Micróp¡la emergendo do áP¡ce com

3,0 - 2,0mm.
- Asa laleral del¡cada e ápice bifido e

cuTvo.

8,0 - 7,0
6,0 x 4,0

't6

tzó

Parede do megásporo de 4,0 - 3,0

nicrons, ápice proeminente, cutícula

)spessa e de células ¡sod¡amétricas.

células de 70, 0 - 50,0 x 35,0 - 30.0

n¡crons.

Paredes ant¡clinais retas ou

iuavemente curvas e com mu¡tas

)erfurações.
Estômâtos náo observados.

7,0 x 6,0

3,O - 2,7
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Com relação às sementes de Femrgliocadat iojanan âs sementes aqui descritas

possuem semelhanças na forma e no tipo de base, diferenciando-se da espécie

atgentina, pelo maior tamanho da asa c do corpo central (labela 12) e menor

tamanho da micrópila das amostras de Figr.reira. l)o ponto de vista da epiderme, da

mesma fotma que cm F. patagonicas é impossível estabelecer comparações umâ vez

que a descrição desta espécic xpresentâ-se muito vaga.

Urna vez que são conhecidas as catacterísticas morfográficas e epidérmicas das

sementerì platispérmicas estudadas, acredit¿-se ser possível a cnøção de um novo

gênero rlenomin a'do Paranospermam, ser'do sua espécie tipo P. cambaiewe, r'orne

relacionado ao lugar onde foram coletadas as amostras, enteriormente conhecido

como Cambuí. I-.ìssa espécie, possivelmente esteja diretamente relacionada como

Paranoclada¡ durcnìi, com base na evidencia morfoló¡jca ¿nteriormente discutida,

embora até agora não tenhâ sido encontradas ambas em conexão orgânica.

Autores anteriores como Rösler (1,97 2) e Castro (1985) mencionaram a

presença de sementes platispérmicas similares z Paranospermum camþuiense î ørel de

Fþeira (Iabela 11). Assim, Rösler (1972), embora não tenha rcaliz¡do um estudo

sistemático, indicou sua grande abundância dentro da assembléia e sugeriu que

poderiam pertencer ao gênero Cordaicarþut. Castro (1985) estudou sementes

platispérmicas, pot ela classificadas como CordaicarP r niten!, coletadas na Mina de

Cawão de l\reia Bta¡ca. þróxima à Mina Amando Simões), indicando também a su¿

grande abundância. Castto (1985) discordou da idéia apresentada por Millan (797\ de

restringir C. niten¡ à tafoflora de Monte Mor uma vez que 1á, hzvin sido indicada sua

presença ro Pairanâ por Barbosa (1958) e Rösler (1972). Acredita-se que as sementes

mencionadas por Castro (1985) podem ser incluídas em P. canbuiense por

apresentârem gtandes semelhanças, a nível morfográfico e tet sido coletadas na

mesma área. No caso das semerìtes indicadas por Rösler (197 2) r,ão existem dúvidas

de tratar-sc dc P. canbuienrc, ulna vez que o material por ele coletado foi aqui

m¿cerado e estudado.
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Fittipaldi & Rösler (1978) encontÍ t m e c;ttatam a presença de cutícul¿s

dispersas nas macerações em bloco efetuadas no estudo das cutículas de P. ? falkx.

Assrm, as cutículas mostradas na lìstampa 1, figs. 5 e 6, ao serem comparadas com as

cutícula da asa de P. cambaiense resultaram ser idênticas. I)o mesmo modo que as

cutículas da asa de umâ semente aptesentada na Estampa 1, figs. 7 e 8 de Fittipalcli &

llöslet (1981).

Fora do Brasil e da Argentina não tem sido relatada â presença de sementes

semelhantes a P. cambaien¡e
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6 - DISCUSSÃo OOS RESULTADOS

6.1 - Integração dos taxons estudados ao conhecimento da paleobotânica da

região de Figueira.

Para ftnaliLza4 no presente capínrlo será discutida a composição e possíveis

relações da tafoflora estudada dentro do contexto espacial do Eopermiano, assim

como a distribuição das diferentes comwridades vegetais que a integram. Acredita-se

que a reconstituição da vegetâção proPostâ seja próxima à realidade, lxna vez que

contamos com gandes quantidades de reieito de três locais difetentes .ffigura 1) em

ttês fases distintas de exploração das minas, além de estudos anteriores realizados em

áreas ptóximas.

Na Tabela 13 é indicada a evolução dos conhecimentos pâleobotânicos

(incluindo o presente estudo) pan a rcgSio. Da mesma forma são indicadas as

localidades de coleta e âs modiflcações na sistemática intoduzidas com o avanço dos

conhecimentos. Optamos por incluir os tâxa enconttados por Lundqvist (6þød. Pti5sle\

197 2) emPatrimônio, rxna vez que essâ área, conforme indicado pot Dolianiti (1948),

encontrâ-se próxima e em ambas foram identificadas muitas espécies em comrÍn.

A tafoflora estudada, emborâ não seia â diretâmente tesponsável pela

constnrção da iazída de Figueita, com certeza representa, em parte, os elementos

envolvidos no acúmulo d¿ turfa. Essa afitmação baseia-se no fato de que a deposição

da nufa foi interrompida pelo deslocamento da drenagem (ver geologia - Soates &

Cwa,1,982; Morrone & Daemon, 1985; Aboatrage & Lopes, 198ó; Della Favera et a/.,

1993) e não por uma mudânça na composição da vegetação, wna vez que caules de

licófitas e mictófilos semelhantes aos estudados fotam também observados to carváo.

Através desta pesquisa obteve-se um conhecimento mais apurado das licófitas,

urna vez que a maiot parte dos fitofósseis encontrados Pertencem a esse grupo' Na

naioÀa das vezes eflcofltfam-se caules decortic¿dos, atibuidos a Cf. Bra¡ilod¿nùvn

þeùvanum Chaloner el al., oJem micrófilos isolados, possivelmente relacionados a essa



Tabelal3: Evoluçäo dos conhecimentos paleobotânicos no presente século na regiäo de Fìguerra, PR

Autor
Localidades

Lundqv¡st ('t919)
Pak¡mônro

Oliveira (1927)

Cambul
Florin (1940)

Cambul
Read (1941)

Cambuf

L¡copsida Caules decorticados CÍ, Bra s:¡ lodendron pedrca n um
l=1 Þ^i¿,.t1è^.n^^ òarl. -^t 'ñ\

Sphenophyllum btas tensts

= Sphe n oph yl I u m o b I ong ifol ¡ u n
Annula¿a austrcl¡s

Caules spnett0phyl|um þras tenst'
(= s phøn cph y u m oblong¡fol i u n

Annulada occjdentahs

F¡licopsida Fac Alterofheca deùyt

Pecopler¡s sp PocoDteis cambuyensis
(=Pe(optøns pedÊsica e
Peco þtei s aambu yonsi s )

Sphenopteds lobífol¡a
F|-oi aia ohvera¡\

Gymnospermopsida
Glossopteridales Gangamopteis ohovala

G/ossopter¡s communis
l=G/ossoDferis lndióâ I

G/ossopt'e¡is sp Glossoptêis brcwniêna
G/os sopte¡is com/nunis
l=G/ôssoDleis l¡'dicâ ì

VolÞ¡ales PaÊnocladus ? fallax
(= Bßch ¡oph t4l u n au sthlo )

Cordalcarpus sp.
l=Ca.tli^.^. 

^^ 
. \

Paranocladus? fallax
(=Lep¡dodendron)

Parcnocladus dusenn¡
Paranocladus ? lallax

Paranocladus ? lallax
(= B tach i oph yl I u m au strc 16 \

Cgrdaicarpus sp,
l=aàdñ¡^t^^h < \

Rio Carväozinho
C. dâ Brâsileira

& Rösler (1978 e
C. dã Bresileire

À4¡na de Areia Branca Mina Amando Simões
(poço 01 = C. da Bras¡le¡ra e

poço 06)
Plâno lnclinsdo I l5

(= Lop¡dodënd rcn pedroan u m )
Caules decorticados

Cl. Brasi lodendron pedrc anum
nfveis P,1, ô, e

m¡crófilos
Lagenoi spoites triunfensi s
Lagenoisponïes scuf dorm,s

Subi ago¡rlcula cf. S

G/ossopteris co¡¡murls G/ossopfe/'rs communls
(cutlculas)

Glossoptetí6 aonmunis
G/ossoptei'¡s al. G. añpla

G/ossopfeñs a¡¡gust¡folia var.

? Rub¡dgea sp.'
G/ossopfê¡r's sp.'

Pâranocladus ? falløx
Paranospennu m cambu iense

(= Cordê ¡cêtpu s n¡ton s )

Logonda:
* 

= exemplares coletados na última etapa de câmpo, classif¡câção tentat¡va.
As classif¡caçÕes que passaram para a sinonímia foram colocadas entre parentese
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espécie. (labe destacar âpreseflça de apenas uma espécie (Of. Brasi/odendron þedmanun)

evidenciada pelos caules e micrófilos, embota tenham sido cncontradâs quatro

cspécies de megáspotos, sendo duas amplamente <lominante s (I-agenoisporitet rriunfenis

Arai ¿¡ R<isler e L scatiþmis'Irindade).

Ern relação à baixa diversidade de ücófit¿s encontrada, acreditamos que este

fato não renha sido produto de deficiências na coleta e sim uma caracteística da flora,

urna vez que observando os espécimens ilustrados por Oliveira (1927), Read (9a\ e

Rösler (1972) é possível identificar os difetentes níveis de dccorticação aquí

relaciona,los a Cf. Brasilodendron þedruanam. A única menção a caules diferentes dos

esrudados para a rcgáo de Figueita encofltra-se na Estampa 8, fig. 3 e 6 de Read

(1e41).

O gande tamanho dos caules (lttg*u maior de 20, Ocm) observados no campo

assim como dos estudados, e também das almofadas foliares, telacionam-se ao hábito

arbóreo de Cf. Bra¡ilodendrun þedroanum e sugerem um transporte muito limitado desse

material até seu lugat de deposição. É interessante mencionar que no Rio Grande do

Sul foram enc<¡nttadas b¿ses abauladas de licófitas in itu (Guera-Sommer, 1989a;

Piccolì eÍ a1.,1991) de hábito arbóreo, em camadas da Formação Rio Bonito. Também

na Argentina, nas bacias de Ptganzo e 'Iepucl-Geno4 fotart encontrados cuies "in

¡inl' de licófitas, possivelmente arbóre¿s (Cúneo & Andteis, 1983 e Äzcuy et al., 1987).

Todas essas ocottências indicariam que no Gondvana ocidental, pelo menos, algumas

espécies de licófitas desenvolveram o hábito zrbíreo com a melhoria climática,

coexistindo com formas herbáceas, que posteriormeflte flo Neopermiano tomâr-se-

iam dominantes.

Com refêtencia à diversidade dos megásporos (fabela 14), fotam estudadâs

âmostras das três localidades. Uma vez que os megáspotos não softem um transPotte

sigruficativo (Bartram, 1987), podem ser utilizados para vetifrcx variações das

espécies de licófitas de acordo com diferentes fácies dentro do pântano. Como é

possível observar, não foram encontradas tais mudanças. Nas localidades estudadas,
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assirn como nas amostrâs provemientes do reieito genI, a. espécie dominante foi

sempre L.agenoigoins riunfensi:, seguida pot L tcutifornis.

.Acredita-se que a assembléia de megásporos estudada represente a comr¡nidade

autóctone conjuntamente com Cf. Bra¡ilodendmn þedroanam, cmbora não seja possível

saber qual das espécies de megásporos estavâ diretamente relacionada a Cf.

Bra¡ilodendron pedroanum. Futuramente deverão ser descobcrtas e descritas as demais

espécies de licófitas cujos megásporos foram encofltrâdos þossivelmente não mais de

três).

'labelo, 14l. Espécies de megásþoros encontrados por â.mostra e local de
procedência.

Local de ptodência:

Mina de Plano Inclinado 115 (PI - 115)

Mina Amando Simões Poço 01 (AS - 01) e Poço 06 (AS - 06)

Rejeito Geral (R. getal)

Especres + I-agetoirþonter

tnatfercu
'I'rurdade

LagenoiEorins

saÍiþntis
Arai & Rösler

Sú|a¿nicalz

cf. S. brasiliensis
lf-)iikqrral

S etosþorites

cf. S. funøns
lDiil¡cff l

-Afnostras
GP/38

Local de
orocedência

3188 AS.Ol 1

3197 AS-01
5891 PI - 115 1

5895 PI - 115 7 3

5896 PI , 115 18 9 4
5913 AS-06 1

59't4 AS-06 5

a9't7 PI - 115

5923 R. øeral 30 .t

5925 R. øeral 6 3

5930 R- øeta I 6 2

5936 R. oera I 2 2 2
5967 lJt - 115 2

5974 l,t - 115 1

5982 AS-Oó 2

ó011 R. seral 12 2

Total - t23 34 7 3

Legenda:
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Por ttimo os micrófilos, em suâ rnaioÁa,, forâm encorltrados isolados,

fragmentados e dcsgastados, em xmostras caracteÅzadas pela presença de fragmentos

de Paranocladl¡ darcnü, Paranosþermun cambuiemzr, assim como de outtos tecidos não

identificados, e poucos exemplares dc megáspotos. Cabe aqui destacat o fato de terem

os micróñlos sido encontrados isolados embora aclmita-se a possibilidade de

Brasilodendron þedroanam possuit mictófilos perenes (Chanolet et a/., 1979). Setdo

vetdadeita essa premissa estes poderiam haver-se destacados da planta üna vez que

ela mortese, explicando dessa fotma seu posterior desgaste e deposição.

Por outro lado, os exemplares de mictófrlos presentes no carvão erìcontravâm-

se melhor pre servados, Esta é a primeira vez que forz'm rcaLz¡dos estudos de

micrófilos na rcgSáo de Figueira e no Br¿sil.

Com relação às Voltziales, segr.rndo grande grupo de fitofósseis estudados, as

mesmas encontram-se representadas por Paranoc/adus dunnii, Paranoserrnum cambuiense e

Bariad'ìa fgaeircn¡i¡. F,rnbora" os rarnos de Paranocladu¡ daunii seiam muito fteqüentes na

assembléia fóssil, estes na maioria dos casos pertencem a rarnos de ordens inferiores,

havendo possivelmente sofrido r¡m transporte maior que os caules das licófitas.

Entretanto alguns ramos de ordens superiores foram encontrados. Junto a Paranoc/ada¡

dnenii fteqientemente foram encontradas semefltes corn âsa, aqui incluídas em

P ara n o sp e nn u m c am b ui e n ¡ e.

Um fato novo a ser registrado foi o encontto de estróbilos femininos

conectados orga.nicamente a rarnos de Paranocladus darcnü, sendo possível pela primeira

vez, pøra. a flora neoplae ozíica da bacia do Patanâ, contar com uma conífera fértil. A

relação entre essas coníferas e a semente foi estabelecid¿ com bases anatômicas,

embora nunc¿ houvessem sido enconttadas unidas. A presençâ de ramos hetetófilos

propotcionou a possibiJ-idade de completar a diagnose original e de efetua¡ um¿

recoflstrução dz ârvore (Figwa 9), assim como corrobotar mais uma vez, a hipótese

elaborada pot Meyen (1987) sobre a eústência de heterofilia efltre as coníferas

primitivas, incluídas dentro da ordem Voltziales.
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Os ramos de Bariadia fgaeirensis, assim como os de Paranocladus daseniì, sempre

foram fragmentários, nunca tcndo sido encontrados ramos dc ordens superiores. Esta

foi a pdmeira vez que ramos desse gênero foram estudados na rcgão de Figueira

(Cap. 5, lÌsrudo Sistcmático), cmbora apresentem pouce cxpressão na tafoflora

esfudada. Um aspecto intcressante a ser comentado refere-se à mudança da

composição dø. tafoflota observada na ultjma etapa de câmpo. Na qual v,r:rificou-se

dimrnuição na quanudade de caules de licófitas assim como de Paranocladas du¡enii e z

ausência de Bøiadia fzgaeiren¡i¡. F ormas pouco fteqüentes nas assemblóias encontradas

nas viagens anteriores, mostrârâm-se agora mais abundantes, como por exemplo

folhas de Clottoþten4 bem preservadas (14,0cm de comprimento) e possivelmente

algnns exemplares de Cordaitales e de Rtrbid¿ea. 'Iambém foram encontradas frondes

de pecopterídeas c de Sphenoþteris. Â semente Paranotpermam mmþaiense peflnaneceu

sendo um elemento abundante, tendo sido encontrada uma nova espécie de semente,

não mencionada em esrudos anterìores.

Os exemplares recoletados na ultima etapâ de campo não foram aqui estudados

sistematicamente, embora estejam bem preservados. A ligeha mudança na

composição da tafoflora observada nesta etapa, relação às anteriores, pârece ter

relação com o incremento da hvta, no Poço 01 (antigo Campo da Brasileira) e com a

desativação do Poço 06 e do Plano Inclinado 115, estes últimos abertos na década dos

80. Dessa forma, a assembléia encontrada na última etapa de campo assemelha-se

mais com aquela encontradz por Rösler (1972) e por outros pesquisadotes (R.ead,

1.941.; Czstro, 1985 etc). Assim, a trfoflota aqui estudada cottesponde a uma porção

da carnadz de carvão diferente, possivelmente maryqnal, na qual as formas estudâd¿s

fotøm depositadas em número maiot, em detdmento das pecopteddeas,

glossopteddeas entre outrâs.
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Tabela 15: Elementos presentes na tafoflora da região de lligueita

Licopsida CÍ. Bmsilodendmn þedruanrm, Níveis B, y, ô, e .

Meg:sporites ItgenoiEoi*s trinnfensis, L *tttiþmtìs, 5'ablageniaù cf. S.

brasiliensis e S

Sphelopsida Sphenplrylhtn bra si lieni s, An na laia otrìden ¡aÈs

P araca lami te.c au.ç lra /i.ç

Filic<

Pteri,

Gymnospermopsida/

Glossopteridales

Ga nganoþleis o bouata, G ks soþteris tom mt nis

G kssoþteis anystiþ lia vx. laenioþÍercides,

Voltziales Parønocladas drsenii, Paranocbdas ? .fallax

P arano sþetru am ca m hìe n ¡e

Btiødìa fipeinnsis

Ao jnntar 
^ 

t^foflor estudâda com as anteriomente conhecidas p^na. 
^ 

rc91ão

(tabelas 13 e 15), observamos que a mesma constitui uma Flora de Clostopfei: jâ

consolidada Qafoflora, B - Rösler, 1978; Rohn & Rösler, 1987), na qual é possível

distingurr mais de uma comr¡nidade vegetal, emborâ zpzreçârn menos espécies do que

ûas comunidades encorìtradâs no Membto Sidetópolis, em Santâ Catanna.

6,2 - L tafoflota da rcgiláo de Figueira no âmbito da vegetação neopâlezóica do

Gondvana sul-ocidental.

6.2.1 - Relações com a vegetação da porção brasileira da bacia do Paraná.

A tafoflora da região de Figueira pode ser facilmente correlacionada com

aquelâs encontrâdâs nas localidades pararìaenses de Marins (Guerra-Sommer eÍ a/.,

1981), Teixeira Soares e São João do Triunfo polianiti, 1954a; Röslet, 1972,'l'975a.,

1.976 e 19'79; Rigby, 1970), como já foi indicado no capíhio do Histórico, embora não

se possâ 
^ßffi?-f 

que tenham sido contemporâneas. Autores como Rösler (1978)

havi¿m já assinalado essâ semelhança, incluindo essas tafofloras flâ Tafoflora B, com
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exceção de Marins que ainda não hwil- sido descrita nessa data. Cabe destacar que em

S. J. do 'Idunfo, Arai & lìösler (1984) ctcontraram um¿ assembléia de megásporos

muito semelhante com â aqui esrudada, embora maís pobre em espécies. Os autores,

do mesmo modo que no pre scnte estudo, propuseram origem autóctone para as

licó6tas, assim como espcculatam sobre a presença de uma flora local pouco

diversificada em espécies. Cabe perguntarmos se essa comunidadc scda composta por

formas afins a Bra¡ilodendron þedroanum, como no caso de Figueira. A única menção a

licófitas em Teixeira Soares foi feita por Barbosa (1958). O autor não ilustrou o

material embora o tenha classificado como Lzpidodendrvn pedmanam (=?Bra¡ilodendrcn

þedroanun). Com base na ocorrência de formas afins a Brasilodendron pedmanam

(Figueira, S. J. Triunfo e 'I. Soares) e de L triønfenù e L scutifonrtis figueira e S. J.

Triunfo) podet-se-ia pensar na existência de uma comunidade vegetal composta por

licófitas atbotescentes, a qual teria habitado as regiões pântanosâs dos lobos deltaicos

da porção basal do Membro Tdunfo, durante o Eopermiano (l\4edeiros & Thomaz

Fitho, 1973; Soares & Cava,7982; Mortone & Daemon, 1985; Della Ftvera' et a/.,

1993; Popp, 1983). lìssa comunidade estaria distribuída ao longo da paleolinha

costeira no Estado do Paraná, embora possa ser encontrada em outras localidades da

bacia, como no Rio Grande do Sul.

Com relação à tafoflora de Ribeirão Novo é dificil o estabelecimento de

comparações urna vez que os exemplares encontrados cârecem de estudos

sistemáticos detalhados. Com base nos gêneros (Guera-Sommer et a/., 1981a)

listados, somente Paraca/amites e Cordaicarþas aparecem em ambas as tafofloras.

Entretanto, â presença de Botrythioptis plantiana em Ribeirão Novo indicaria uma idade

mais antiga parâ esta.

Fora do Estado do Paraná podem ser estabelecidâs comparações com â

tafoflora de Monte Mor, SP (Rösler, 1972 e 7978: Mtllan, 7972, 1'974, 1980 en:'re

outros). Elas aptesentarn em comì.xn licófitas (formas afins com Brailodendmn

pedmanun), megásporos (I-.agenoirpotiru tcatforrni: e Sabk¿enicula brai/ien$:), esfenófitas
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(Paracalanires auttralit), coníferas (Paranocladu e Bariadìa) e sementes. As licófitas

encontradas em Monte Mor foram âqui interpretadas como Pertencelìtes a ramos

superiores cJa plantt, com base no tamanho dos caules c almofadas foliares' Com

relação às coníferas é muito provável que, em Monte Mor, esteia ptesente a espécie P.

du¡enii. fi possível que, por falta de esrudos cuticulares, essa espécie tenha sido

classificada até agora como P. ? falkx. O gênero Bariadia aPresenta espécies diferentes,

sendo encontnda B. heteropfullà em Monte Mor, SP e B. fgaeirensis na tegião de

Figueira. .4. semente Cordaicarpøt niten¡ rcfeÁdl- pâra Monte Mor, possivelmerlte, âpós

estudos epidérmicos possa ser incluíd¿ dentro de ParanoQentøm cambuien¡e.

O fato da tafoflo¡a de Monte Mor pertencet ao Neocatbonífero sugete que

esta corresponde ao primeito registro, contendo o mais antigo dos elementos

conhecidos þ. ex. Cf. Bra¡ilodendron þedruanun, Paranocladu¡ dasenii, etc.) em comurn

com a tafoflora estudada. Provavelmente com a melhoria das condições climáticas

durante o Eopetmiano @öslet, 1978), esses vegetais tenham migrado mais para o sul'

As t¿fofloras de Cerquilho e Figueira possuem em comì'ün somente a espécie

Param/amites aastra/is, embora ambas as tafoflor¿s tenham sido posicionadas no

Eopermiano. Acredita-se que futuros estudos sistemáticos realizados no matedal

coletado na ultima etapa de câmpo e novas coletas em Cerquüho, poderão ttazer mals

elementos de compatação. Cabe ressalta¡ a ausência de licófitas em Cetquilho.

A tafoflota de Figueira possui fotmas em comurn (Paracalamitu aastralis,

Puopteris afr P. canbuleni¡ Sphenopteri: lobifolia, Ganganopteris obouata, Closnpîerit

communis, Gloropteris cf. G. anpla e Bariadia), conforme mencionado por Rösler (1972)

e Bemardes de Oliveira (1978 , 1980a), com as tafofloras do Membro Sidetópolis da

Formação Rio Bonito em Santa Catarina (kaptú, Lawo MüLller e Treviso). -As

tafofloras lrapuá, Lauro Müllet e Treviso são consideradas mais jovens que a ta;fofTon

de Figueira (Röslet, 1978; Bemardes de Oliveit¿ 1978, 1980a) e rePresentantes de um

estàgio mais avançado dentto da Flora de Gtotsoþterh. É interessante mencionat que

apesar de sefem escass¿s as licófitas nas tafofloras do Membro Siderópolis em Sântâ
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Cattùna, os megásporos são abundantes tendo em comrun a espécie Sublagenicula

brasiliensù com Figueira.

Por último, com as tafofloras associadas a crwão no Rio Grancle do Sul

observamos que com as tafoflotas do Subgrupo Itararé poucas espócies são

enconüadas em comün (Paracalamites aa¡tra/i¡ e Glossoþleris czmnu,xir). Com relação às

floras da Ilotmação Rio Bonito, a tafoflora que âpreselìta mais c¿racterísticas comuns

com â estudadâ é a citadtdt ta rcgSão de Candiota (Carruthers, 1869; Zeillet 1895;

Lundqvist, 1919; Kräusel, 1961; Chaloner et a/., 1'979; Guerra-Sommet & Bortoluzzi,

1.982 entre outros), embota poucos sejam os elementos comuns para ambas as

tegiões, (Brasilodendron pedroanam, Glosopleis communi¡, Sphenopteis e Burìadia).

Entretanto, â presença abundante de caules de licófitas associados às camadas de

cawáo, assim como de megáspotos, indicaria a ocorrência de uma comunidade vegetal

autóctone (Guerra-Sommer, 1989a eritre outros) semelhante á de Figueira. '4. tafoflota

de Candiota é considerada mais modema que â estudada, tendo sido posicionada no

intervalo Attinskiano-Kunguriano. Âutotes como Guera-Sommer & Cazzulo-Klepzig

(1993) corcelacionam a. tzfoflola esfudadâ com horizontes inferiores (Sakmariano-

,A,rtinskiano, Subzona de Pþllotheca indica) ernbota nestâ subzona não sefa mencionada

a ocorrências de formas afrns a Bra¡ikdendron pedmanam. Em outtas localidades como

as Fazendas Diamantino e Júlio Souza ( Cotrêa da Silva & Atrondo, 1977) tem sido

citrda r ocorrência de troncos de licófitas e coníferas.

6.2.2 - R:elações com a vegetação das bacias de Paganzo e Tepuel-Genoa.

Fon da potção btasileia. da. bzcia do Pataná, no Uruguai, na Formação Ttes

Islas, tem sido mencion ada a ocouència de troncos e impressões de folhas

reconhecidos como membros da FIo¡a de Gloropnrh (Santa .Ana & Veroslavsky,

1993), sendo dificil estabelecer comparações com a flora estudada.

Na -Argentina eflcontramos elementos em comlxn com a tafoflora de Figueira

principalmente, nas tafofloras das bacias de Paganzo e Tepuel-Genoa @atagônia)'

Essas relações foram também indicadas por Rösler (1972, 1'975a), -Archangelsþ
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(1971), Archangelsky & Arrondo (1975), Archangelsky & Cúneo (1987, 1991) entre

outros. Na bacia de Paganzo, foram encontradas fotmas arborescentes afins com

Bra¡ilodendmn þedroanam, nas formações Tupe (zona de NBG - Neocarbonífero) e

Jejenes (zona de Intervalo - limite Carbonífero / Permiano), assim como Paracalanite¡.

Esses gêneros tem sido interpretâdos como tepresentârìtes <ie comunidades hidro-

higxófilas (Archangelsky & Cúneo, 1991). Espécimes referidos a Paranoclada¡ ? Jallax

ocorrem nas formações Bajo de Veliz, Attoyo Totoral e Tasa C:.:r:'a (Zona de

Ganganoþteis - Eopermiano). Também na llormação Cetro Agua Negra þacia

Calìngasta-Uspallata) tem sido mencionada a ocotrência dessa espécie (Archangelsky

et al., 1997a e 1991b). Outros gêneros enconttados na tzfoflon de Figueira, como

A$erotheca, Puoþteriq Sþhenoþterit e Gksnpteis são tambérn refeddos pan a Zorn de

Gan¿anopteris, nas formações Arroyo 'Iototal c Tasa Cuna, embota a ausênci¿ de

licófitas seja uma diferença importante em telação à tafof\on estudada. Archangelsky

& Cúneo (1991) mencionãn que na Zona de Ganganopterù podem ser identificadas

comunidades vegetais higrófilas e mesófilas.

As tafofloras bacìa da 'fepuel-Genoa (formações fuo Genoa e Moión de

Flietto, potção inferior) foram incluídas dentro da superzona de Ferugliocladas

(Ârchangelsky,7977; Archr¡gelsky et a/.,1980; Andreis et a/., 1991; Archangelsky et a/.,

1991.2 e 1991b; Cúneo, 1996). Na porção inferior dessa supetzona ou zona de

NothorhamþTerh chabatiana (Eopermiano, Lubekense A) há ocorrência de licófitas

þossivelmente formas afins corr' Bønþudenùtn e Brasilodendmn entre outtos), ñlicíneas

e coníferas (Fera¿liockdu¡ Ugartukdus). Também é mencionada â presença, em menor

número de esfenófitas, pteridofitas (S henopterit) e algumas glossopterídeas

(predominantemette Gamganopteris). Nos níveis mais inferiores ocotrc Nothorhacoþterit

chubatiana, considerada uma forma remânescente. Cúneo & Andreis (1982 e 1983)

mencionam a ocortência in situ de troflcos de licófitas arborescentes e coflcluiram que

seu maior tamanho com relação ¿os encontrados na bacia de Ptganzo, seria indicativo

de um clima menos rigoroso. É ittt"t"tt*te destacar que as licóûtas foram

consideradas condicion¿das edáficamente às regiões parÌtanosâs (Cuneo, 1983).
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A porção superior dessa superzonl ov zoÍ't^,Je Cinkgoitw exinia (F,o1''ermizto,

Lubekense B) é caracterizada por uma mudança nas assembléiâs vegetâis. Aqui

desaparecem os elementos remânescentcs, Iicófrtas e coníferas (Genoitet) siio pouco

freqüentes; há um increment<¡ das espécies de Closoþteris em detrirnento de

Canganoþtei: e presença de novas cspécies de filicíncas. Dessa forma há pouca

cottelaçio ertre a tafoflora de lìigueira e as comunidades cncontradas na zona de

Ginkgoitu exinia. E importante destacar que as licófitas desaparecem dos ambientes

hidro-higrófi1<>s, e são substituídas por esfenófitas.

Pot ultimo, verificâ-se que a assembléia aqui estudada não apresenta relações

com â superzona Dìqeugotheca (= Chssopleis À - Archangelsky et a/., 1991a e i991b),

c r cterizld^ pelas tafoflora da Ijormação La Golondrina, r¡rna vez que â única espécie

em comum é Canganopteis obouaîa, rmplamente distribuída tas tafofloras permianas

do Gondv¿na sul-ocidental.

Ao comparar ¿s tafofloras atgentinas com a de Figueira vemos que as maiores

relações encontradas þ. ex. tafoflora da zor,a de Nothorhacopteù chabutiana) srügem

entre aquelas que se desenvolveram em ambientes semelhantes ao que eústiu na

porção basal do Membro Trir¡nfo ou de pântanos loca-lizados ûa planície deltaica.

Dessa forma, as comunidades vegetais que apresentam m¿ior grau de

semelhança são aquelas consideradas como hidro-hþófilas (áreas baixas -
Archangelsky, 1981; Cúneo, 1883 entre outros), urnâ vez que seus fósseis tem sido

interpretados como autóctones (icófitas e esfenófitas) seguidas daquelas

comunidades, que ocupavam posições mais elevadas da planície deltaica þterídofilas,

glossopterídeas e coníferas entre outros).

Com relação aos megáspotos, somente Sublagenicula bra¡ilien¡i¡ aparece em

comum com Fþeira. A espécie Sublagenicu/a bratilieni¡ ocorre nâs bacias atgentinas de

San Rafael (Formação El Imperial, Eopermiano - Garcia, 1995), Paganzo (formações

Agua Colorada, Tupe, Guadancodol e Santâ Máxima, Neocatbonífero - Spiner, 1969;

Gutierrez, 1987; Gatcia,1995 entre outros), Tepuel-Genoa formação Río Genoa,



Figwa 11: Distribuição das principais bacias gondvânicas
durante o intervalo Neocarbonífero - Eopermiano
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ìlopermizrno - Archangelsky et a/., 1989) e tem sido cncontrada em perfrrrações da

bacia Charcoparânaetse (Fotma@o Formação Ordoñez, Neocarbonífero/ìÌopermiano

- Cúneo et a1.,1.991).

Gutierrez (1987) assinalada a possibilidade de a associação Bra¡ilodendron-

S ablageniutla constìruit urnâ mesma linha evolutiva c¡tactenzada pela heterosporia,

estruturârt reprodutivas não cstrobilares c ausência de lígula. Na região de Figucita,

poucos <:xemplares de SabÌagenicala fotam encoûtrados, sendo lzgenoiEorites rianrtnit

alnplâmcnte dominante, e foi confirmada a presença de Cf. Brasilod¿ndron pedroanam,

podendo essa relação ser mais abtangentc do que o proPosto.

6.2.3 - Relações com a vegetação dos outros confinentes gondvânicos.

Escassas comparaçöes podem ser estabelecidas efltre as paleofloras conhecidas

frigwa 11) para o sul da Afnca (Ecca Méclio), Índia (andates 'Ialchir e Karharbari),

Àustrália e a tafoflora estudada, como foi indicado por Rösler (1972).

As tafofloras p(esentes na bacia do Karoo, localizada ao leste da âfncz do Sul,

pertencerites ao Eopetmiano, são incluidas na porção média do Grupo Ecca

@ormação Vryheid). No Ecca Médio dese nvolveram-se sistemas flúvio-deltaicos que

deram origem a importantes jazidas de carvão (l{obday, 7987). As associações

encontrâdas são claramente dominadas por glossopterídeas e licófitas, embora

espécies de Noegerhatioþsis sejam frequentemente enconttadas, sendo as esfenófitas

escassas (Anderson & Andetson, 1985). Apenas uma espécie em comuln com a

tafoflora de Figuefua pode ser assilanada: Ganganopteris obouala, errrbota em tetmos de

comr¡nidades vegetais encoûtrem-se semelhanças, urnâ vez que as licófitas

Q4lanìodendron e Clcbdendron) intergravam as associaçoes de pântanos como rìo caso

de Figueira. Âs glossopterídeas podem ser consideradâs como represettântes dâs

associações que habitavam âteas ao longo dos rios c outros locais elevados (Anderson

& Anderson, 1985).

Com a Índia, a nível específico, somerÌte encontrâmos em comurn Paraca/anite¡

aastraliq Gan¿anoþteit obouata e Gkr@teris commanis. -A nível genérico Paranoclada¡ e
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Bariadia ocorrem na Índia (Banerjee, 1.981;Pant,1996). No caso de Paranocladøs sets

fósseis são cncontrados em sedimentos do Andar'Ialchit, cmbota sejam escassos.

Acredita-sc quc a tafoflorâ preseûtc no Andar 'Ialchir esteja telacionada com a

vegetação que existiu imediatame nte após o fim da glaciação. Nele não são

encontrados níveis de carvão. Os gêneros Ganganopterit, Clossoþteis e Bariadia ocorrem

no andar seguinte ou Karharbari (Sakmariano - Artinski¿no. Archangelsky, 7984;

Banerjee, 7987;Pan, 1996), onde se costata uma melhoria nas condições climáticas,

evidenciada pela presença de camadas de carvão. Embora me¡¡afósseis de licófitas não

seiam encontrados, a freqüente ocorrência de megásporos no -Andat Karharbad

indicaria a presença de regiões pafltarìosas com abr.rndantes licófitas (Rohn & Rösler,

1987; Baneriee, 1987; Pant, 1996). Ìlntre as espécies de megáspotos estudadas e as

encontradas na Índia somente a espécie Sab/agenicala bra¡ilen¡i¡ ùparece em comrxn.

Banetfee (1987) acrescentâ que â presença de espotos de fungos no andat Karhatbari,

pode ser considerada um indicador de umidade. Børiadia também é encontrado no

Àndar seguinte ou Barakar, embota seus fósseis seiam escassos. É interessante

mencionar que a escassez de ramos de Baiadia, tanto na porção brasileita da bacia do

Paratâ, como nâ ÍncLia poderia indicar que as espécies <lesse gêneto ocuparam

ambientes distantes das regiões pantarìosas ou posições mais elevadas da planície

deltaica.

Na potção leste da Austrália þacias de Sidney, Bowen e Cooper entre outras),

no Eopermiano, originatam-se importantes depósitos de carvão. Àcredita-se que

tenham sido o tesultado de pântânos dominados por esfénofitas, filicíneas e licófitas

herbáceas, estando as glossopterídeas localizadas em regiões ptóximas $X/hite, 1990).

Em termos de espécies somente Paracalamìlet aastralb, Sþhenopteri: kbfo/ìa, Canganopteris

obouata e Gloroþteris conmaniq são comuns a Figueira e ;\ustrália nesse período. Outtas

comparações são dificeis de serem feitas, uma vez que as associações de pântano

fotam dominadas por gnrpos diferentes. Pot ultimo, poucas relações podem ser

estabelecidas com Antartica.
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6.3 - Considerações sobre a idade da tafoflora da região de Figueira.

A tafoflora estudada pertcnce à porção b¿sal do Membto Triunfo da Formação

Rio Bonito, que tem sido posicionada no Âtinskiano (Milani et a/., 1994) ou no

clássico csquema bioestratigráfico dc Daemom & Quadros (1970) no intervalo H,

(Artinskiano Superior ) .

lìead (1941) mencionou a possibilidade das floras de Rio Carvãozinho e

Teixeira Soares possuírem idade Pensilvaniana - Permiana. Posteriormente Rösler

(1912, 197 5a-) posicionou a tafoflora estudada perto dâ base do Eopermiano p

Sakmariano).

Röslet (1978) considerou a tafofiora encontrada no nordeste e sul do Estado

do P¡::z;nâ (fafoflora B) como pertencente ao Eopermiano, da mesma forma que

Rocha-Campos & Rösler (1978). Cotrelações com as t¿fofloras neopaleozóicas da

Argentina, indicam da mesma forma, uma idade concomitante com o Eopermiano,

representada na l>acíz de Tepuel - Genoa pela zona de Nothorhacopteri¡ chubuTiana

(Lubekense A).

Após o presente esrudo é pteciso considerar os seguintes aspectos relacionados

com a idade da tafoflon da rcg¡áo de Figueira, antes de propor uma idade:

- no atual estado do conhecimento palebotânico, âparecem nela espécies da

flora de Gloxopleris amplamente distribuídas pelo Gondvana þ. ex.

Paracalamite¡ au¡lmlis, Canganoþteris obouata e C/ossoþteris communis), nurn

intervalo biocronoestratigrafico que vai desde a base do Sakmariano até o

Kunguriano;

- a presença de pântanos dominados por lìcófitas arborescentes no Gondvana,

esp'ecialmente nas tafoflotas telacionadas a, camadas de carvão, parece ter sido

comurn, pelo menos, ao Brasil e à Argentina, no Eopermiano, juntamente o

gêneto Paranocladas,



142

- a presençâ dc formas rftns t Paranoc/adus, desde o Neocarbonífero tanto no

Brasil (Monte Mor), como na Á.rgentina (zona ile Intervalo) e na ir'clia (mdar

Talchir), âté o Iioperrmiano. No caso de Buiadia, cssc gônero possui uma

distribuição biocronoe stratigráfica mais ampla, chegando ¿té o i.nício do

Kungurianio;

- a ocorrência L.agenoiqorites vutforwis anteriormente exclusivo de Monte Mor e

S. J. do Triunfo e

- a ausência de Botichiopsis, considerado como rÍna forma relitual do

Carbonífero, cuja presença indicaria uma idade mais ptóxima do limite

Carbonífero-Permiano.

'l-odas essas evidôncias permitcm pensar que a idade da tafoÍlon estudada pode

estar localizadâ entre o fim <1o Sakmanano e o início do Artinskiano, urnâ vez que

apresenta telações com tafoflotas anteriores ao estabelecimento da Flora de

Clossopteris, assim como cspécies atê agon endêmicas, além de outrâs muito comuns a

difercntes estágios de desenvolvimento da mesmâ, tendo sido considerada um estágio

de consolidação da Fiora de Clostopîeris na bacia do Paraná (R ohn & llöslet, 1987). No

qual aparecem gônetos considerados "nórdicos" (Pecnpteri\ A$erorheca, etc.). No caso

da Tafoflora de Figueira acredita-se não ser recomendável rúJizat a relação entre

espécies dos gênetos Glosoþterìs e Canganoþteris, urna vez que, até agota não foi feita

uma revisão sistemática das espécies presefltes.

6.4 - Paleoecologia das comunidades vegetais associadas a camadas de carvão.

6.4.1 - Considerações preliminares.

Nas úItimas décadas tem surgido um cresciente interesse, por parte dos

paleobotânicos, por estudar e comprender qual é a verdadetia porção da vegetação de

uma ârcl que é preservada nø, fotnna de uma tafofTon. Äutores como Spicer (1980),

Scheihing & Pfefferkorn (1984), Fetguson (1985), Gastaldo ø a/. (1.987) e Gteenwood

(1991) entre outros, têm reaizado excelentcs estudos a esse rcspeito.
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As folhas e outros ór$os vegetativos podem ser transportâdos peio verìto e

peia água, sendo comumente o transpotte iniciado pelo vento, pârâ âs partes mais

Ieves, e concluído, cm muitos casos, pela água (Spicer, 1980; F'erguson, 1985;

Greenwood, 1991). A forma, tamanho, estrutura intcrna c densidade do tecido da

folha são fatores quc influenciam sua pâssagem pelo ar c pela igot. O efeìto de filtro

das plantas vizinhas permitc que apcnas os vegctais próximos de um corpo d'ágrra

possam atingir um ambiente de deposição (fundos de lagos, turfeiras, canais

abandonitdos, pântanos e deltas) em condições normais. (Spicer, 7980; Gastaldo et al.,

1987; Greenwood, 1991). Às folhas, galhos, pedaços de cóttex, etc., podem atingu um

curso d'água (Ferguson, 1985) das seguintes formas:

a - Diretamente: caindo sobre ele, flutuando nas áreas com forte influência das

marés , etc.

b- Indiretamente: sendo envolvidos pelo co¡po d'ágrra quando as coffentes

erodem um depósito.

O transporte de partes vegetativas pela âgoa é amplamente controlado por

fatores (Spicer, 1980; Gteenwood, 1991) como:

a - tempo que demoram pâra começar a ser desarticuladas pela água;

b - velocidade com que são ¿t¿cadas por mictorganismos;

c - propriedades hidtodinâmicas;

d - tu¡bulência da corrente d'água.

Dependendo do tempo duante o qual a folha flutua na âgn, ela começa a ser

degradada, sendo as folhas com baixos conteúdos de ligmna, mais rapidamente

àtzrc d^s pot microrganismos, bactérias e algas. Â turbulência da, âgn afeta

diferencialmente as folhas, sendo as folhas ftescas menos afetadas do que as que se

encontram em processo de degradação, as quais podem ser mais facilmente

fragmentadas (Fergu.son, 1985). Desta forma, é fác observar que o transpotte feito

pelas correntes d'água altera consideravelmente o catâter das assembléias de folhas. O
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resultâdo muitâs vezes pode ser o âcúmulo, nos depósitos, dc amostras que

representam a vegetação krcai que, por se originarem próximas dos mesmos softeriam

menos com o trânsporte . Gastaldo et a/. (7987) sugerem que partes aérers mais

pesadas como pedaços de troncos c córtex podem ser transportados flutuando ou

como cârgâ de fr¡ndo.

Scheihing & Pfefferkorn (1984) ao estudâr a tafonomia das plantas terrestres

no delta do rio Orinoco, concluíram que as partes das plantas (folhas, galhos, etc.)

raramente são conservadas nos solos onde viveram originalmente (como no caso das

rurfeiras dos pântanos), mas são incorporadas dentro das fácies clásticas próximas à

sua origem. l)esta forma diferentes ambientes de sedimentação preservârn

comunidades vegetais distintas. No delta do rio Orinoco a vegetação dos diques

marginais é depositada nos canais c suâs mârgens. À vegetação de planície de

inundação, que cresce imediatamente ao lado dos lagos, é preservada dentto destes. O

bosque dos pântanos é depositado nas fácies de canal e nas margens dos canais

distributários. Na planície deltaica superior, os diques marginais constituem uma

baueka natual que impede a mistura da vegetação deste e a da vegetâção da planície

de inundação. Na ausência de diques matgìnais ou de battetas arenosâs na planície

deltaica inferior, z maré avarça por grandes extensões do bosque dos pântanos e

transporta partes de vegetais em direção ao m Í.

Os cit¿dos autores também observa¡am que nos depósitos em geral são

preservadas as espécies que ptoduzem partes em abundância (como folhas), as quais

desprendem-se livremente. Bumham (1989) obteve resultados similares ao estudar a

deposição da vegetação a:tral ¡a planície de vxzea no rio San Pedro, no sul do

México.

Spicer (1980), ao fazer uma anáIse estatística, comentou que a distribuição

observada nos depósitos atuais de folhas, em ambientes flúviolacusttes, revela

intetessantes telações:
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a - as espécies que cresciam mâis distantes do local de deposição eram

representadas somente por fragmentos;

b - as espécies que cresciam tanto próximas como dist¿ntes eram representâdâs

tanto por fragrnentos como por folhas inteiras;

c - as espécies quc viviam cm zonas próximas, cram representadas por folhas

maìs ou menos inteiras.

Desta fotma os fragmentos foram associados às correntes dos distributádos

deltaicos e os padrões de distribuição das folhas, attavés de um único plano, podem

set relacionados à distribuição dos taxons de ongem.

Embora os frutos e âs sementes possarrr set dispersados pelos animais e pelo

vento, ao cù também são dispersados peia água. Greenwood (1991) indicou que o

tempo durante o qual os frutos e sementes flutuam nz igaa depende, pdncipalmente,

da sua forma e tamanho. O tempo de flutuâção de frutos e sementes, é maior que o

das folhas, Ao serem eles constituídos por parcdes lignificadas sendo, desta forma,

trânsportâdos pelas correntes a maiores distâncias. l)epósitos consideráveis desse

mateÅal são encontrados fteqüentemente nos deltas dos tios, onde chegam apôs vtalat

grandes distâncias, em cujos percursos ocorre urnâ biodegradação seletiva.

Nas fácies costeiras (Scheihing & Pfefferkorn, 1984) do delta do Otinoco,

foram enconttadas assembleias compostas por mais de trinta e cinco tipos de

sementes e frutos, descdtas como produto do transporte e seleção. Estas sementes e

frutos pertenciam, na sua maioria, à vegetação locilizada longe da costa. A

preservação vatiava desde sementes em processo de germin açáo até fragmentos

altamente degadados, mostrando que a qualidade de preservação das sementes

depende da quantidade de tempo passado na corrente de água ou da exposição

subaérea. Resultados semelhantes foram obtidos por Gastaldo et al. (1987) no delta do

Mobile, no Alabama.
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Embora a vegetação representada por utnâ tafoflota sofra uma seleção, de

¿cordo com o exposto anteriomente, é sem duvida possívcl propor modelos de

distribuição das diferentes espécies, lrn vez que é aceito que as tafofloras, na maioda

das vczes, são integtadas por material tanto âutóctonc como alóctone. Scott (1979)

assinala que as asscmbléias de fitofósseis presentes em urna camada mostrãn tanto

sua ecologia quânto a história de scu transporte. l)essa forma têm sido r:ealizados,

principalmente na Europa e nos Estados Unidos, estudos que tentâm rec()nstflrir as

paleocomunidades vegetais prcsentes numa área com l¡ase em alguns parâmetros tais

como fácies de deposição, trânsporte, espécies encontradas, ctc. Scott (1979) estudou

a paleoecologia das tafofloras associadas a iazidas de carvão do norte da Inglatetra,

presentes î c pa. do carvão (roof shale flora) e discutiu, brevemente, a relação entre a

flora que dera origem à tutfa e as por ele estudadâs. Após uma análise integrada o

autor determinou â presença, principalmente, de três grandes comr¡nidades vegetâis:

- pântano: diretamente relacionada com a formação da tutfa, composta por

poucas espécies de licófitas c esfenóEtas.

- planície de inundação Qvof :hale fkrQ: muito vaÀrda. em espécies, podendo

coresponder à vegetação que habitava perto das mârgens dos c¿nais (diques

marginais). Essa comunid ade en fotmadt principalmente por algumas

licófitas (representadas nos depósitos por micrófilos isolados), esfenófitas e

pteridospermas. Scott (1979) actesceflta que dentro da comr¡nidade de

planície de inundação certâmente há mais de uma comuflidâde, mas tomâ-se

quase impossível discriminar suas localizações com maior precisão.

- teffenos elevados: compostas principalmente por g'imnospetmas da ordem

Voltzia.les e Cordaitales, embora seus fósseis sefam pouco abundantes.

Um estudo semelhante foi desenvolvido pot Gastaldo (1987) que estudou a

paleoecologia de várias espécies de licófitas, assim como de outros gnrpos de vegetais

presentes nas tafoflotas do Wesphaliano A, do norde ste do Alabama. O autor

concluiu que existia uma sucessão das licófitas dentro do pântaûo, onde as espécies de
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LtpidEhloios ocupavâm os ambientes mars úmidos, as de r*þidodendron apte::entavxn

tolerância a habitats mais secos c as de sigillaria habitavam ()u sup()rtrvam <:ondições

secas, podendo ocorrer associadas a espécies de esfcnófitas, fili,cíneas e

ptcridospermas.

outro cnfoquc dos cstudos paleoecológicos c de paleocomunid.ades foi
tethzado por Phillips et a/. (1985) os quais esrudâram coal-balb obtidos urna seçäo

ftansversal da' carnrda' de carvão do Membro I-Ierrin, Formação carbondale

(westfaliano D), na bacia de Illinois. Esses autores concluítam que as licófitas foram

amplamcnte dominantes sobre outras formas, tais como filicíneas e pteridófitas,

sendo as esfenófitas e cordaitales muito escassas. As licófitas pertenciam â seis

gênetos, que foram estudados por DiMichele & Phillips (19s5) e interpretados

ecologicamente com base na sua distribuição, como colonizadores (AnabathrQ,

estáveis (Sßtllaria e Diaphorcdendmz) e oporruni stas (S1ntþsidendron, r*pidodendmn e

Lçidophloiot). DiMichele & Phillips (1985) assinalaram que o rol ecológico não tjnha

relação com a abundância relativ¿ das licófitas sendo as clenominadas oportunistas as

mais abundantes, nesse caso.

Estudos paleoecológicos âcercâ de comunidades vegetais permianas do

Gondvana tem sido realizados na Argentina, para a Formação Río Genoa @rovíncia
de chubut - Archangelsky, 1981; cúneo, 1983 entre outros). Assim, diferentes níveis

aflorantes de uma seqüência locahzada na Patagônia, for¿m estudados primeiramente

por Archangelsky (1981), o qual descreveu três níveis fossilíferos. O autor os associou

com urnâ comunidade de pântano, dominada por licófitas arborescentes, e outra

hidro-mesófila composta pelos elementos circundantes (esfenóûtas, E.licineas e

coníferas). A.quí as glossopterídeas foram consideradas como pertencentes a uma

comnnidade mesófi.Ia, mais afastada, vm vez que seus fósseis foram escâssos.

Posteriormente, Cúneo (1983) continuou o estudo de mais quatro níveis fossilíferos.

Nesse estudo foram descritas as comunidades vegetais e sua evolução. cuneo (19g3)

mencionou a presençâ de uma comunidade mesófila dominada por Glossopterh e
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Paranoc/adus, locahza¡la na planície de inundação. Outros fitofósseis cncontrados

indicaram também a presençâ dc comunidades hidro-higrí>filas (icófitas e csfenófitas)

e hidro-mesófilas (samambaias e Cordaitales). Fì intcressante mcncionar que Cúneo

(1983), ao corrrpzrî^r as comunidades encontradas, com aquelas descritas para a

Província. Iluto-amcricana, observou, nas estudadas, menor diversidade em espécies e

a presençir de conífctas em ambientes pântanosos.

\)ata a porçio brasileira da bacia do Paraná têm sido realizados cstudos

paleoecoìógicos para assembléias do Subgrupo ltararô (Cazzulo-l{lepzig et a/., 1.980

entre outros) e da Formação fuo Bonito (?asqualinì er aÌ., 1,986; Guerra-Sommet,

1989a entre outros) no Rio Gtande do Sul. Cazzulo-Klepzig et al. (1980) estudaram

quâtro âfloramentos (,Acampamento Velho, Cambai Grande, Buído c Morro Papaléo).

Ao relacionalos foram definidas três biofácies (A', B e C), dentre as quais a Biofácies

C reptesentaria uma associação de nangroae (Morro Papaléo) com ptedomínio de

glossopterídeas. Pasqualini et al. (1,986) estudarâm um afloramento localizado ¡a ârea

de N'fariana Pimentel e identificaram comunidades vegetâis de planície aluviaÌ, de lagos

de interdistributarios e de rios meandrantes integtantes de uma planície deltaica.

Guerra-Sommet (1989a) relâcionou a associação Botrychioptit - Pþillotheca-ltcïEtas

arborescentes, com ambientes meso-higrófilos e as esfenófitas, filicíneas e

glossopterídeas a ambientes mesófilos. Guerra-Sommer (1989a) considerou a batxa

divetsidade em espécies como rüna conseqüencia do estresse abiótico intrínseco de

pântanos, de altas latjtudes, estáveis por grande período de tempo.

6,4.2 - Ptoposta paleoecológica pata as comunidades vegetais encontradas na

tafoflora estudada.

Ào tentar estabelecer as possíveis relações paleoecológicas, assim como a

distdbuição espacial das espécies da ta:foflora de Figueira, encontrârnos um obstáculo

devido ao desconhecimento d¿s fácies nas quais os vegetais estudados foram

depositados, runa vez que o estudo foi feito sobre fitofósseis coletados nos rejeitos.
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lìntreta.nto, apesar dessa dificuldade, pode ser sugerida uma aproximação das

comr¡nidade s vegetâis prcsente s.

Como já foi comentado na discussão das espécies encontradas, na tafoflora de

Figueira, duas ou três grandes comunidades podem ser inferidas fiigua 12). Como

evidências, podem ser utilizadas algumas características aptesentadas pelos fitofósseis

como tamanho dos espécimes, preservação, cspécies associadas nas amostrâs, tipo de

ór$o vegetal tepresentado, fragmentação, orientação nas amostrâs e outros.

.\ssim vemos que destacam-se duas ou três comunidades associadas ¿

ambier:,tes deltaicos:

- de pântano;

- de planície de inundação ou intermediátia e

- de terrenos menos propensos a serem inundados ou elevados.

Embora cada uma apresentâsse uma posição geomotfológic¿ bem definida,

certamerìte existiram lu¡gres com espécies mistas, os quais podem ser correlacionados

com ecotonos.

1 - Comr¡nidade vegetal de pântano.

Compreende todas aquelas espécies que cresciam dentro das âteas alagadzs

perrnanerìtemente ou sâzoflâlmente. Essas caracted zavø:rrl-se por apresefltar tolerância

ao estresse abiótico, característico das áreas paritanosas (Guetta-Sommer, 1989a),

podendo, dessa forma, ser inte¡pretada a presença de um aparelho estomático

submetso, na cutícula dos micrófilos, corno luna zdaptaçio a esse tipo de habitat. Na

tafoflora de Figueira esta paleocomunidade encontrava-se form¿da principalmente pot

Cf. Bra¡ilodendrun þedroanan cujos fósseis, pelo tamanho, preservação e abundância

evidenciam rÍn trânsporte muito pequeno ou nulo. Uma evidência, tdic:rord. d¿ baixa

divetsidade em espécies de licófitas foi fotnecida pela presença de poucas espécies de

megáspotos, sendo LzgenoiEorites trianfensis amplamente dominante. A presença de



Fig:u:a 72: Distribuição das paleocomunidades vegetais sugeridas

pÚa 
^ 

regío de Figueira durante o Eopermiano.
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LEGENDA:

Comr¡nidade vegetal de pâfltano:

a.- licófitas: þ. ex. Cf. Bratibdendrvnpedmanum)

b.- esfenófitas (p. ex. Paracalanitu ausîmlis)

c.- frlicíneas

Comunidade de planície de inundação:

b.- esfenófitas (p. ex. Sphenolþan brasilieni¡

d.- filicíneas e pteridófitas (çt. ex. Sphenopteit lobifolia)

e.- glossopterídeas þ. ex. Gloropteit connmit)

f.- Cordaitales

Comr¡nidade de teffenos elevados.

g.- Voltziales (p. ex. Paranoclaùr e Buiadia)

¡'d ,
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poucâs espécies com abundantc número de indivíduos é característic¿ de ambientes

onde ocorrc estresse.

Uma vez quc os micrófilos sempre foram encontrados isolados e com

cvidências de terem sofrido trânsporte, é possívcl pcnsar quc csses, âo se

desprenderem das plantas, passâvam ¡ follrr-lal- parte do acúmulo de restos de plantas

do piso da comunidade vegctal. Postcrìormente essc acúmulo podia ser removido

pelas correntes durante o período de inundação e depositado junto a outtos

fragmentos, como foi sugendo por Gastaldo (1987).

É possível supor quc junto ás licófitas também cresciam esfenóf,tas,

reprcsentadas pela cspécie Paratalamiles aa$ralis, da qual foram encontradas potções

correspondentcs ao rizoma, ncste estudo. Trabalhos anteriores (Rösler, 197 2) l^
haviam mencionado â prcsençâ de esfenófitas r,a, âte¡.

2 - Comunidade vegetal de planície de inundação ou intetmediáda:

Esta comunidade estada representâdâ pot todas aquelas espécies que se

desenvolviam próxìmas aos cursos d'âgn (? diques marginais, etc.), podendo resistir

por algrm tempo â inundações e, embora seus restos tenham sido transportados,

foram depositados em locais próximos> representando uma porção hipoautóctone da

tafoflon. Acredita-sc que espécies de esfenófitas (Sþhenoþhlþan brasiliensi4 Annulaia

orcidentalis), filicíneas (Anerothua der@1, ptendíftlas (Pecopteris mmbalensis, Sphenopteris

lzbtfzlia), assim como dc glossopterídeas, formavam esta gande comunidade vegetal.

Da mesma forma que no c¿so estudâdo por Scott (1979), possivelmente dentro desta

existisse mais de uma comunidade.

Com relação às gìossopterídeas encontradas na ultima etapa de campo, embora

não tenham sido estudadas detalhadamente, o tâmâûho das folhas eflcoflttadâs e sua

preservaçào (inteiras) induzem a pensar que clas pertenciem a urna vegetaçào quc

embora não habitasse dentro do pântano iunto com as licófitas, encontrava-se mais

próxima que as coníferas ou rìa área intermediâna err1re elas. Da mesma forma, a

preservação das espécies de Sþhenopteris e Puopteris inclusive com frondes férteis,
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reforçâm o anteriorrnerte exposto, embora al€1rmâs espécies de glossopterídeas

pudcssem tambóm hal¡it¿r nas posiçõe s mais clevadas.

Com relação às coníferas, sua clistribuição ó mais complexa, rxna vez que rio

cas<¡ dc Paranoc/adu¡ scus frisscis, cmbc¡ra pcrtcnccntcs a rlmos tcrminais na maiorie

dos casos, são mrúto abundantes. Dessa forma, como foi mencionado pot Cúneo

(1983) clas poderiam habitar na planícic de inundação, iunto com as glossopterídeas.

Do mesmo moclo, também poderiam ocupar terreflos urrì pouco mais elevados e

localizados 1 certa- distância da linha de costa car¡cteitzand<>, dessa fotma, uma

terceira comunidade vegetal ou ambos ecotopos. Com telação à semente

Paranosþennam mmbaiense, possivelmente associad¿ a Paranodadus darcnii, pode-se

esperar suâ presença com alta freqüencia, urnâ vez que, como já foi indicado, é

comurn encontrâr abundantes sementes nos depósitos deltaicos.

Pata Baiadia a situação é mais simples, urna vez que seus fósseis são pouco

freqüentes e sempre de porções terminais. Dessa forma é possíveÌ perìsar que estas

plantas habitaram locais situados ^ certa, distância da costa, junto a Paranocladu¡

próximos a cursos de água, que transportaÍâm os ramos até os locais onde eram

depositados.

6.5 - Considerações paleoclimáticas

r\pós os estudos cuticulares realizados nos micrófilos de ìicófitas e,

principalmente, nas folhas de Paranoclada¡ da¡enii e Baiadia flgaeirenit, venfrcrtam-se

algumas características tânto morfográficas como epidérmicas dessas espécies. Essas

características permitem fazet algumas inferências sobre o paleoclima no qual se

desenvolveu a tzfoflora da região de Fþeira. -As principais cxactentlczs observadas

foram:

- Forte imbricamento das foihas, preseflte tânto nas folhas linear-lanceoladas e

escamiformes de Paranocladas dutenii, como ras de Bariadia fgueirensìs.
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- r\bundância de pekrs ou papilas na epiderme. No caso ðe P. dasen;ii, flâ base

da folha é observada uma scqüôncia quc vai de pekr unicclular até ¡rapila. Em

B. fgueireni: também foram observadas abundantes papilas.

- Paredcs anticlinais cspessadas com abundância dc pontuações, especialmente

em amb<¡s úpos de folhas de P. du:enü, enquanto B. fgueirenis apresenta

paredes anticlinaìs mais dclgadas.

- Âpatelhos estomáticos submersos, comuns aos micrí>filos, P. d.usenii e B.

fgueirensi¡ presença de células subsìdiárias papilosas e fortcmente cutinizadas

nas duas últìmas espécies.

- Presença de estômatos somcnte ¡a face adzxiù de B. fgueirenis.

Essas caractcrísticas pcrmitcm supor a cxistôncia de um déficit hídrico

possivelmcnte rclacit-¡nado com o inverno, urna vez que pode trâtar-se de mecanismos

de proteção e redutores da petda de água pot transpiração. Acrescenta-se a

possibilidade de Brasilodendron þedroanun ter possuído folhas permanentes (Chaloner el

a/., 1,979), que dessa forma aiudadam na manutenção da temperatura, assim como rün

espessâ córtex. Todos esses fatos evidenciam um regime climático tempetado, no qual

as cstações etam bem definidas.

Um aspecto a ser levado em consideração cliz respeito à possibilidade do

pântano ficar congelado durante o invemo. llntretanto a prescnçâ de licófitas de

grande porte indica que este fenômeno não chegava a acontecer, corno iâ foi discutido

por Cúneo & Andreis (1983), uma vez que a estflrturâ anatômica das licófitas

(especialmente os tecidos aere nquimáticos) não resiste a mudanças de volume da âgaa,

que decotreriam do congelamento e liquefação.

Outro aspecto a set considetado é a posição latitudinal. De um modo geral a

porção brasileira da bacia do Pannâ no Eopetmiano estava loca\zada entre os 40 -
50" de latitude sul. Flssa posição também deve ter influenciado flâ presençâ de um

regime cämático temperado, getal pan toda a bacia. Autotes como llösler (1972, 197 6
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c 1993), lìigby (1972a), Rohn & Iìösler (1987), Gucrra-Sommcr (1989a), Guera-

S<rmmer & Cazzulo-Klepzig (1993), cntrc outros, sugcrcm tambóm a prcsença dc um

regime cLimático temperado, durante o Eopermiano na bacia.

6.6 - Definição de possíveis implicações evolutivas dos taxons estudados.

,As comunidades vegeteis presentes î Ía,foflor de lrigueira, como foi

comentado anteriormente, possivelmente expandiram-se pelas regiões litorâneas do

Estado do Paraná ou foram comuns a todas as tafofloras do Eopermiano dessa

porção da bacia. Pode se supor que âlf¡rmâs das comunidades presentes, como a

denomirrada de pântano, também teflham estado presefltes em outras tegiões

costeiras, como no caso do Rio Grande do sul.

Com relação às coníferas (Paranocladas e Bariadia), cstc grupo corrr cettez^

ocupou uma área considerável, unìâ vez que seus fósseis são encontrados desde

Monte Mor, SP, até 'Ieixeirâ Soâres, PR, embora ø, tafoÍlor¡ de Monte Mot seia mais

antiga, quc as do Paraná. Acredita-se que pela ampla distribuição das espécies desses

gêneros, elas tenham vivido não someflte nas regiões costeiras mas também no

interior do continente.

Durante o transcorrer do Pcrmiano, as floras da bacia sofreram gradativas

modiûcações: desapareceram as licófitas de porte arbóreo e somente Baiadia ê.

encontrado nos níveis superiores da Formação Rio Bonito. Desta forma podemos

concluit, assinalando que a tafoflora de Fþeira represerìta comunidades vegetais bem

adaptadas ao meio, as quais permitfuam o desenvolvimento e povoamento de muitos

dos nichos deixados livres após o retrocesso dos glaciares.



7 - CONCLUSÕES:

7.1 - Após o cstudo sistemático detalhado (aspectos fisionómicos c epidérmicos) dos

exemplares de licófitas e coníferas, foram encontradas as scguintes espécies:

7.7.1, - Ltcófttæ: Cf. Bra¡ilodendron þedruanum Chaloner eÍ a/., para a qual fotam

relacionados quatro niveis diferentes de decorticação (P, V, õ e e), além

das e spécies de megásporo s l-.agenoiryoritu trianfen:i: Arai a/ Rösler,

Lagenoirporites scatifornis Trindade, Søblagenicala cf. S. bra¡ilien¡is (Dijkstra)

Dybová-Jachowtcz er al. e Setosiryorites cf. S. farcatus pifkstra) Dybová-

Jachowicz. Também foi rcùizado, pela primcira vez p^Í a região de

Figueira, o estudo fisionómico, epidérmico e ânatômico de micrófilos

isolados de licófitas.

7.1.2 - Cortferas: Paranocladus dø:enii FloÁn, para a qual foram actescentadas na

dignose orignal folhas heterófilas e estróbilos femininos. Foi criado o

gênero e â espécie Paranotþennam cambaienv, parâ designar sementes aqui

relacionadas epidermicamente a P. da¡enii. Assim como foi descrita uma

nova espécie de Buiadia, denominada como B. fgøeirensis, sefldo esta a

pdmeira vez em que é mencionada a presença desse gênero pe.r:a z reg¡ão

de Fþeira.

7 .2 - Foi relacionada a tafofloto, estudada àquelas descritas em estudos anteriores para

a rcg1ão de Figueita, caractenzando dessa forma uma Flora de GlotsElerit

composta, além das espécies aqui e studadas, pot: esfenóf,trs (SphenEfullan

brasiliensis, Annalaria occdentalis e Paramlamites australis), felicíneas (Asterotheca derbl),

pteridófitas (Puopteris cambultensis e SphenEteri: lobiÍzlia) e glossopterídeas

(Ganganoþterh obouata, Cloxopteris commønit, C. angustiþlia var raeniopîerioidet e

Clossopteris sp).

7.3 - A tlfofTo:i:- da rcgáo de Figueira, iunto às tafofloras de Marins, Teixeka Soares e

S. J. do Triunfo, no Estado do Paraná, foram consideradas como estreitamente

relacionadas, possuindo em comurn espécies megafósseis e megásporos. As



relâções com outras tafofloras neopalcozóicâs da bacia do Pataná, fora¡n

consideradas menos sìgtrificativas.

7 .4 - Fora do Brasil, as maiores relações encontradas pan a tafoÍlor¿ estudâda, foram

com âs tafofloras ncopalcozóicas das bacias do Paganzo e 'fepuel-Genoa, na

Argentina. As relações da tafoflora estudadâ, com aquelas conhecidas flos outros

contìnentes do Gondvana, dutante o Llopctmiano foram consideradas menos

significativas.

7.5 - A idade sugerida, após o nosso estudo, para a assembléia vegetal em questão

eûcontra-se no intervalo do frm do Sakmariano ao início do Artinskiano e

acredita-se que a tafoflora estudada tenha sc desenvolvido num regime climático

temperado, com base nas caractedsticas tanto fisionómicas como epidérmicas

das espécies estudadâs.

7 -6 - É sugerida â presençâ de pelo menos duas ou três comunidades vegetais dentro

da tafoflora estudada. As quais foram denominas como:

7.6.1 - comr¡nidade vegetal de pântano: integrada pot elementos autóctones þ.
ex. Cf. Brasilodendron pedruanan) e cartctenzada por umâ baixa diversidade

de espécies.

1.6.2 - comvrtidade vegetal de planície de inundação: integrada por elementos

hipoautóctones þ. ex. esfenófitas, felicíneas, etc.).

7.ó.3 - comunidade vegetal de terrenos mais elevados: integtadas por elementos

alóctones þ. ex. Voltziales, etc.).

7 .7 - As paleocomunidades vegetais encontradas possivelmente estendiam-se dr¡rante

o Eopermiano, por toda a rcg¡áo costeira que botdeava o m t fl época da

deposição do Membro'Iriunfo da Formação Rio Bonito, no Estado do Paranâ.
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ESTAMPA I

Caules de Cf. Bra¡ilodendron pedmanum Chalo¡et et a/.

1 - Caule decorticado, Nível p. (GP/38 5951a).

2 - Detalhes de uma almofada foliar do Nível B (GP/3I1 595ib).

Barra de escala = 3mm

3 - Caules decorticados pertencentes ao Nível e (GP/3E 6010 at).

4 - Caule em estado avaoçado de decorticação, nível desconhecido

(GP/38 se66a).

5 - Caule no qual se observa uma mudança gradual de tamanho e de forma

das almofadas foliares, sugedndo a presença de vários níveis de

decorticação (GP / 3E 7 01'0a').
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ESTAMPAII

Detalhe das almofadas foliares pzrz ctdz nivel de decorticação esn¡dado de Cf. B. pedmanm Chalonet et aI

1 - Nível p (GPl38 5957a);

2 - Nível1 (GP/38 5992);

3 - Nível ð (GP/3E 601s);

4 - Nível e (GP/3E s983);

Nota Barr¿s de escala : 3mm
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ESTAMPAIII

Mcrófilos isolados de licófitas.

1 - Aspecto de um micrófilo antes da maceração.

2 - Fragmento macerado da porção central (GP/3E 5909 ).
Barra de escala = 3mm

3 - Fragmento macerado da porção basal (GP/3E 5909 t.
Barra de escala = 3mm

4 - Corte ttansversal, face abaxial (GP/38 5909 J. Batra de escala = 100pm

A - Epiderme.

B - Tecido em paliçada ou clorênquima.

C - Células do mesófilo.

5 - Detalhe (Gp/¡n 5909 3). Barira de escala = 100pm

A - Epiderme.

B - Tecido em paliçada ou clorênquima'

6 - Detalhe das célul¿s do tecido em paliçada ou clorênquima.

Barra de escala = 10pm
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ESTAMPATV

Seção transversal dos micrófilos de licófitas.

1 - Vista do corte transversal (GP/3E 5947).Bara de escala = 3mm

2 - Face adaxial, tecido em pahçada ou clorênquima. Ba¡ra de escala = 200pm

3 - Face abaxial, células do tecido laxo. Barra de escala = 200pm

4 - Vist¿ ampliada do ptotoestelo. Barra de escâlî = 1ûun

5 - Detalhe do protoestelo, note-se xilema central dentado circundado pelo

parênquima floemático e pelo tecido de transfusão.

Barr¿ de escala = 200¡rm

6 - Xilem¿ central e parênquima floemático. Barra de escala = 100¡tm

7 - A seta indica a locùiøação das possivéis cdptas estomatíferas

(GP/3E 5927 a,).Bariade escala = lmm

8 - Detalhe das possíveis criptas estomatíferas. Barra de escala = 300pm
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ESTAMPAV

Epiderme dos micrófilos de licófitas.

1 - Epiderme abaxial com excrescências marginais (Gp/¡B 5909 - Lam. 1).

Barra de escala = 300¡rm

2 - Vista das células e estômatos na epiderme abax,tal (GP/3E 5909 - Lam. 1).

Barra de escala = 100pm

3 - Estômato 1eçalizado na porção superior d¡reiø dafrg.2.

Barra de escala = 100¡tm

4 - Estômato localiaado na porção inferior esquerda da frg 2.

Bana de escal¿ = 100¡tm

5 - Desenho esquemático das células epidérmicas com base nas cutículas

estudadas. Barra de escala = 50pm

6 - Epiderme adaxiat (GP/38 5909 -Larn.2). Barra de escala = 100¡rm

7 - Desenho esquemático das célul¿s e papilas. Barra de escâlâ = 100¡rm

8 - Células alongadas, possivelmente da margem do micrófilo

(GP/38 5909 - Lam. 1). Barra de escala = 100prn
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ESTAMPAVI

Espécies de megásporos encontradas.

7 - Lagenoiporiø triunfenù Atu a/ Rösler, vista lateral (ftente).

2 - Lagenoiporin ñunfenrb Atai a/ Rösler, vista lateral (verso).

3 - Iagenoisporitæ lriunJenù Atai e/ Rösler, vista polar (frente).

4 - I-.agenoisporitæ lriun/enris Atai øl Rösler, vista polar (verso).

5 - | tgenoi¡porite¡ rcutfomh Tttndade, vista lateral (frente).

6 - lz¿enoisporitct rcrtiþrni: Tntdade, vista lateral (verso).

7 - Sabkgenicak cf. S. brailien¡i¡ lDiikstra) Dybová-Jachowicz et al,vistalatenl

(frente).

8 - Sùla¿eniulz cf. S. bra¡iËcni¡ (Difkstra) Dybová-Jachowicz et al,vistalzteral

(verso).

9 - Setotisporins cf. S.furcatu (Dijkstra) Dybová-Jachowicz et al,vistalatetù

(ftente).

Nota: Barras de escala = 4mm
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ESTAMPAVII

B a riadia fga ei nz.øi sp. nov.

1 - Porção apical de urn rarno (GP/3E 5978a).

2 - Detalhe de GP/3E 5978¿,

3 - Porção apical de urn râmo (GP/38 5895).

4 - Estrutura çral da epiderme Åaxtal (GP/38 5895b - Lam. 33).

Barra de escala = 100pm

5 - Desenho esquemático da zona intercostal, mostradâ na ñg. 4.

Bara de escal¿ = 100pm

6 - Epiderme adaxial, zona costal, note-se poro (GP/3E 5895b - Lan" 3).

Barra de escala = 100pm

7 - Desenho esquemático da frg. 6. (GP/3E 5895b - Lam. 30).

Barra de escala = 100¡-tm
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ESTAMPAVITT

Ramos de Paranocladas da¡enii Flonn.

1 - Ramo heterófiIo, GP/38 5923a.

2 - Ramo heterófiIo, GP/3E 5923b (contrapane de 5923a, frg. 7).

3 - Ramo somerite com folhas linear-lanceoladas, GP/38 ó007b.

4 - Ramo heterófilo, fotografado ro campo.

5 - Ramo heterófiIo, GP/38 5891a e semente Parano$emtam cambuien¡e.

6 - Detalhe da poção apical de GP /38 5897a. Bæra de escala = 4mm

7 - Detalhe de um¿ folha linear-lanceolada de GP/3E 5891a.

Barra de escala = 4mm

8 - Detalhe da poção basal de GP/SE 5891a Barra de escala = 4mm
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ESTAMPAIX

Estróbilos femininos associados com Paranocladu¡ dø¡enii Flor¡.

1 - Exemplar GP/38 5941a.

2 - Desenho esquemático do exemplar GP/38 5947a.

3 - Exemplar GP /ln 5941b (contraparte do espécim e GP /38 59a1a, fig. 1)

4 - Detalhe do estróbilo encontrado associado aGP/38 5941.

5 - Possível estróbilo m¿dwo (GP/38 5997b).

6 - Detalhe de uma bútctea do possível estróbilo maduro (GP/3E, 5997a).

7 - Ramo com folhas escamiformes (GP/38 5963).

8 - Estróbilo p) feminino isol¿do de Paranoclada¡ du¡enü (GP/38 6004).
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ESTAMPAX

Folha linearlanceolada, epiderme abaxial de Paranoclada¡ du¡enä Flonn,

1 - Folha linearJanceolada macertda (GP /38 5923b). Barra de escala = 3mm

2 - Detalhe da margem (Gp/¡B 5923b). Barra de esc¿l¿ = lmm

3 - Estrutura geral da epiderme abaxial (GP/38 5947c - Lam. 3).

Barra de escala = 300¡rm

4 - Detalhe de uma fileira de estômâtos (GP/3E 5923b - Lam. 4).

de escala = 100pm

5 - Desenho esquemático de uma zona intercostal. Barra de escala = 100pm

6'- Desenho esquemático, note-se a espessura das paredes antidinais e

pontuações. Ba¡ra de escala = 50pm
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ESTAMPAXI

Folha linear-lanceolada, epiderme abaxial de Paranocl¿du¡ dasenii Flonn.

1 - Células polimorfas, poliédricas e papilosas (Gp/¡B 5923 - Larn. 7).

Barra de escala = 100pm

2 - Desenho esquemático de algumas células epidérmicas da fig. 1.

Barra de escala = 50lrm

3 - Detalhe d¿s célul¿s polimorfas, poliédricas e papil¿s

(GP/3E 5923 - Lam. 1). Barra de escala = 100pm

4 - Desenho esquemático da fig. 3. Barrade escala = 50pm

5 - Desenho esquemático da fig. 3. Barra de escala = 100pm

ó - Papilas e pelos, note-se presença de um possível poro aerífero

(GP/3E 5923 - Lam. 1). Barra de escala = 100pm

7 -"Detalhe de um estômato (GP/3E 5947c - Lam. 3).

Batra de escalr = 100¡rm
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ESTAMPAXII

Folha linearlanceolad4 epiderme adaxial de Paranocladu¡ du¡enü Flor:n

1 - Estrutura geral da epideme adaxial (GP/3E' 5941c - Lam. 3).

Barr¿ de escala = 100pm

2 - Detalhe de estômatos e papilas (Gp/lø 5923b - Lam. 4).

Barra de escala = 100pm

3 - Células epidérmicas; note-se pelo cuwo e pequenos orificios dentro

de uma célula, atribuídos a base de papilas (GP/¡B 5923 -IÂrß. t).

Barra de escâla = 100pm

4 - Desenho esquemático da fig. 3. Barra de escal¿ = 50pm

5 - Desenho esquemático com maior detalhe, do pelo curvo, papilas e

paredes das células. Barra de escala = 100¡tm

6 - Papilas e pelos da base da folha (GP/3E 5923b - L*. 4).

Ba¡ra de escala = 200pm
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ESTAMPAXIIT

Folh¿ escamifo rr¡e de Paranocl¿das fusenü Flonn.

1 - Ramo macerado. Barra de escala = 2mm

2 - Detalhe de pelos da margem da folha (Gp/¡B 5936 -Lam.23).

Barra de escala = 100pm

3 - Ambas as epidermes. Células da fzce ad¿xial à esquerda e estômâtos na

face abaxial (direita - GP /38 5947a - Lan. 22). Barra de escala = 100prn

4 - Desenho esquernático ðafrg.3. Barra de escala = 100pm



ESTAMPA XIII



ESTAMPAXTV

Folh¿ escamifotme de Paranochdus dasenìi Flolrn.

1 - Zolna intercostal da epiderme ¿baxial (GP/38 5947a - Laln.22).

Barrz de escala = 100pm

2 - Detalhe dos estômatos (GP/38 5947a -Lar,:'.22).

B¿rra de escala = 100pm

3 - Desenho esquemático da zona intercostal indicada na frg.7.

Barta de escala = 100pm

4 - Estrutura çral da epiderme adaxial e pelos da mârgem (Gp/¡B 5941a -

Lam. 18). Batra de escala = 100¡rm

5 - Desenho esquemático dzßg.4. Batra de escala = 100¡rm
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ESTAMPAXV

Paranosþennøm eambûen¡e gen. ¿, sp. nov.

1 - Semente sem rnacerar (GP/3E 59884).

2 - Semente macerada (GP/38 5936).Barta de escal¿ = 3rnm

3 - Micrópila com polens bissacados (GP/3E 5936).Batta de escala = 0,5mm

4 - Detalhe da micrópila com polens bissacados (GP/38 5895a4 - Larr'. 39).

Batra de escala = 100pm

5 - Polem bissac¿do. Ba:ra de escala = 100¡rm

ó - Tecido da asa com poros. (GP/3E 590844 -Latr.44).

Barra de escala = 100¡rm

7 - Tecido de células alongadas da margpm da ¿sa (GP/38 590844 -Lam.44).

Barra de escala = 100¡rm
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ESTAMPAXYI

Paranospentøm cambuíen¡¿ gen. ,t sp, riov.

1 - Tecido d¿ asa com poros e estômato (Gp/¡B 590844 -L^cr'44)'

Ba¡ra de escala = 100pm

2 - Tecido da asa encontrado no estróbilo feminino de Paranocladtt¡ dilienií

(GP/3E 5941b -Lørr,. 14). Bara de escala = 100¡rm

3 - Estróbilo de Paratocladus da¡enüFloan (GP/3E 5941b).

4 - Tecido da asa com possíveis fungos contemporâneos (Gp/¡g 5895c -
Lam. 45). Barra de escala = 100Pm

5 - Tecido da asa no MEV (GP/3E 5936). Batr de escal¿ = 10pm

6 - Células da micrópila no MEV (Gp/¡p 5936). Barra de escala = 10pm

7 - Célutas da micrópila no MEV (Gp/SB 5936).Barr:t de escala = 10pm



ESTAMPA XVI
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