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1. RESIJMO

Nesse texto analiso ninha obra científica en relações as me

tas propostas I que atendiam a aquilo que julgava ser a vocação
rnaior: o ensino, a transrnissão do conhecirnento, o gosto pela ver
dade e pela nultidisciplinaridade, voltando-se tanto quanto pos-
sível a conciência da realidade ¡nais anpla. A paleobotânica e a
Paleontologia ern geral, atendiatn a essas inquietudes, eram ade-
quadas como opção para um naturalista de coração e de formação
e foram as disciplinas que ne pernitirarn exercitar toda a voca-
ção e o fascíneo pela ciência e pela natureza.

0 núnero e qualidade dos pesquisadores clue conigo se desen-
volverarn, o nú¡nero de localidades estudadas e descobertas, as va
liosas coleções formadas, os diferentes grupos de fósseis clescri
tos, e os ensaios bioestratigráficos e paleofitogeográficos en
crescente desenvolvÍrìento, a melhora crescente da qualidade c1e

nossaspublicações, e sobretudo a experiência adquirida con o
trabalho, por nin e minha equipe, são consideráveis.. As netas
nais amplas deverão ser atingidas, embora o vcnhan sendo gradati
vamente, em 1990 e 1991., quando, através do projeto ne 237 do
PICG ("Floras of the Gondwanic Continents',) cleverão ser concre-
tizadas
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2.1 . 0bj etivos

Por se t]fai"ar de urna alternativa nova que passou a vigorar
con o novo estatuto da USP não pude tomaï cono base ¡nodelos ante
riores,

Interpretei I e espero tê-1o feito corretamente, que a apre-
sentação de un texto, cono o que segue, al t ernat ivame nte a uma

tese, seja una opção aberta pelos novos estatutos aos candidatos
ao Concurso para a obtenção clo Título de Livre-Docente, que ti-
vessen, após a obtenção do Titulo de Doutor, publicado uma coltsi
deráve1 obra científica for¡lando um conjunto que, acompanhado
de urn texto que o sistenatize critica.mente, Tepresentasse u¡n ele
rnento de julganento equivalente a uma tese.

O presente texto tem, de acordo coln essa i-nterpretação, o

objetivo de apresentar ã Banca Exarninadora i.ndicada pela Congre-
gação do IG-USP os ele¡tentos clue pernitam a compreenSão da filo-
sofia e das metas adotadas en relação ao trabalho cièntífico, e

o julgamcnto dos rnóritos com base no conjunto da obra,
Nesse senticlo, vale esclarecer quc os conentários se refc-

ren aos trabalhos e atividadcs nas quais estive diretanente en-
volvitlo, isoladamcntc ou cn cquipc.
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2.2. Formação e obra antexior

Formado em Hj-st6ria Natural na UFpr .em 1965, havia jâ tra-
balhado corn o Dr. Ralph Flertel en Ecologia Vegetal da Serra do
Mar, assirn corîo em alguns aspectos ligaclos a Araucária angusti-
folia e ern fatores biológicos fornadores do horizonte A do solo
en natas de Araucãria. Flavia trabalhado, tarnb6m com crustáceos Har
pacticoidea rnesopsamais e cavernÍculas, durante um ano, con o
Dr. Flans Jakobi (UFPr). Trabalhei por alguns neses con integra-
ção de Cados oceanográficos co¡n o Comandante Moreira da Si1va,
no Navio Oceanográfico "Alnirante Salcìanha,'. Realizei treinamen-
to entomológico e coleções de insetos, particularnìente dípteros,
co1.eópteros , lepi.d6pt eros , ortópteros , h.irnenópteros e alguns
outros, nantendo â Entoìnologia e a ecologia de insetos como um

"ltobby" por ntuitos anos, só o abandonaclo en virtude das frequen
tes nudanças de resiclôncia.nacluela década. Realizci explorações
e levantanlentos espeIeol.ógicos na regi-ão clc Rio Brancà clo Su1,
PR. De toda essa. ativi.dade não tenho nada publicado em neu llome,
mas foi una fase decisiva para a fornação rnultídisciplinar que
nt¡j.1--o me auxilia ho j e na Pale ontología. Mantenho também um acôr-
vo, que consi.dero valioso, de anotações e desenhos originais so-
bre a fauna e flo¡a da rnata de Araucária no leste do Estaclo do
Paraná, incluindo interessantes observações etológicas, ecológi-
cas e taxionônica-s ainda inóditas na literatura. Tais estuclos
serão .retonados no futuro I

Na área geológica, participei dos levantânentos de canìpo,
junt¿ìnìente con o Prof , Dr. Riad Salarnuni , (do <1rraJ passei a ser
assistente, assurnindo as aulas de paleontologia na,UFpr.) para o

napeanento da Folha de Ponta Grossa da antiga Conissão da CaÌta
Geol6gica do Paraná.

Na Paleontologia rne in¡icie em 1967, realizando pesquisas, con
fósseis da Formação Pontâ Grossa, inclui.ndo Tasmanáceas e Spo-
giophyton e coletaudo farto material (p1antas, vertebrados e

invcrtebrados em váTias forrnações) arnplia'do as coleções do anti
go ltluseu Paranaense, em Curitiba. Cursei o nestrado no Rio Gran-
de do Sul en 1969/70 apresentanclo a dissertação entitulâcla "No -
vas ocorr'ôncias fossilÍferas do Grupo passa Dois no Rio Grande
so Su1" .
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A tese de doutorado na USP refere-se a flora perniana infe-
rior do estado do Paraná, e encontra-se relacionada na bibliogra

It
fia (ROSLER L972).

A partir desse ponto, inician-se os relatos e os conentá-
rios do presente lexto.



2.3 " Filosofia de Trabalho

Toda a obra cientÍfica t e¡n seguido princípios como:

- Ser fiel as aspirações inatas, indepenáente das dificuldades.
- Todo ser humano tern atributos que, en agindo de rnelhor fo¡rna

ao seu alcance, terá executado um papel importante, indepen-
dente de compreensão que se tenl'La disso na época.

- Uma das principais qualidades do pesquisador 6 a integridade.

Afora estes aspcctos mais gerais, tenho ne concluzido con
base ern:

- Inclinação nata para o ensino. Minha opção pelo ensino estava
crista.l J,zada já aos 16 anos de idade.

- Curi.osid¿cle natural para conheci¡nento. Muito antes c1e conse-
guir un salár j.o para pesquisador já trabalhava para sobrevi-
ver e para rììantor a pesquisa con os próprios rneios. Hoj e, se
voltasse a não ter o sâlário de professor da USP e. não o con-
seguisse en outra u¡rivers idadc, contÍnuaria a real-izar neus
trabal.hos de or: j.e ntação, palestras, pesquisa e estudos na ne-
di<la do possÍve1 .
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3. METAS

As metas traçadas para a ninha atividade cientÍfica estão
estreitanente amâlganadas com as metas referentes ã forrnação de

novos pesquisadores e cle ensino en geral.
Sob o ponto de vista científico en si, classificaria as me-

tas en pr6xinas e ã longo prazo,
As metas próxinas, a1óm das prioritárias já nencionadas (for

nação de pesquisadores atrav6s de ativid,ade de pesquisa) estão:

1) realizar levantanentos de campo, descobrindo, estudando e in-
ventariando localidades fossilÍferas divulgando e colocando as
infornações ã disposição da co¡nunidade científica,
2) formação de boas e ben docu¡nentadas coleções paleontológicas
abrangendo vários grupos taxionônicos, enbora com ênfase ern espé-
cinìes paleobotânicas, como patrinônio clestinado a preserva.ção de

espécinres importantes, servir de ¡naterial para as pesquisas pró-
prias edc alunos de p6s-graduação, e colocando ã disposição de co
legas cornpetentes os espõcines de sua especialidacle.
3) realizar estudos descritivos de vários grupos taxionômicos dan
do ênfase aquelcs do Pa1 coz6ico c1a llacia do Paraná.
4) divulgar novas ocorrôncias julgadas' de intcresse da comunidacie
paleontológica e geolõgica, e que não puclessern ser por nim estuda
das,en detalhe, a curto prazo.
5) divulgar atravõs de notas, artigos, orientação <le pesquisa e

palestras a experiência graclativanìente adquirida en aspectos meto
dol69icos sobre assuntos con as quais trabalhamos nais constante*
ncnte.
ó) realizar, quando interessante en relação as netas a longo pra-
zo, ou mesmo fugindo dessas rnetas en casos de sentir responsabili
dade científica en fazê-Lo, estudos intcrdisciplinares.

As nctas a longo prazo são aquelas para as quais colìvet"genr
de al.gurna forrna,a rnaioria das rnetas pr6ximas. Têm sido rninhas me-
tas a longo prazoi

1) realizar estuclos paleofitogeográficos e de evolução florísti-
ca, en distintos níveis: floras locais, principalnente as neopa-
leozóicas do estado do Paraná e norte de Santa Catarina; floras
regionais cla sequôncia da Bacia do paraná; floras co'rrelatas coln
as anteriores, particularmente, portanto, as das regiões corn afi-
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nidades gondwânicas.
2) reaLizar proposta bioestratigráfica corn base em plantas fós-
seis, e conplenentarne nt e con alguns outros grupos, para a se-
quência da Bacia do Paranã, culninando com estudos conparativos
e/ou i nt eg rado s 

"

Algumas considerações adicionais sobre as netas propostas en
contran-se na parte introdut6ria do iten 4.9. paleofitogeografi.a
e Evolução Florística,
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4.1. Introdução

A obra cientÍfica está exposta e conentada neste item na
o¡dern da execução das netas próxirnas e rnetas a longo prazo. Cada
sub-itern está estruturado de forna a dar urna idéia sobre os te-
nas aos quais dedicamos mais atenção, benn como, sobre a abrangên
cia tenática sob vários pontos de vista.

Sobretudo durante a presente dócada passei a trabalhar en
equipe, envolvendo sernpre que possÍve1 os p6s-graduandos por nirn
orientados. Por isso, senÌpre que o núnero de autores é igual ou
inferior a três, todos são citados, de forna a esclarecer a

orclern correta dos nesnos r

A lista bibliográfica procura apresentar todas as publica-
ções porén resunos publicados en reuniões científicas, corì arti
go publicado I sornente foran citados no texto nos casos: 1) o re-
suno tem o caráter de u¡na nota preliminar, e o trabalho ainda
não foi publicado; 2) quando o trabalho completo foi publicado
com 3 ou rnais anos ap6s o tesuno, este as vczes 6 citado, para
dar una noção de cluando as idóías ali contidas foran pri.rneiranen
te pub 1i.ca.das .
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4.2. Ocorrências fossilíferas

E nais ou nenos 6bvio que a escassez de dados, ou a falta
de confiança nos nesmos, pode conduzir qualquer pesquisa cientí-
fica ao fracasso.

O êxito de estudos abrangentes corno a paleofitogeografia e

a evolução florÍstica, ou mesmo a bioestratigrafia, de uma re-
gião depende funda¡ne ntalnent e de uma boa documentação paleontol6
gica, que, por sua vez, depende de l¡oas coleções, e de boas obser
vações de campo. A falta de confj.abilidade em quaisquer desses
quesitos praticamente compronete o êxito <Ie tais estnclos. A1én
disso, tanto nenor o núrnero de ocorrôncias conhecida.s, tanto
rnaior o risco d.e propostas de modelos ¡nais distantes da realida-
de.

Graças aos trabalhos pioneiros de vári.os autores, no inÍcio
da clccada cle 70 o número dc aflorarnentos conhecidos com plantas
f6sseis na árca aflorante das rochas neopal.eozóicas d'a Bacia do
Paranã jã era de quase tr:inta (RICIIY-1970). Contudo, esse núnero
é peclueno consicleratrdo-se a enorme cxtensão da área.

Decidi, portanto, funclamentar todos os cstudos conì levanta-
nentos dc car:t¡ro, nìesno quando houvesse disponibiliclacle de cole-
ções antigas.

Inj.ciei as atividaclcs de coleta en 1965 na Forrnação ponta
Grossa no Estatlo do Paranã, conti.nuando en l9ó9 eln vãrias local.i
clades no Rio G::ande do SuI (RUSLER 1973b). Iniciei e¡n 1971., urìra

seqiiôncia de trabalhos de campo, relocalízanclo alguns aflorarnen-
tos, incl.usive a.ntigas gal.erias de onde telîiâ procedi.do parte do
material estudado por lì)iÂD (194f), e descobrindo novas ocorrõn-
cias. Em 1971 e 1972 estes trabalhos se conccntïaram principal-
nìente no Grupo T'ubarão no Esta<Io do para¡rã (RöSLER, I974a, 1979)
e Santa Catarina (RöSL,DR, :I974e, 1975a), e posteriornente se ex-
tenderan por toda a regi.ão da Bacia, incluindo tamb6n o Grupo
Passa Dois (RöSLER 1973a). Em 1974 esses trabalhos forarn intensi
fj,caclos e se estenderan por vários neses e numerosas novas ocor-
rôncias foran <lcscobertas (nöSl¡n 1982a: 9-15), incluindo algu-
nas rnuíto inportat)tes cono as da Forrnação Rio do Rasto na região
de Dorizon (RöSI,ER 1978b) c¡ue permitiran una s6rie de trabalhos
posterioÏcS (RöSLER E IìOI.IN, 1984.; ROTIN, OLIVE]RA B.A,I]1NSKI Ê nös-
LER, 1984; ROI{N q R0SLEIì, 1985 e vários outros). A descoberta de
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novos afloramentos fossilíferos da Formação Terezina deu-se tam
b6m nessa 6poca, como o aflorarnento próximo a Fluviópolis, pR

(orrVErRA-BABTNSKT q nösr,en 1984 e pERrNorro e nöslrn rsssl e o
de Rio preto, pR (RöSLER 1982b, nöslnn er aI ., 1985, e outros),
assim co¡no, de Gtossopteris da Fornação corunbatai ern aflorarnen-
to ao norte de Rio claro (pERrNorro q nösl¡n 1ggj) . Numerosas no
vas localidades foram descobertas mais Ìecentenente em trabalhos
de colaboração con põs-graduanclos, e já estudadas ern diferentes
graus (RöstËR q pERTNOTTO 198s, RotIN e, nösl¡n, r9B6a, r9B6b,
1986c; pERTNOTTO q nösr¡n, 1987, ROHN E nöSlrn 1989a, 1989b).
Novas ocorrôncias en outras regiões foram tambén noticiad¡rs, in-
cluindo o Paleozóico do Chile (BERNARDES DD OLTVUIRA E nöSlEn,
1980), Pal.eoz6ico Inferior/Méct.io do paraguai (CIcUEt, nöSl¡n 6
CLEIìICE, 1987) , Carbonífero da BotÍvia (nösrËn, IANNUZZI, 6
suAlìEZ-s., no prelo), cenozóico da penÍnsu1a Anrãr-tica (nös¡,gn,
FENSTERSEIIER E CZAJKOI,VSKY, 1985; RöSLER E MUSSA, I985;
CZAJKOI\ISKY Ê RöS18R,,1986 e ROHN, RöSLIR û CzAJKOI.\¿SKY. 1987), a16m
de una "I¡loresta petr:Ífi.cada" permiana cm Terezina, piaui (c^L-
DAS et al. 1989)

Embora. todo esse traba.l.ho de campo vi.sassc principalrnen_
a objetivos maiores, a descobcrta cle novas ocorrôncias e o revan
tanento dos aflorarnetìtos índubi.tavelnìetìte já se co'stitue num pa
trinôni.o cicntífico importante. A1 ém dos trabalhos já publicados
con base no nlaterial e infor:nações de tais ocorrê¡tcias, nuitos
ainda serão procluzidos. Muitas 1ocali.d¿crcs tiveram seus estudos
apeDas inici.aclos. Toclas as novâs ocorrências descobertas, quan<lo
não pudera:n ser estucladas en detarhes logo de inÍcio, fora''ì lìot¡_
cia.clas, sob forma de notas ou resunos. Esse procedi.nento pcrmi_
tiu ã cornulr:i dade ci.c'tÍf i ca intcrcssacra um rápicro accsso as i n-
formações que, embora prel.i.mi.nares I eram in6clitas_, incentivando a
participação en seu estudo. De fato, mesno corn a colaboração de
outïos autores ' as novas rocaridades revarão ai¡rcra d6cadas p¿lra
serern estu¿aclas en toclos seus aspectos rnais relevantes. Basta di
zer que, nesno restringindo-se apenas ao Neopaleo z6íco d,a Bacia
do Paraná, o núrnero de afloramerÌtos con plantas fõsseis quc, no
início da decada de 70, era cle cerca de trinta, hoje, computando
aperìas as atividades acina mencionadas n é superior a treze ntas'.
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4.3. Coleções Paleontolõgicas

A justificativa apresentada no início do ite¡n anterior, pa-
ra a importância dada aos levantanentos de campo, cabe tanbém pa
Ta o presente ite¡n. Portanto, a formação de boas coleções paleon
to169icas te¡n sido uma preocupação constante.

0s f6sseis coletados entre 1965 e 1968 foran depositados
nuna instituição na õpoca denominada de Seçäo de Paleontolog j.a

da Divisão de Zoologia do "Instituto de Defesa do patri¡nônio Na-
tural (IDPNJ". Aquela seção, havia já,ap6s lamentãveis altera-
ções feitas no antigo Museu Paranaense, absorvido as coleções
feitas por F.W, La.nge. Sai dessa seção en inÍcio de 1969 para
cursar Pós-Graduação (rnestrado) na UFRGS. O IDPN passou por vá-
rias alterações, porén a pujança da ópoca do Museu paranaense

nunca pode ser retonada, e parte das valiosas coleções se perde-
ram.

Â coleção que f i.z no Rio Grande c1o Sut (nöSlnn, f973b) fo-
ran depositadas ¡ra tlFRCS. Co¡r ninha contratação pela USp, há qug
se 19 anos, passei a depositar âs nov¿rs anostTas coletadas na co
leção clo que ê hoje o IG-USP. Passei a reorganizar a coleção pa-
Leobotânica então existentc, e a pcdíc1o do então chcfe c1o Depaï-
ta.mento de Palcontologia e Estratigrafi.a, Prof . Dr. A,C. Rocha-
Canpos, propus una nova estrutura para as coleçõcs a qual foi i.nr

plantada o que basì.canente permane.ce ató hoje.
Na 6poca dessa reestruturação, o númcro de espõcimes paleo-

botâ:ricos incorporaclos ã co1.cção, por autotes pioneiros, era c1e

88 (oitenta e oito), aos quais íncorporei, durante a década dc
70, mais de 4.000 anìostras. Dessas, 1..215 foran estrÌdaclas e refe
ridas en publicações ã partir de nossas pesquisas, conforne 1e-
vantâmento de nöSLEn (1982). A1órn dessas, incorporei cerca de
120 amostras, pâra compa::ação, por nim coletadas na Inglaterra,
Alemanha, Sib6ria, lndia, etc.

Na d6cada de 80 houve uma intensificação clas atividades de
canpo, graças ao trab¡lho dc equipe corn pós-gracluandos. Foi un
trabalho conjunto nr.rito produtivo, revis itando rnuítos dos aflora
nentos descobertos na fase anterior e descobrindo cerca de duas
centenas de novas, associadanente ao levantancnto de seçõcs e

outTas obscrvações d.etalhadas. En re1.ação a esta fasc deve ser
destacada a participação dos pós-graduanclos Ìì, Rohn, J.t{. Ciguel
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e J.A.J" Perinotto, alérn de F.C. Fittipaldi, e mais recentemen_
te, R.G. Martins-Neto e L.M.0 " Casale, e a estagiãria S.
Czajkowsky entre outTos. Sempre que possÍVe1, participei desses
trabalhos de canpo, por6n a equipe aci¡na mencionada gradativa_
mente assuniu grande autonia e se the deve atribuir os néritos
rnai o re s nesta ú1tina fase.

Nesses 18 anos de trabalho, o quadro geral das contribui_
ções ãs coleções paleontol69icas c{o IG-USp 6 a seguinte (consi
derando apenas o trabal.ho meu e <la equipe por nin forrnada) :

COLEÇÃO Ne DE AM6STRÂS

1T (Invertebrados f6sseis com estudo publicado):
2T (Invertebrados f6sseis en estudo, ou aguardan

do estudo):

2T (Vertebrados fósseis con estudo publicado):
2E (Vertebrados fóssei.s disponívcis para estudo) :

3T (Plantas fósseis com esrudo publicado):
3E (Plantas f6sseis ern estudo ou clisponíve1 para

estudo) :

3C (Plantas f6sseis para conpâração) :

4E (PaIinologi.a):

5Iì (Mj.crofósseis disponíveis para estudo) I

6li ([strorna.t6litos disponÍveis pa::a estuclo) :

6T (Ëstromatólitos com estudo publicado) :

7T (Icnof6sseis, etc. con estudo publicado):
7E (Icnof6sseis, etc disponÍveis para estuclo):

0utras

272

t.7L0

4

18s

604

2.796

LZ7

L2

188

6

I
33

34

63

TotaI 6.034

Apesar de que muitas dessas antostras fundanentaran nossos
traba.l.hos publicados ou o estão fazendo en retação a.os trabalhos
e¡n andamento, o sirnples fato de formay urn acervo já considerã-
ve1, incluindo peças nuito inportantes, todas acompanhadas c1e

iuidadosas observa.ções de campo se constitui nun patri¡nônio ines
timávcl en si.
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4.4. Desenvolvinento netodolõgico

Alguns aspectos cla experiência adquiricla por nossa equipe
corn relação à netodologia. foi relatada, normalnente, como parte
dos trabalhos referentes a cada tena pesquisado. Assin a expe-
riência adquirida na ¡reparação e estudo rlas cutículas fósseis e

no seu uso, foi relaracla por nöSlEn E FITTIPALDI (tggt) e, prin-
cipalmenre, por FITTIpALDI q RöSLER (1982, l98S). parâmetros uti
lizados na descrição de conchostráceos e cuidados corn feições de
deformação foram expostas por ROIIN 6 nöSLSn (198S) , ou referentes
às interpretações de inpressões celulares de caules de esfenõfi
tas (ROI{N q RoSLER, 1986); ou parâmetros a seren utilizados na
descrição de Tentaculitoiclea (CIcUIL, RöSlnn E CAMINËRO, 1984),
ou reconheci¡nento c1e raízes f6sseis (PERINOTTO & nöSl¡t, 1987J,
entre outros.
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4 .5 " Taxionomia

Vários espécines irnportantes no acervo consideravelnente ri-
co fornado no IG-USP (ver os 2 itens anteriores) , não puderan
ser ainda adequadarnente estudados. Suponho que, rnantido o ritmo
atual de pescluisas, en cerca de 5 anos, poder-se-ia tê-1os publi-
cados. Contudo, con a atividacle paralela de vários projetos, ro-
vos espécines serão incorporados nesse tenpo, de forna que tal ne
ta não será atingida facilrnente.

Reconhecendo a importância da docunentação publicada para
funda¡nentar rnetas nais avançadas, urn grande enpenho foi feito no

sentido de descrever os taxa procedentes iìe nurnerosas localidades
(ver item 4.2), Mais de 50å dos trabalhos publicados f ora¡n dedica
dos preponderantemente ã paleontologia descritiva, ernbora, em nui
tos casos, aborden brevernente tarnbóm outTos aspectos que eviden-
cian a relevância dos respectivos taxa. no contexto rnais amplo.

TUNDQVIST (1919) e READ (1941) clescreveram esfenófitas pro-
cedentes de estratos associaclos às canraclas cie carvão clos estaclos
clo Paraná e Santa Catarina. A presença de for¡nas atribuíveis ao
gônero Annularia chanou-nos a atcnção pela distribuição desses fós
seis em outras partcs do ntundo. Com a descoberta clo aflorânìento
de São João clo Tri.u¡rfo (nösl¡n, IgTZ), espõcirnes bem conscrvados
pudcran ser clcscritos (nöslen 1973c1 , Ig74ð,) coÌìo novas espócies
Â. rca dí e A, occidcntal i.s, al é¡r de Sphcnophyllun brasi-
lieDse procedente c1e Figueira, PR. Essas for¡nas continualn a apre-
serÌtâï grancle j.nteresse (ver itcns 4,8 e 4.9 ) . Igual.Ìrente interes
santes ncsse senticlo, são as for¡nas atribuíveis a Asterotheca (nöS
LER 1973e) tratadas rnaj.s adíante.

Desde I:LOIìIN (1.940) pernanecia cono dúvida se a conÍfera f6s
sil Paranoclaclus? falIax fosse cogelerica c1e 3. 4C9gl1¿, estaìre1e
cida con base ern caracteres cuticulares. Graças ao novo material
coletado em Canbui, PR, ern 197I, norfogra.ficanente atribuíve1 a

P? fal.l.ax e com cutÍcu1a pre servacla, verificanos que a hip6tese
de FLOIìIN (1940) tiltha fundanento e dernonstranos a nencionada coes

pecificidade.
0 progresso do conheci¡reltto da paleobotânica da Bacia c.t o Pa-

raná esteve, atõ o finr da dócada de 60 mais concentrado tìas ocor-
rências da Forrnação Rio Bonito; nuito pouco eïa conheciclo sobre a

flora clo Permiano Superior alõn das fornas de Lycopodiopsis
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derbyi, de algumas glossopterídeas e de poucos outros taxa,
Graças aos levantanentos de canpo ã partir de 197J, íntensi

ficados nos anos seguintes, essa situação conìeçou a mudar e hoje
a Fornação Rio do Rasto apresenta algumas das rnais notáveis ocor
rências de plantas fósseis, como as da .região de Dorizon, pR

(ROSLER 197Sb). Apareceran aí as las for¡nas de Dizeugotheca, an-
tes desconhecidas na Bacia do Paraná, novas formas de Sphe-
nophyllum, cono . païanaense nöSl¡n E ROHN, 1984, antes pïovi-
so¡ianente referidas corno Sphenophyllu¡l cf. S.. speciosum com ba-
se em folhas ("folío1osr') destacados, com grande varieclade de ta
¡nanhos (ROSLER 1978b). Corn a descoberta de folhas articuladas a

caules, incluindo verticilos completos pode-se constatar a iso-
filia verticilar e as dernais características que conduzirarn a
descrição de nova espécie S. paranaense. Essa espécie é típica
da tafoflo¡a E (ROSLER 1978a) e é ¡nuito distinta de SnhenophylluT
brasiliense nöSlfn T974, da Irorrnação Rio Bonj-to. Folhas com bor-
do distal lascinacl.o ocorrern tìos mesnìos estratos de S. palanaense
e foram atríbuídas a Sphenophyllum cf, S. thonij. MA R (ROSI,ER q

RorrN 1984).
Sphenophyta de importância possivclnìentc ainda maior, Schizo-

lreura fign[]x enerìs 'i 1 FEISTM¡.NTLL, antes conhecicl;r em apenas duas Io
ca1ídades na Bacia do Paraná (CAZZULO-I(LEP Z I G 1978 e CAZZULO-
KLIIPZIG q CORREIA 1981), através dos trabalhos de carnpo de nossa
equipc, pode-se demonstrar a sua ocol.rência em lS outros novos
afloramentos, passando o total de ocorrênci.as co¡rhecidas para 15,
todas na lrornação Rio do Rasto nos Estados do Paraná e Santa Cata
rina ( lì01'lN E ROSLlltì, 1985b, 1986a). Esse estudo pernitu tanbém
a observa.ção de detalhes da epiderme c do mesófi1o foliar, bern co
no conprovar aspectos de insersão foliar e processos de lascera-
ção.

0s estudos prelininares dos caul.es de Sphenophyta, inicíadas
por ROSLIIR ç BARBIìI1I (f974) podem e deve¡n ser desenvolvidos a um
grau mais avançaclo, porérn, dada a inportância relativanente naior
de outros elementos, aguarda-se ainda a oportunidade de thes ciar
nais atenção. Un avanço irnportante nesse senticlo foi o estudo de
.73 exemplares desses caules, procedentes de 28 novas localidades
da Forlnação Rio do Rasto nos Estados do Paraná e Santa Catarj_na
(ROHN 6 R0SLER 1985a, 198ób). Esse estuclo dernonstrou co¡n cletalhes
nacrornorfográficos e de inpressões celular-es dâs áreas vasculares
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e intervasculares de noldes internos e externos a presença do 4

tipos caules de esfenófitas para a região gondwânica, alguns dis
tintos mesrno do norfogênero Paracalanites.

As felicineas, reptesentadas por fragnentos de frondes (pte
ridophylla) est6reis cono .Pecopteris e Allethopteris ocorren na
Formação Iìio Bonito do estado do paraná, assirn como algumas de
suas equivalentes férteís do tipo Asterotheca ¡nöSlfn, 1973). Te
nho chanado a atenção para o fato de que tais frondes são bastan
te distintas daquelas da Formação Coru¡nbatai no Estado de São
Paulo, ou na Formação Rio do Rasto, nos Estados do paraná e San-
ta Catarina. (RoSLËR 1978a). Faltava, no entanto, um estudo siste
mático <l.essas ú1ti.¡nas , realízado nais recentemente, (ROflN C nöS-
LER, 1986c). Nesse trabalho, nratcrial procedcnte de 2J afloramen
tos da Fornação Rio do Rasto do paraná e Santa Catarina e de z

afloramenl-os da Forntação Corumbatai no Estado de São paulo foi
descrito, confirnanclo o co:rtraste conì acluelas formas da Forrnação
Rio Bonito. Cinco esp6cies novas fora¡t propostas: pecÒt)tcris ta-
gua jcnsj.:, P. dol jiìni.t j j,'P. csperancetrsis, p. hr¿clt jngrrcnsis c

f. ""49a,1,"-!:f:. A1érn dc ?Dizeugothcca (RòSLER 1978b, ROIIN & RoS-
LER 1986c) for¡nas senelhantcs a Al. lcthopterj.s, Sphenoptcris e

outras pecopterídeas deverão ser es1:ucladas er¡ detalhc.
A ocorrêncj-a. de Nothor:ha.copter:is uo Sub-Grupo Itararé foi

assinalada por ROSLliR q PËRIN0TT0 (f9SS) chanlanclo-se a atenção
para a sua provãvel ínportância conro fornta nlgrante de áreas cìr
cum-glaciadzrs, durante os lapsos intcrglaciais.

Lycophyta I unl gïupo inìportante, sobretudo tìas cantadas hulheí
feras clo Bstado do Paraná foi brevemente aborclaclo por nöSlln,
L972, A forna nais conum nesses níveis, Brasilodendron (Lycolrg
diops j.s) fcdroanuln 6 apontada como um dos componcntcs inportar-
t<;s fornadores do carvão e colnuns na tafoflora B, en contraste
con Lycopo<liol¡s j-s clerbyi, típico elernento cla tafoflora n ¡nöSlEn,
l97sf, 1978a) .

Á,o descobri.r o aflorarnento de F1.uviópo1is (Fn S. Alta ou Te
rezina) rìotei que, elÌtre as nurnerosas g1_ossopterÍ<1eas e algumas
outras taxa, alguns restos de lic6fitas, aparecian precariarnente
preselvados. Contudo, um exame ¡nais detalhado revelou una rique
za de informações, 'desde alguns elenentos histol6gicos preserva-
dos nas compressões carbonificadas, at6 o fato de que estas fi-
nas compressões se interc.alava¡r com moldes intercorticais. Estas
fornas se¡nelhantes a Cycloclendron e/ou a lÌ:g-glg-df_ryfå, de acor-
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do con o níve1 cortical , foran estudadas por BERNARDES-ÐE-OLIVEI

RA q ROSLER (1984) .

Guiados pelos colegas F. Herv6 e R. Charrier, da Universida
de do Chile, e acolnpanhado pela colega M.E.C. Bernardes de Oli -
veira, coletanos e¡n 1976, 13 anostras de lic6fitas na Formação
Arrayan ao norte de Santiago, Chile. Cinco tipos básicos forarn
distinguiclos, con possíveis afinidades con.FIaplostigrna, CycIos-
tigma pacÍfica, Bergeria e mais distantenente protolepidodcndron
e S i g.i!!g¡þ (do tipo Eusigillaria). A idade da Fornação Arrayan
era muito controvertida, enbora ansiosarnente buscada, em virtude
de sua importância no cntendi¡nento da histõria deposicional da se

ll 
-quencia estratigrãfi.ca daquela região andina. Enbora os fragrnen-

tos estudados não perrlitarn urna datação precisâ, são sugestivos
cle uma idacl.e devoniana superior ou carbonífera inferior (BIIRNAR-

rl
DES-DE-OLIVErRA q RoSLER, 1980).

Ainda con relação ãs lic6fitas, una l¡reve nota c1e nöSl¡n
(1982) assi¡lala a presença de Lycopodiopsis derbyi em aflora¡nen
to da Formação Terez j.:ra em lìio Preto, a oeste dc lr.ati, PR.

ROSLEIì (L97 2) registta a ocorrônci.a de Glossopt eri.s !%mu!l:
ern alguns aflora¡nentos do Menbro T¡i.unfo cla Fornação Rio Bonito
no Esta.clo do Paraná. Estas folhas se aprcsentam preservadas cle

<1uas fornas: uma ocorre nos afloramentos de São João do îríunfo
(nösl¡n 1979), lìio cta Estiva (nöslrn t.97sa), Dorizon ( ROSLE R

1978b) entre outros, oncle o paclrão cie nervação pode ser destin-
guido con certa clarez¿, graças ao contraste cronático na ',in-
pressão" entre as regi.ões vasculares e intervasculares, princi-
palmente na rocha úmicla. Outra ocorrc, poï exenplo, na capa do
ca¡vão cle Canbui, PR (RöSLER, 1.972) . Nessa for¡ra. cl.e ocorrênci.a,
o padrão de nervação ãs vezes é realçado em um ponto ou outro clo

limbo por pirita mais concentrada sobre as netvuras. A clareza
do padrão geral é frccluentemente prejudicada pela película carbo
nosa.. Esta, contudo, pode apresentar preservada a cutícula epi-
d6rnica que fornece irnportantes inforrnações ao nível nicroscõpi
co. foi utilizada para un estudo detalhado sobrc a variação
desse padrão en distintas regiões de cada u¡na das cluas faces cla

folha de Glossopteris Sgry!I_l_:., tor:rando-a uma das f orrnas rnelhor
definiclas para toda a região gonclwânica (FITTIPALDI E ROSLER

1985) , graças sobretudo ao bon estado de preservação cuticular e

ao pacíente trabalho de preparação do material feí.ta por F. C.
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Fittipaldi 
"

Ao longo da seqüônci-a perrniana da Bacia do paraná, as Glos-
sopterÍdeas são nais frequentes en certos níveis e raras ou ausen
tes en outros. As descobertas cle glossopterÍdeas nesses úfti*o,
são auspiciosas no sentido de se conhecer melhor as variações ta
xionônicas desse grupo ao longo da seqiìência. Un clesses casos ê
o de Fluviópo1is (PERINOTTO q nöSlER, 1984) onde estudarnos cerca
de 100 espécírnes por rnin coletadas e¡n silriro catcíferoliéåiì pr"-
servação de qualidade razoável em apenas I6 espécimes, identifi-
cadas preli.minarmente corno Glossopteris cf, G. occidentalis e G.

"f. g. angustifolia, cnbora possuam.algunas fei.ções pr6prias e

que poderão ser agora comparadas com as for¡nas da parte superior
da seqüôncia, que clescrevemos rnais recente¡nente, e referidas a-
diante, neste texto. Outro desses casos, é o de utn único fragrnen
to que gentilnente nos foi cedido pelo professor E.Il . Ragonha.
Foi coletaclo ao norte de Rio Claro, SP, no corte da estrada de
ferro abandonada, tÏeclìo entre Ferraz e Ajapi, ern estiatos da
porção nédia/superior a lormação Corumbatai. Trata-se de uma in-
pressão rnal conservada, faltanclo as porções apical e basal . Âpe-
sar da precariedade do material, indeterntináve1 ao nível especí-
fico, é inquestionável a. sua deterrninação ao nÍve1 de gênero, e

nesse sentido, clestacanos a sud importância fitogcogrãfica, por
ba1j.zar, nessa ãrearo lirnite setentriona1 de ocorrôncia do gêne-
ro na região gon<lnânicu,.ru ,".1liêrrcia perrniana supcrior,.

Por sua vez, o linite superior de ocorrência do gênero Clos
soptcrjs na scquênci.a ncopalcozóica da llacia ó outro proble¡na in
teressante sob.os pontos cle vista do evolução da flora e da Bioes
tratigrafia. Quando ne iniciei nos t,rabalhos paleobotânicos, o co
nhecirnento da distribuição das plantas fósscis, sumari.ado poï
RIGBY (1970), dava a impressão de que o apogeu das glossopterí-
deas estaria posi.cionaclo ao níveI das ocorrências rnaís altas da
Fornação Rio }onito, persistindo um pouco ainda.en estratos ntais
jovens, porérì declinajdo sensivelmente en abundância e varieclade.
Con a descoberta das inìportantes ocorrências da â.rea de Dorizon,
no Paraná, (ROSLER, 1978b) esse cluaclro muclou drasticarnente.

tt^ tr
Na sequênci a desses estudos (ROHN, OLIVEIRA-BAIIINSKI q ROS-

LER, 1984, ROHN e., nöSlln f989b), clescobriu-se a presença de GIos
sopteris eln mais de 20 l.ocali.dades novas. Seis esp6cies novas fo
ran propostas : Glossoptcri.s ¡nargi.onjlul a.ta, G. spatlìulato - gJI4r -
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ginata, G. dorizongnsis, G. si¡genervis, G. riorastensis e G. gra
fi. Foran tambén reconhecidas: Glossopteris angustifolia, G. l_g!-
toneura, G. decipiens, G. cf. G. formosa, G. aff. G. longicaulis,
G. aff. G. stricta, G. aff. G. surangei, G. aff. G. taeniopter6i-
$.¡iT alén de 4 fornas peculiares (porérn insuficientenente preserva
dos para proposição de espécies novas) designadas como Glossopte-
ris sp. I - 4

Uma forna completanente nova de folha foi descoberta, tanbém
na Fornação Rio do Rasto, en seis diferentes localidades. Sua rnar
gem apresenta dentes cuspidifornes; sua nervação poderia ser' cotl-
siderada cono glossopterídea, apesar de que as rnalhas são bastan
te abertas e a nervura mediana é nítida apenas na netade basal.
Trata-se de un gênero e espécie novas: Ilexo_j.delhyllum pernicullr
descritos por ROtlN 6 ROSLER (1989a) corn possíveis afinidades botâ
nicas con algumas glossopterídeas.

Algunras inplicações desses estudos serão al¡ordadas nos itens
seguintes. Ocorreu recentenìente um importa¡rte achado dè cerca de
30 bases de troncos "in situ" nos ar.redore s cle Terezina, PiauÍ, na
Formação Pedra de logo (Permiano) . Os prirneiros estudos (CALDAS,

I'ÍUSSA, LItr{A Fe 6 nöSlfn - 1989) revelararn que um cìos troncos está
vinculaclo ã ctasse Cycadoxyleae (Pteridospermophyta) e foi descr j.

to corro gênero novo, Teresinoxylon IIUSSA, e esp6cie nova, !.
euzebíoi MUSSA (in CALDAS et al ., opus cit.).

Pal.eossolos con ¡aÍzes f6sseis forarn localizados por nöSLEn
(1979). ìlstas raÍzes "i.n sit¡-r" forarn rcconheciclas en camaclas de
carvão, e em 

'ca.naclas catbonosas, en sete diferente s localiclades
nos Estados, do Paraná, Santa Catar j.na e Ri.o G¡ande do Sul.. Ilsl-.as
raízes aparecem sob forma cle inpressões e co tpressões, sempre ent

estIatos fornados por sedi:nentos argilosos de até 50 centÍrnetros
de espessura. Estão situados na base de canadas de carvão de dife
Tentes espessuras (desdc loucos milÍnretros a rnais de I rnetro). Ern

alguns casos, cono en Candiota (RS) , há camaclas com raízes inter-
caladas na canacla carvão. As raÍzes apresentan-se bastante ramifi
cadas e distribuen-se na carnada de fo¡na bastante irregular. En
geral , não se nota qualquer outro negafóssil associado nas cana-
das por onde se distri.bucm estas raízcs. As localidacles estudadas
situam-se nas regiões c1e: Ììigueira (PIì) , São João do T'riunfo (PR) ,

Rio cla Estiva (SC) , L. l,tiltter (SC) e Cand.iota (RS) . Mais recente-
Írentei PERIN0TT0 & ROSLËR (I987) realizaran un estudo de raízes



)q

fõsseis nas lapas de carnadas carbonosas en Bairro Aliança (Cerqui
tho, SP) e Mato Sêco (Cerquilho, SP), em sedinentos da Formação
Tietê, e foran observadas tanto em aflorarnentos como en testernu-
nhos da rede de poços perfurados na região.

Carõfitas, sob forrna de "girogonites" foran coletades en vá-
rias localidades sernpre ern afloranentos portadores da Ta'foflora
D (ROSLER, I978a) rra localidade de Rio Preto, PR, em sedimentos
da Fornação Terezina são particularrnente nuito abundantes e fo-
ram prirneiramente assinaladas por ROSLER (1978b) e deterrninadas
cono Leonardosia langei Sol4I,fER, 1954, por nösf¡n Ê ROBERTS (1983).

Material coletado por nossa equi.pe (0, Räs1et, C.S. Lira, J.
I.l . G. Ciguel e R. Rohn) en 4 expedições, ern colaboração a urn dos

projetos do Prograrna Ântártj-co Brasileiro, na PenÍnsu1a Fildes,
ilha Rei George, arquipélago das shetlands do Su1, na rcgião nor-
te da PenÍnsula Antártica resultou em vários estudos interessantes
para o conheci.rnento da paleobotânica da região e para o entendi-
rnento do papel dessa região rìo contexto fitogeográfico'de parte
do tlemisfõrio Sul , durante o Ce¡roz6ico.

tl
CZ¡,JKOI\ISKY q ROSLER (198ó) descreveram forrnas atõ então iné-

di-tas para a penínsu1a Fil.des , cono : lr{i.coni iphyl 1un austral e ,

Ca1c1c1uvi.a m.ir-q!_úl-:., Sterculi.a cf . S. wasl'rburnii, NothofagU:
cf . N. subferruginea, ?lìhoophyllun, ?lt{yrica, Ilydr a ng e i phy I l unr

aff íne, a1õrn cle aprescntar sunariancnte oì-rtTas fornas con Asple
nium antarct i cum, Poclocarpus, Fil.zroya tert iaria, ?Saxegot,hopsis
fucgi anrìs , ctc .

Notas prelininares sob¡e novas ocorrências de nacleiras petri
ficadas na penÍnsula Fildes, Antírtica são apresentadas por ROS-

LER q MUSSA (1985) e cle inpressões, por nösl¡n, IENSTIRSEIFDR q

CZAJKOIIJSKY (1985). Nessa mesrna região, una folha f6ssi1 muito bern

conservada, até cntão corrp1etanente inédita, foi descrita, como

urn gônero novo, Filc.lesia e espécie nova, !, pl¿lch-La. (ROIIN, nöSl¡n
E CZAJKOTVSKY - r987) .

ROSLER (1979 : 185) apresentou a hi.p6tese de que os negáspo
ros erì grande nurnéro no aflorarnento d.a Formação Rio Bonito em S.
J. do Triunfo, PR, dispersos ou agrupados (negasporângios?), pode
tiam estar relacionados a Brasj.lodendron pedroannn cono planta ge

radora, Essa hipóteie rrão podc ser ainda inteirarnente cornprova<la,
porõrn ten crcscido o número de evidôncias favoráveis a essa idéia.
Um estudo minucioso c¡ue realizarnos con esses megásporos (ARAI &

ROSLER - 1984) clemonstrou que nuito provavelnente toclos são autóc
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tones e que Lag eino_spo r it'es scutifornes é a espécie Corninante,
sendo a forna mais provavelrnente relacionada a B. pJ d¡1qêng¡L. Nes

se estudo (ARÂI q ROSLER - op. cit.), foi tanbém descrita una no

va espécie, Lageinosporites triunfensis, tratando-se de urna for-
rna gulada, com ornaÍnentação variando entre "apico - capillate" a

"baculate" no henisf6rio di-stal , Na área de contato a exirna é, em

parte, "psilate". Alé¡n disso, nas confluências dos raios tTiletet
apresenta proeninências con cristas arcuadas. Fica assim a espec
tativa de que a diversidade de lic6fitas naquela ocorrência seja
naior que a conhecida atualnente através dos negafósseis.

Ainda no sentido de nelhor conprender a associação de for -
nas no afloranento de S. João do Triunfo (llembro T¡iunfo, Forna-
ção Rio Bonito) onde numerosos taxa forarq descritos, conforne jâ
rnencionado, realizamos uma análise dos p6Iens e esporos dísper
sos (ÂRAI q ROSLER, 1980) reconhecendo os seguintes gêneros: Por
talites, Vittatina, .Protohaploxypinus, Striononosaccites, Flori-
ni.tes , Apiculat-isporites , Iìaj.strickia, l,eiotriletes , Calarnospor:a
e Punctatispori.tes. Foi tanbón anali.zada a possíve1 relação des-
tes com os megafósseis, ou seja:

Punctatisporites X Âs therotheca

!-e_þ¡tg_:-pg¿e x Phyl.lotheca (ou Augl_elf_l + Para cal anit es )

Lageinosporites X Brasilocienclron
Striatites X Glossopteris (Arnbos con cerca de 5% na asso-
ciação) .

1lrabalhamos tambõn con algunas ocorrências de mesosaurÍc1eos
do Rio Grande do Sul , Mesosaulrlq lU_e_q,fl l-e_4Þ_ll (= M. tcnuidens)
(ROSLEI( 1973b); descrcvernos a primcira ocorrênc j.a de Stereos-
termun tumidum com ínpressões da pele, demonstrando defínitiva-
nente a existência da nembrana interdigital , já suposta poï
outros autores (IìOSLER - I974f e ROSLER q TAT'IZANA, 1985), e es-
tamos concluindo urn estuclo sobre a relação adulto x 3 embrj-ões
(ou i.ndivíduos rnuito jovens) de Braz ílosaurus sanpaolgnsis, pro-
cedente da Fornação Irati, en JataÍ, Goi.ás (SEDOR tr ROSLER I985).

A frecluente presença de conchostráceos ern aflorarnentos com

plantas fõsseis atrai a atenção dos paleobotânicos como åcontece
na Forrnação lìio do. Rasto (ROSLER 197Sb); G conchostráceos proce -
dentes de um dos melhores afloranentos corn plantas fósseis da Ba

cia do Paraná (AF/GP 78,na numeração do IG-USP), próximo a Dori-
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It
zon, PR foram estudados por ROHN q ROSLER (1985) e correspondern
a una assenbléia rnonoespecífica de Monoleaia unicostata.

Uma asa de libélu1a, adniravelmente bern conservada r proce
dente de urna pedreira de calcário da Formação Irati, situada a

19 Kn ao su1 de Piracicaba, foi descrita corno urn novo gênero,
Gondvanoptilon e una nova espécie G. brasiliense (nöSl¡n, ROHN

q ALBAMONTE - 1981) " Espécimes de libélulas paleozóicas são ¡nui
to raros e¡n todo o Hemisfério Su1 . Na A¡nérica do Sul , apenas
outro espécine procedente das ilhas ì,lalvinas havia sido descri-
to.

Outra asa de inseto, tambén con excelente pleservação, pro
cedente de sedinentos situados abaixo do carvão de lvlonte Mor
(Sub Grupo Itararó) corresponde a uma forrna nova de Pernothri-
coptera (MARTINS-No, nöSlnn 6 pERiNOTTO, 1988) 

"

Icnof6sseis c1o tipo Skolithos en interessante seqüência
rÍt¡nica da Forrnação Euzebio Ayala, Crupo Itacurubi, Paraguai, fo
ran descritot (!_: verticalis " S. gpl+) con. vistas a discus-
são do ambiente deposicionaf (CIGUEL, R0SLER fi CLEIIICE - 19S7)

ilma sõrie de estudos sobre a Tentaculitoidea da A¡nérica do

Sul foi iniciacla co¡n o rrabatho de CIGUEL, nöSf¡n & CAMINERO

(1.984), incluinclo,,cliscussões sobre a conposição e estTutura da
concha (CIGUEL, ROSLER 6 IIOFIvIIIISTER 19BS) seguinclo-se corn ví-
rios outros estudos já concluídos e que fundarnentaram sua Bioes
tratigrafia e estudo anbiental , terna da.dissertação de mestraclo
de J.tl .G. Ciguel

Final¡nente, os restos de peixes paleoniscóídeos são conhe-
cidos por todos que trabalha¡n com fósseis da Bacia do Paraná.
Sua abr-rncìância 6 enorne e a variedade das escanas, que õ alérn da

variedade que ocorre nun indivíduo, sugere uma considerável di-
versidade sistemática. Seu estudo é, por6n, muito dificultado pe
1o fato de que poucas são as ocorrências con fornas mais ou me-
nos conpl.etas. Tive a felicidade de coletar urn conjunto de seis
peixes conpletos e vários outros seni-conpl.etos na Forrnação Rio
do Sul em una nova localiclade en Santa Catarina notificada por
R0SLER (1985), associados a coprõl.itos, 0rbiculoidea, La.ngell.a,
etc. Esse material encontra-se hoje fundanentando una tese de

doutoranento de Martha Richter, sob a orientação do Dr. B. Gar-
diner, na Universidade de Londres. Copró1itos do tipo Enterospi
ra procedentes de Rio Preto, PR, Fornação Terezina, foran des-



critos por ROSLER et
dezenas de di fe rentes
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a1 . (1985); posteriornente coletei várias
formas, estas ainda não estudadas .
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4 .6 . Abrangência geográfica

4 .6.1 - I ntrodução

Nesta parte procuro fornecer unøsinopse das pesquisas quan-
to as distintas regiões onde foran realizaðas ' destacanclo aquelas
onde as nesnas se concentraran e, por outro lado, a diversidade de

regiões abrangidas pelas pesquisas.

4.6,2 - Brasil
No Brasil se concentrou a maioría de nossos trabalhos tnöS-

LER 1981, 1982a). Tendo a possibilidade de dispor de excelente
área de exposições da enor¡ne Bacia do Paranã, corn riquesa de plan
tas fósseis pouco estudadas e envolvendo. una problemática atraen-
te, não nuito distante da Universiclade de São Paulo (el'outras ins
tituições nas quais trabalhei anteriorrnente)., dediquei. grande par-

tt^te do tenlo ã seqüôncia ncopclcoz6ica dessa Bacia, Senão vejarnos:

Trab-alhos envolvendo :

Bacía do Paraná - Geral:
Ir !

ROst,ER (L973e, 1973f, L9739) ROSLER q BARIIERT (r974); ROSLER

(L974c, 1975b, 1975c, I975d, I976a, 1976b, 1978a), ROCHA-CAI{
tt

POs 81 ROSLER (1978) .

Estado do Rio Grande clo Sul :

tt
RoSLER (1e71, 1s73b)

F.:-!g"{"o-9ç,:!-e,".!-q-9-e-t?.-r.ir'.9:
tr rr tt

ROSLER (1974e, 197sa), ROtlN G ROSLER (1986a),.ROSLER (1985).

Estaclo clo Paraná: nöslEn (Lg72, I973a, 1973c, 1974a, 1g74d,
lr

1978b), FTTTIPALDI E ROSLER (1978), ARAi fi ROSLER (1980),
RoSLER (1982b), FITTIpALDT q ROSLETì (1.983), ROSLER q R0BERTS

(1983), ARAI q nöSlrn (1e84), OLTVETRA-BABTNSKT & nöSr,En

(1984), PERTNOTTO q nöSlEn (1s84), CTGUEL er a1. (198s) ROHN

q ROSLER (1985), CIGUEL et,,al (1987), ROHN, 0LIVEIRA-BABINSI{

G ROSLER (1986b), ROllN & ROSLER (1986c, 1989a, 1989b).

Estado de São Paulo¡ nösLEn (1974f), nösr¡n, ROHN q ALBAMON-

TE (198r), PERINoTTO q ROSLER (1982, 1985), RoSLER q TATTZA-
lr tr

NA (1985), ROSLER q PERINOTTo (1985) PERIN0TT0 6 RoSLER (1987)
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rt
Ëstado <le Gciiás: SEDoR q ROSLER (1985) .

Fora da Bacia do Paraná, no Brasil, tenho dois trabalhos na
Bacia do ParnaÍba, sendo 1 deles:

Estado do piauí: nöslEn ç CIGUEL (198s) e CALDAS et a1 . (1989);

4.6.3 - Arnérica do Sul

An6rica do Sul - geral: ARCI-IANGELSKY, GAMERRO E nöSlpn (1979),
ARCFIANGELSKY et al. (1980) e ROSLER (1980).

Argentina: ROSLER (1975b) .

Bolívia: nöslan, rANNUzzr 6 sUAREz-soRUCO (no preto).
Paraguaj.: CIGUEL, nöSl¡n q CLERICE (19S7) 

"
,t

ChiIe: BERNARDES-0LIVEIIìA E ROSLËR (1980) 
"

4 .6 .4 -' Antárt ica
' rlAntártica: ROSLÐR, FENSTERSEIFER q CZAJKOWSKY (1985), ROSLER

[*!ffilrogs), czAJKor\rsKy €, nöslnn (res6), RonN, nöslnn q

CZAJKOWSKY (1987), alén ¿e nös¡,rn (1987).

4.6.5 - Gondwana

Gonclwana: ttOHN q nöslEn (1987), nöslEn (1987, 198s).
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4.7 . Abrangência cronoes trat i gráfia
4.7.L. Introdução: Nesse iten procuro fornecer uma sinopse

sobre a produção cientÍfica en relação aos intervalos de tenpo
geológico, destacando aqueles sobre os quais nos concentramos nais n

visando també¡n dar una idéia da diversidade abrangida. A concen
tração ¡naior de atividades refere-se a aspectos ligados a Paleon
tologia do Neopaleozóico e patticularnente ao Per¡niano.

4.7.2" Pr6-CarbonÍfero: São trabalhos referentes ao Ordovi
ciano/Siluriano do Paraguai (CIGUEL, RöSlfR 8r CLERICE, 1987) e

ao Ðevoniano do Paraná (crcuEL, nöslgn q cAMINERo, 1984); crcuEL,
ROSLER q HOFMETSTER, 1987).

4.7 ,3. Nçolelcalóisg - geral: nöslf n G973a, Lg73f., 1974c),
ROSLER E BARBERI (1974), ROSLER (r97sb, 1975c, 197sd, I976a,
r976b), ROCFTA-cAMpOS ç RöSLER (1978), nöSr,En (1978a, r97Sb) AR-
CHANGELSKY et a1. (1980), nöSr,ER (1980, 1981 ,,1984) e ROHN q

RosLrR (1s87) .

4.7 .4. Carbonífero (incluindo Carbonífero/?Peimi.ano) : BER-

NARDES-DE-OLIVEIIìA q ROSL]]R (T980), ROSLER q PERINOTTO (1985);
rr tr

MARTINS-NETO, ROSLER & PEIìINoTTo (1987) e RoSLER, IANNUZzI q

SUAREZ-SORUCO (no prelo), arén ¿e nöslnn q CIcUËL (19Ss).

4.7,5, Permiano Inferior: nöslen Gg72, !g73c, 197sd, I97Se,
1973g, I974a, L974ð., 197,4e, 1975a) FIT'1'IPALDI e'' RöSlnn (1978);
ROSLER (1979),,,ARAI q ROSLEIì (1980), ROSLER q FITTII2ALDI (1981),
FTTTTPALDT & ROSLER (r981 , 1982, 1983), ARAI ç nöSlrn (1984),

ll rr
ROSLER (198s) e PDRINOTTO G ROSLER (1987).

4.7,6, Per¡njano- Supcrior: nöslnn (I973b , Lg74f, 1978f) ,

ROSLER, ROI{N q ALBAMONTE (198I), PERINOTTO E ROSLEIì (1982), ROS-

LER (1982b), ROSLTR q ROBERTS (1983), OLIVEIRA-I]ABINSKI q ROSLER

(1984), ROHN, or,rVErrìA-BABTNSKT 6 nösltn (1984), nösl¡n q ROHN

(1e84), pERTNOTTO 6 nöSlEn (198s), ROHN q nöSltn (1e85a, 19Ssb),
RösLER, cHRrsropnn-DA-srLVA, DrNrz q TABACH (r9Bs) sEDoR & nösr¡n
(198óa, 1986b, r98óc), CALDAS, I{USSA, LIMA F' q RöSLER (1989),
ROHN Ë RoSLER (1989a, 1989b).

4.7.7, Uqrg=6iSg e Cenoz6ico: Alguns trabalhos sobre o Neo-
paleozóico abordarn brevernente as fl.oras triássicas, porõm subsi-
diarianente, de forrna que estão relacionadas apenas naquele iten.
Outros trabalhos mais diretanente ligados ao p6s-Paleoz6ico são:
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RoHN 6 nöslsn (r987), Rösr,¡R, FENsTERSEIFER & czAJKowsKy (19ss) ,
RoSLER q MUSSA (r98s), czAJKowsKy q Röslen (1986), e ROHN, nöslen
q czAJKowsKY (1987).

4.7.8. Trabalhos rnais gerais: Algurnas publicações que envol_
ven vários períodos: ARCHANGELSKY, GAMERRO q RöSLER (1979), nöS-
LER (1982), FTTTTpALDT E RöSLER (1987), RöSLen (1987, 19sS).
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4 
" 
8. B ioes trat igraf ia

0 estudo da distribuição estratigráfica cros fósseis estuda-
dos por nossa equipe foi objeto de algunas publicações. Três ob-
jetivos principais motivaran tais estudos: 1e) o nelhor entendi-
nento da inportância relativa de cada taxon abordado, sob o pon_
to de vista geológico, Esse objetivo se refere a praticamente to
dos os taxa estudados. 2ç) Fornecer propostas bioestratigrãri.as.
Esse objetivo se refere principalrnente aos Tentaculitoidea da
Fornação Ponta Grossa por CIGUEI, e RöSL¡R (en fase final de ela-
boração), aos Conchostraca da Formação Rio <1o Rasto, por ROIIN
ç ROSLEIì (artigo tanbén ern fase final de elaboração) e alguns
grupos dc plantas. proposta fitoesrr¿tigráfica prelininar já foi
apresentada e aprinorada, porén ainda sumária, c, infornalnente
(RosLER r973, r97s, 1978a)" corn o progresso cros estudos (ver itern
Taxionornia) a sua proposta forrnal está agora em condições de ter
sua el.aboração fina1. consistirá de unidades (zonas) nelho¡ defi
nidas, tanto eÍì seus linites veïticais como hori.zontais. Emb<¡¡a a
sequôncia de unida.des ínformais ("tafof1oras") se ¡nantenha para
algurnas regiões, algurnas unidades scrão subdivicli.das, e algunas
novas serão propostas

3e) Finalfltente, o terceÍro objctivo de tais estuclos eia me
thor entender a clistribuição clos clifcrentes grupos cle prantas fós
seis para fundanentar estudos ntai.s avançados de fitogeografia e
evolução florístì-ca, dentro <las ¡netas traçaclas. valc aclicio'ar que
agora estes estudos deverão ser urtinados, no contexto da execu-
ção do projeto PIcG n.e 237 ("Froras of the Gonclwanic continents,'J.

Algu's "reviel'¿s" envolvendo aspectos bioestratigráficos tive
ran nossa participação, como ROCilA-c^Mpos & nösren (117S), AR_
CÍ{ANGELSKY er a1 . (1980), nösl¡n (1e80), alérn ¿e nös¡,¡n ¡ina+ irr,
ROSLËR, 1984 , coord. edit . ) .
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4.9. Paleofitogeografia e Evolução FlorÍstica

A contínua procura clo entendinento da dlstribuição d.as comu
nidades vivas, a sua evolução ao longo do tenpo geológico e os
fatores que influíran nesses fenônenos tên sido fontes inportan-
tes de inspiraçãc, e portanto de estínu1o, para o estudo cla paleon
tologia" Cada fragnento f6ssil encontrado ao longo de toda a nos
sa atividade cientÍfica motivava, de inediato, a forrnulação de
questões pertinentes ao papel desse novo elemento na realidade
nais anp1a, particularlnente en relação aos aspectos acima nencio
nados, a1én de outros como tafonornia, etc, Tais exercícios levan
tavan, frequentenente, questõcs interessantes que, na grande maiq
ria dos ca.sos, acabarn sendo sequer mencionadas nos trabalhos des
critivos desses espécimes. Contudo, a ¡nedida que os dados se avo
lunarn e as questões passam a ser discutidas sobre bases cada vez
¡nais só1idas, a pesquisa paleontológica se torna progressivarnen-
te mais fascinante. Graças, en grande parte, a esse fascíneo, ao
qual o ci.enti.sta ten a feli.cidade de clesfrutar, dividir com cole
gas e transrnitir aos di.scÍpu1os, tarefas nunca fáceis, referentes
as questões taxionônicas, são vencidas 

"

Contribuir de algurna forna para o progresso do conheci¡nento
hur:lano en questões rnais arnplas e importantes no contexto globaI
é urna aspiração 1egítirna ao cientista.

Ao traçar o diversiflcado prograrna de atividades científi-
cas a longo prazo, clecidi que, a par das netas, tanlbém irnportan-
tes, corììo a forrnação de novos pesquisadorcs, etc,, todas as me-
tas nais pr6xinras e já importantes em si, cono descoberta e estu
do de novas ocorrôncias fossilífcras, forrnação de boas coleções
paleontológicas, contribuições ã taxiononia de distintos grupos,
e outras, teriam cono netas centralizadoras contri.buições ã paleo
fitogeografia e à evolução florÍstica. particularnente en rela-
ção a Bacia do Paraná e rnais generalizadamente en relação a
outras regiões corn problemática nais diretanente relacionada a

essa bacia. Não caberia a drasticidade d.e considerar a concreti-
zação dessas metas como a obra "final". A realidade é rica de-
,nais para favorecer a execução de un programa extïemanente reti-
1íneo e artificialmente sinplificado,

Ern prineiro 1ugar, o que ne Fropus a Lazer é estabelecer as
¡nencionadas metas, suficientemente a¡nbj.ciosas e abrangentes para
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abarcat un espectro anplo de atividades, dando-lhes o valor e o
sentído no conjunto, mantendo estínulos para o trabalho constan-
te e dedicação. Suficientemente anplas tanbém, para o saudável
exercÍôio inteldisciplinar, evitando a superespecialização. Fi-
nalmente, que fossern suficiente¡nente naturais, para correspon -
der as aspirações e notivações rnais espontâneas; aquelas que a
experiência denonstrou tere¡n siclo decicivas na iniciação e na
contÍnua rnanutenção da atividade científica anterior.

Con certeza, são netas que estão alé¡n da capacidade de rea-
lização por un s6 pesquisador, o que não invalida seus objeti-
vos, É, por isso nesno, compat.Ível con a neta principal da for¡na
ção de novos pesquisadores, a1érn de ser fator catalítico para . a
agregação enì grupos de trabalho.

Em segundo lugar, tais netas seriam "naturadas" e¡n

que resultarian em ensaios progressivos.
Os prirneiros ensaios foran publicados como minúsculas no-

tas. As conclusões e hipóteses sobre alguns aspectos cla fitogeo-
grafia na região paranaense durante o Pcrmiano Inferior, resul-
tantes dos estudos anterior:es atê 7.9T2, estão em resuno de
ROSLIIR (1973c). I expõc-se aí aspcctos que atõ hoje consiclero
nuito inportantes cono a presença, na Forntação Rio Bonito, de
for¡ras fõsseis de vegetais com grande scnelhança com ac1ue1as, so
bretudo, das floras estefanianas da Anérica do Norte e Europa.,
associadas, por6n, con alguns elenentos típicos das floras, con
sideradas de idade perniana, da região gondwânica.

Nuna segunda fase, com a anáIise nais abrangente clas ocor-
rências de plantas fósseis atõ então conhccidas, e tendo já prg
posta uma seqüência prováve1 para alguns conjuntos das nesnìas
(= tafofloras) ROSLER (I973.Ð, apresentei urn primeiro ensajo do
que' seria a evolução florística na região da Bacia do paraná, r1u

rante o Paleoz6íco Superior nöSlfn (1974c). Analisando hoje,
esse ensaio nos parece dernas j_aclanente generalizado e catente de
algunas inforrnaçõe s. Contuclo, já esboçarru u ,"qüêr,cia básica cla

sucessão florística e, o que é nais inportante, foi esse esboço
que ne pernitiu reconhecer de inediato a importância relativa de
várias ocorrências novas que estavan senclo descobertas nessa épo
ca (F1uvi6polis, Dorizon, Cerquilho Ve1ho, etc.).

Em seguida, analisando os novos conhecínentos sobre as plan
tas f6sseis cla Bacia do Paraná, reâlizei una conìparação com aque
1as da Argentina, com base no exane de coleções do Museu de La-

etapas
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Plata (La Plata), "Bernardino Rivadavia" (Buenos Aires) e Miguel
Lil1o (S.M. Tucunan) e nos trabalhos de S. Archangelsky e de
outros colegas argentinos. Nesse trabalho ROSLER (1975b) comparo
os rnodelos de evolução florística da Argentina e BrasiI (Bacia do
Paraná), concluindo que o rnaior grau de senelhança florÍstica en
tre as duas regiões foi atingida durante o Per¡niano Inferior. Es

sa concepção rnantenho-a corno válida at6 hoje, porérn a pattir de
ROSLER (1978b) pode-se perceber que o declíneo das glossopterÍ-
deas deu-se mais tardiamente do que se supunha pelos conhecinen-
tos da ópoca. A1iãs, nuitos elementos novos são hoje conhecidos,
tanto aqui, cono na Argentina, e pernitirão un ensaio rnais apri-
ntorado desse problema. Foi contudo un trabalho importante na 6po
ca, pois ainda eram fortes as idéias de que o livre intercâmbio
de espécies entre o tsrasi1 e Argentina durante o Neopaleozóico era
dificil ou irnpossíve1 , conforme sugeriria a falta de espécies co
rnuns, (RIGBY L972 : 580). Os motivos dessas diferenças c1e inter-
pretação eran possivclnente dois: 1) J.F. Rigby conparou espé-
cies que ocorren na Argentina ern estratos ¡nais antígos, cujos
correlativos não existenr na Bacia do Paraná, (pe1o rnenos não co¡n
plantas fósseis conheciclas), 2) Aquele autor não conhecia ai.nda
as descobertas, novas que estavarì'tos fazendo na época en que en-
viou seu trabalho para publicação, (cnbo¡a tivesse à disposição
as infornações sobre várias espécies conuns con a Argentina que
já haviam siclo estudadas por READ (1941),

A clescoberta c1e Nothorhacopteris no Sub-Grupo Itarar6 (RöS-
l,ER E PERINOTTO, 1985) parece-ne importante para tais estudos,
confor¡ne já havia ntencionado anteriormente neste texto.

Novo breve ensaio foi publicado por nöSlpn (1976a) , no quat
as causas de nudanças clináticas e consequentes rnigrações flo-
rísticas são intcrprctadas cono possivelncntc clccorrentcs da no-
vimentação da placa sul-arnericana. As rel.ações clina X floras
durante o Paleozóico na Bacia do Paraná são abordadas ern outïo
trabalho (ROSLER 1976b). I'lajs recentenente numa sinopse didática
são analisados os parânetros nais inportantes das plantas fõs-
seis e¡n geral , como indicadoras de paleoclinas (FITTIPALDI E

RosLER, r987) .

A paleofitogeografia de destintos níveis cronoestratigráfi-
cos do Siluriano Superior ao Terciário Infcrior e a evolução F1o

rÍstica nesse tempo em toda as regiões dos continentes corn afini
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dades gondwânicas passou a ser tTatada ao nÍvel cle un proj eto do
Prograrna Internacional de Correla(ão GeoL6gica (IUGS/UNESCO) à
partir de 1986" Esse projeto, de núrnero 237 e entitulado "Floras
of the Gondwanic Continents" 6 por rnirn coordenado, e ten sua fi-
nalização prevista para o fi¡n de 1990.

Trabalhos contendo aspectos ligados a estas netas maiores
passaram a ser publicados como contribuições a esse projeto. Um

ensaio fitogeográfico abordando o intercânbio florÍstico entTe as
floras gondrvânicas e extra- go ndwânic as ("nórdicas") do carboní-
fero Superior ao Triássico Inferior, en escala global, foi apre-
sentado por ROHN q nöSlEn (1987), demonstrando a estreita e deci
siva relação entt'e floras e clinas. As nudanças e a distribui-
ção dos cli¡nas ao longo do tenpo ¡nencionado, não apenas teria in
fluenciado a evolução florística, corììo a1iás seria esperado, rnas

tambén, seria o principal fator proprrlsor de inigrações f1o¡ísti-
cas observadas ent, pelo ncnos, seis distintos estágios,

O encontro de raízes "in situ', (nöSl¡n, 1979, RöSLER, FENS-
TERSEIFER & CZAJKOIJSKY, I985, PERINOTTO Ê NöSIEN, TSSZ; ASSiN
cono de troncos "in situ" e ern posição de vi<la, (CALDAS et al .

1989) nantcndo i.nforrnações sobre a densidade e variedade vege-
ta1 , autoctonia absoluta, etc 6 indubitavclmente muito significa
tivo para tais estudos. Tanbõm, a clescoberta cle novas formas col¡
possíve1 reflexo cli¡nático, como I l exo i cl ephy 1 1u¡n pcrmicu¡n (I{OFIN
q ROSLER, 1989) adiciona elementos para os ncsmos. As compaïa-
ções entre fornas tipicanìente gonclwânicas colro as espécies cle

Glossoteris são clificultadas pelo estudo ainda precári.o de for-
nas de vários nÍveis dc várias bacias. Feliz¡nente, na Bacia do
Paraná avanços considerãveis foram feitos nesse sentido. En rela
cão a Fornação Rio do Rasto, pode-se, pela prineira vez, verifi-
car a significativa afinidade de suas glossopterÍdeas co¡n aque-
1as do Andar Ra.r:Liga$ , da lndia, conf i.rnando nossa hipótese ,

Porém a sernelhança não õ senão com cerca cle 50? das f orrnas que
ocorren na Frn" Rio clo Rasto. Con outtas regiões gondwânicas, e

con outras idades, a falta de semelhança é muito expressiva, re-
f1exo,;tal.vez en parte, da necessidade de estudos e reestuclos de
rnuitas ocorrências. Esses estudos deverão ser incentivaclos no ân
bito do Proj eto PICG 237 .

Resultados de estudos de ínteresse paleofitogeográfico e de
Evolução Florística jâ reaLizados no ânbito desse projeto estão
relatados en ROSLER (1987, 1988) 

"
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4"10" Relações Flora e Fauna

Os estudos fitogeográficos, de evolução florÍstica, etologia
e ecologia vegetal estão estreitanente relacionados con o panora-
ma geral en que estão inseridos, exigindo análises interdiscipri-
nares, Sobretuto, vários aspectos ligados as faunas contenporâ_
neas podem interessar em diferentes graus.

Nesse sentido, o conhecirnento dos insetos fõsseis é particu_
larnente indispensáve1.

Ern colaboração con R.G. Martins-Neto, estanos, não apenas
descrevendo algumas ocorrências, nas tamb6m, estão em andamento
ensaios sobre a relações dos ¡nes¡nos con as floras conternporâneas.
Favorece esse estuclo a iniciação à Entomologia que real.izei
na decáda de 60, chegando a formar e manteï valiosas coleções de
distintas ordens, realizanclo inclusive vários estudos que todavia
não cheguei a publicar, ¡nas que forneceran preciosos conhecinen-
tos. Ërn camadas ricas en plantas fósseis ocorren insetos f6sseis
quc frequentenente ten suas asas ben preservadas, com GondwanoÞ_
rilon brasiliense (RosLER, ROIjN q ALBAI,ION'IE, 1981) na Fornação
Irati (Pernriano) ou um novo permothricoptera de Montc Mor <1o ?car
bonífero Superior (MARTINS-No, nösltn q pERINOTTO, 1987). Anrbas
as fornras apresentan interessantes inrplicações nas respectivas bio
tas, ainda não exploradas,

os conchostráceos ocorren tanbón, e en enoïrne quanticlade, ern

nunerosas canadas relacionad¡+s a ocorrência de fósseis vegetais,
de forna que as indicações anbientais, biogeográficas e bioestra_
tigráficas, assin corno tafonôrnicas se tornârn conplenentares e
anpliam o poder infornativo de anrbos. Casos cono os citados são
comuns na Formação Rio do Rasto nos estados do paraná e santa ca-
tarina e as relações rnencionadas foram aborcradas en trabarho en
andarrcnto ¡ a partir do seu estudo clescritån'retrizado por ROHN &

ROSLER (1985) na locaridade onde estes foran pela primeira vez
assinaladas por IìosLER (t97Bb) juntamente com as plantas (RöSLER
q ROllN 1984, etc.).

Os coprõ1itos são extrenanente abundantes nas forrnações Co_
'runbatai e Terezina e en alguns afl0rarnentos <la Fornação Rio c10

Rasto e Río do Sul , quase senpre em estratos portadores de plal
tas tosseís (ROsl,lR, 1985 e ROSLER et â1. 1985). seu estudo, asso-
ciado ao estudo clas plantas e cros peixes f6sseis, é interessantís
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sino, porén ainda incipiente 
"

Peixes, representadas por suas escanas e outras peças (a1én
de copró1itos) são cornunÍssinos e frequentemente ocorïen junto
ã plantas. Estudo sistenático de ocorrências de bons espécines,
cono as noticiadas por Röslln (1985) abrirão una nova perspecti-
va no estudo dessas associações " Outrqs vertebradds como anfÍ-
bios e r6pteis tamb6rn aparecem nuito próximõs aos níveis corn plan
tas f6sseis, part icu l arrnent e nos "red beds". O estudo dos nesmos,
e de seus copró1itos, ern relação às plantas procurará as rela-
ções dos respectivos indivÍduos en vida, ern projeto planejado,
por6n,. ainda não e¡n andamento, ern colaboração con o prof. M. C.
Barberena,

Evidentenente, a bioestratigrafia com base em grupos ani-
nais pode e deve set: comparada com aquel.a estabelecida con base
en plantas, incluindo os polens e esporas dispersas, para o Neo-
paleoz6ico da Bacia do Paraná, urn esforço nesse sentido foi rea-
Lj,zað,o por ROCIIA-CAlfpOS q nöSl¡n (I9iB)

A bi.oestrati.graf ia corn base en cotìchostráceos e algunas corn
parações com a distribui.ção clas plantas na Forma.ção Rio do Rasto
está sendo finalizacla por ROIIN q nöSlfn,

A cornparação da bioestratigrafia en base em Tentaculitoidea
e aquela con base em palinornorfos da Formação ponta Grossa, está
tanbéyn senclo f inalì.zacla por CIGUEL ç nöSlfn.

Muitos outros casos pocleri.am ser nencionaclos ainda. Acrecli-
to, porém, que o exposto acima dá uma icléia c1e nosso interesse,
que é o de ¡nuitos paleontólogos, de ben aproveitar a inforrnação
pateontol69ica ern clireção às ¡netas traçadas.
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5" AN.{LISE FINAL E coNcLUSoES

Analisando a ob'ra, ern relação as netas traçadas, constato vá_
rios pontos, entre os quais ne charnan nais a atenção:

- As netas pr6xirnas forarn realizadas satisfatoriamente, muito
enbora, conheça hoje aspectos adquiridos pela experiência que
farão com que daqui para frente possa desenpenhã-1as ainda ¡ne-
thor.

- As netas a longo prazo ainda estão por atingir" O fato mais
aninador é que ao longo desses anos ven-se aproximando cada
vez rnais de1as, nuito enbora, erì contrapartida, corn bem Íìenor
velocidade do que supunha, nesno com todo enpenho. A existên-
cía hoje, de un projeto como o nç 237 do pICG praticanìente cul
minará, ao longo dos próximos 2 anos (f OOO e 199! essas netas.
Acredito que será urna obra realnente importante.

- As metas prioritári.as de forrnação de pesquisadores através do
seu envolvinento enì nossa pcsquísa creio que foram atingiclas
satisfatorianente e hoje já disponros de bons pesc¡uisaclores aqui
formaclos, ou que acui adquiriran o gosto pela pesquisa, na pa-
leobotânica, em outTos canpos da i¡eleontologia, ou nesno, eln

outTos catnpos fora da Paleontologi-a:

Com as conclusões de nais duas dissertaçõcs de nestrado e

una tese de doutorado previstas pata o início do próxino ano
(1990), estârá encerrada uma irnportante, porén labor,iosa, tarefa
de orientação, o que criará condições favoráveis para a consecu-
ção clas metas maiores, planej aclas para os dois prõximos anos.
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