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Introdução

O objetivo principal do projeto foi realizar uma análise morfológica dos fitofósseis

presentes em rochas de idade carbonífera, aflorantes na localidade de Salto (SP) e

pertencentes à unidade formalmente conhecida como Grupo Itararé, Bacia do

Paraná. Trata-se de ramos de uma linhagem de Bryophyta, pertencentes ao

gênero gondwânico denominado Dwykea (Anderson e Anderson, 1985), os quais

ocorrem carbonificados.

A unidade litoestratigráfica abordada no projeto apresenta grande variedade de

litofácies, como sedimentos argilosos, arenosos e conglomeráticos, além da

presença de varvitos e níveis carbonosos (Di Pasquo, 2003), indicando diferentes

ambientes, desde marinhos até transicionais a continentais, muitas vezes

associados a condições glaciais. As rochas apresentam seixos e blocos de

múltiplas áreas fontes, evidenciando o grande volume de sedimentos que foram

carregados pelas geleiras.

Figura 1: Coluna estratigráfica

do afloramento estudado com a

localização dos fósseis

(modificado de Longhim, 2003).

Materiais e Métodos

O projeto teve início com a inclusão das amostras acervo de Paleontologia do IG-

UNICAMP, dentro da coleção científica de Paleobotânica (CP1). Dessas as

amostras CP1/411, 412, 415, 416, 419-422, 427-431, 434-437 e 508 apresentaram

os caules de Bryophyta aqui estudados.

A pesquisa foi primeiramente centrada no estudo dos exemplares de Bryophytas,

as quais foram observadas em microscópio estereoscópico ZeissStemi 2000-C,

desenhados em câmara clara acoplada, medidos através de um paquímetro

digital, tendo imagens captadas com câmera digital acoplada e processada

utilizando o software AxioVisionZeiss. Uma vez finalizada essa etapa, foram feitas

descrições botânicas e a inclusão das amostras dentro de um gênero fóssil, o

Dwykea.

Por último, foi executada uma análise das amostras CP1/416, 421 e 427 em MEV

para identificar possíveis microestruturas preservadas nas amostras e a sua

composição química.

Resultados

Nesse estudo foi utilizada a classificação do

Reino vegetal proposta por Goffinet e Shaw

(2009).

Divisão BRYOPHYTA Schimper, 1879

Gênero Dwykea Anderson e Anderson, 

1985

Amostras estudadas: CP1/411, 12, 15,16,

19-22, 27-31, 34-37 e 508

Descrição: Gametófitos eretos com

espessura de 0,87 ± 0,001 mm e

comprimento de 9,89 ± 0,001 mm; portando

folhas dispostas espiraladamente, mais

abertas na porção distal e squarose a

erecto-patentes na medida que se

aproximam da porção apical. Folhas

lanceoladas, margem inteira, base

amplexicaule, ápice agudo, com espessura

de uma célula.

Figura 2: Gametófitos de Dwykea sp. 1 e

2 - Porções apicais de gametófito (1-

CP1/434 e 2- 412); 3,4 e 5 - Porções

distais, nota disposição espiralada das

folhas, bases amplexicaule e ápices

agudos (3- CP1/422, 4- CP1/420 e

CP1/431). Barras de escala = 1mm
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Tabela 1: Comparação das amostras descritas 

com as previamente encontradas e listadas na 

bibliografia.

Anderson e 
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Amaral 

(2004)
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Longitude do ramo ˃ 25 mm ˃ 17 mm ˃ 12 mm

Dimensão das 

folhas (comprimento 

x largura)

5,0 mm x 

0,15 mm

5,2 mm x 

0,2 mm

3,0 mm x 

0,2 mm

Ápice das folhas Agudo Agudo Agudo

Filotaxia Pouco clara Helicoidal Espiralada

Costa Ausente Tênue Ausente

Gametófito Não 

observado

Presente Presente

Esporófito Não 

observado

Pleurocárpi

co

Não 

observado

Conclusões

Para concluir que as amostras pertencem

ao gênero Dwykea, descritas primeiramente

por Anderson & Anderson (1985), na Bacia

do Karoo, África do Sul, foi preciso

estabelecer parâmetros comparativos entre

as amostras encontradas e as previamente

descritas.

Em trabalho anterior para o Afloramento km

96 da Rodovia dos Bandeirantes, SP,

Amaral et al. (2004) descreveram um

gametófito por eles denominado como aff.

Dwykea sp. muito similar as aqui

estudadas, inclusive com o esporófito

associado. As comparações entre podem

ser verificadas na Tabela 1.

As observações em MEV corroboram as

observações em lupa. O MEV auxiliou

melhor caracterização da morfologia e

fossilização das briófitas descritas sem que

houvesse necessidade de destruir a

amostra. Além disso, possibilitou a

visualização de estruturas celulares,

embora estas não se encontrem bem

preservadas após os processos

diagenéticos e de fossilização.
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