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RESUMO

No presente trabalho descreve-se uma nova especie de alga do grupo.
das Charophyta ocorrente em arenito da formacao Bauru, Cretaceo do Es
tado de Sao Paulo. A descricao e baseada em algumas centenas de "gyro
gonites observados, sendo 41 perfeilos. A literatura brasileira refere Cha
rophyta fosseis desde 0 trabalho de Etheridge sabre moluscos teroiarios do
Alto Amazonas (1879), porem consistem em meras referencias sem descri
c;6es ou Ilustracoes .

ABSTRACT

In the present paper the A. describes a new species of Charopbuta
from a Cretaceous sandstone of the State of Sao Paulo, Brazil (Bauru For
mation), based in more than a hundred gy)-'ogoniLes. T hese fossils are as
sociated with ostracodes. Although 13razir " .1 fossils Clutrop lnj t« are known
since 1879, they were unaccompanied 0 1 any descri ptio n or illustration.

TERMINOLOGIA USADA

Em geral a (mica parte do aparelho reprodutor feminino das algas
Charophyta que oferece grande possibilidade de fossilizacao e 0 involucre
celular da oosfera visto que as celulas que 0 cornp6em sao dotadas fre
qiientemente de depositos de carbonato de calcic no seu interior. Essas
celulas sao chamadas celulas espirais devido a sua forma espiralada . As
formas recentes apresentam no topo, uma ou duas fileiras de 5 celulas
pequenas; 0 conjunto dessas celulas charna-se corona. A corona nao se.
calcifica nas especies recentes e so raramente nos fosseis . :ltstes somente
conservam a parte calcaria das celulas espirais e raramente a corona,
quando esta se calcifica , POI' esta razao nao podem ser chamados de
oogonias , Harry (Apud Peck 1941, p. 289) propos que se aplicasse 0

termo gyrogonites para essas partes das oogonias que sao conservadas.
:ltsse termo havia sido utilizado pOI' Lamarck para designar urn genera
fossil de Characea mas corresponde, nesse sentido, a urn nomen nudum.
dado que 0 genera foi mal definido.
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Os outros termos aqui usados na descricao das Charophyta acham
'8e esc1arecidos pela fig. 1. Nao aparece nos nossos fosseis 0 estagio de
suIcos intercelulares que existiria se a calcificacao das celulas espirais
tivesse progredido no sentido de preenchimento de toda a celula ,

INTRODU<;AO

Os especimes de Charophyta aqui diseutidos procedem de um are
nito da formacao Bauru que aflora em um corte da Estrada de Ferro No
roeste do Brasil proximo a estacao de Machado de Melo, Estado de Sao
Paulo, onde foram coletados pelo Dr. Octavio Barbosa. Ocorrem ai as
sociados a escamas de peixe e ostracodos. 0 material veio ter-me as maos
gracas a gentileza do coletor a quem consigno os meus agradecimentos.
As Charophyta em questao ocorrem em numero relativamente elevado
e de modo subca6tico na matriz arenosa. N a superficie de um fragmen
to de rocha de cerca de 10 cm2, contei 40 gyrogonites. Em outras amos
tras 0 numero e menor. Os detalhes sabre 0 jazimento desses f6sseis po
dem ser encontrados na nota anexa, de autoria do Dr. Barbosa. Pude ve
rificar que os ostracodos aparecem associados as Charophyta. Alias essa
associacao e muito conhecida na literatura e decorre da identidade de
ambiente ecol6gico explorado por esses seres ou sejam aguas estagnadas
doces ou salobras. :Esses "gyrogonites" sao muito frageis e consistem em
apenas uma delgada lamina silicificada de 10 micra ou menos de espes
-sura . A separacao da matriz e facilitada pela natureza friavel desta, con
tudo e dificultada pela extrema fragilidade dos fosseis . Apesar dessa
fragilidade e da natureza relativarnente grosseira da matriz, eles se acham
bem conservados, muitos "gyrO& »nitee' estando completos. Assim pode-se
supor que se trate de uma bioC'~se, pois 0 material nao resistiria a um
grande transporte.

A primeira citacao de Charophyta f6sseis no Brasil data de 1879,
sendo de autoria de Etheridge; trata-se de material do Terciario do Alto
.Amazonas . S. Mezzalira encontrou, em corte da rodovia Fernao Dias,
'proximo a estacao de Tanque da Estrada de Ferro Bragantina, em ca
madas correlacionadas por ele ao suposto Terciario da cidade de Sao
Paulo, "gyrogonitM' de Charophyta associados a outros restos vegetais
(Comunicacao verbal). "Oogonias" de Charophyte procedentes de tes
ternunhos de sondagem e amostras de calha dos pecos de Cururu e Ba
«lajoz na fossa do Maraj6, foram estudadas por Sommer (In Petri 1954,
pp. 15, 21).

DESCRI<;AO

Chara Barbosai Petri, sp. nov.

MATERIAL - Algumas centenas de gyrogonites estudados, dos quais
41 completos ou suficientemente conservados para perrnitir a mensuracao,
Depositados na Col. Paleontologica do Depto. Geol. Pal. da Faculdade de
Filosofia, Ciencias e Letras, Univ, Sao Paulo.
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DESCRJ c;AO - Gyrogoniies cilindrico-alongados com base estrei
·t a e urn tan .o agucada; comprimento 408 a 673 micra, largura 224 a
388 micra, f l .a ior largura na regiao mediana, ligeira e obliquamente trun

-cado no tope , Espaco deixado pela celula nodal visivel em poucos indi
viduos, com cl forma pentagonal e com cerca de 30 micra . Celulas es
pirais concavas, relativarnente profundas, 50 a 60 micra em largura.

' Crista int er celular estreita e aguda, tendo uma espessura de 10 a 20
'm icra na base . Espiras laterais visive is lOa 11 sendo que em dois in
.dividuos com p lete s aparecem 9 espiras laterais e em urn unico indiv i
duo, 13 . £les se curvam para a base assumindo uma disposicao verti-
cal. Angulo equatorial em geral de 12 a 24°, sendo os valores maiores

:p roximos a base.

ToP O
f Fig. 1 - a=celula espiral (que envolvia III

oosfera }; a=angulo e q uatoria l ( an ·
gulo entre celula espiral e a hori
zo nt al ) ; bcccrtst a intcrcelular ( d el
xada pela catcificecao incipiente das
celulas espira is L; ccesulco celular
(deix ado peto desaparecimento d s
celu la espiral ) ; deepro jecao bass
do gyrogonites; eccenfiga lo caliea
<;30 da celula nodal oesaparecidr
por nao se ter calcificado, deixandc
apenas urn especc v eeio pentago
nal visivel em vista basal do gyro
gonites; f=localiza~ao das celuJs !
da corona dessparecidas por nao tel
lido ca1cificadas .

OBSERVAeOES - Os gyrogonites SaO variaveis tanto em lar
'gura como em comprimento, sendo 0 grau de projecao da base tambern
muito va riavel , Os especimes menores tendem para uma forma mais
alongada.

A camada depositada pelas celulas espirais, a unica conservada co
mo fossil, e muito fina, possuindo, em todos os casos observados, espes
sura de menos de 10 micra. Nao foram observados exemplos de gyro
gonites com as celulas espirais preenchidas de maneiraa produzir ele
vacoes celulares. As cristas intercelulares sao agudas apresentando-se,
as antigas celulas espirais, sem excecao, profundamente concavas . Esta
particularidade mostra que a calcificacao foi apenas incipiente. 0 maior
ou menor grau de calcificacao das celules espirais representam estagios
no desenvolvimento das oogonias de especies recentes existindo, contu
-do, especies que nunca passam de determinado estagio , Por conseguin-
-t e, este carater so po de ser tornado como especifico quando observado,
sem excecao, em toda a populacao . E' 0 caso na populacao aqui estu
dada. E ' possivel tambem que 0 grau de calcificacao das celulas espi-
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rais seja influenciado pelo ambiente ecologico , Karpinsky (Apud Peck
1934, p. 89) afirma que variacoes no conteudo de calcic da agua nao
tiveram influencia nesse processo, porern que em certos exemplos a luz
e 0 conteudo de cloreto de sodio da agua controlavam a deposicao de·
calcio .
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Populacllo- 4\ gyrogoniles

I

56 59 62 65 66 71 74
Fig. 2 - H istograma mostrendo a variacao cia re lacao largura (L ) sobre

comprimento (C) .

As vezes a finissima camada silicificada cobre todo 0 interior das
antigas celulas espirais. Estas entao aparecem, em seccao transversal
dos gyrogonites sob a forma de espacos occs retangulares de cerca de
20 micra de altura por 50 micra de -Iargura .

Nao houve deforrnacoes dos gyrogonites. 0 material que devia ter
sido originalmente calcario esta todo silicificado e aparece com uma
cor branca, se destacando da matriz avermelhada. 0 arenito e urn tan
to friavel 0 que facilita 0 isolr-nento dos fosseis . Contudo e muito di
ficil a separacao de gyrogonites. .orfeitos devido a ser eles constituidos
somente de uma finissima camada silic ificad a (Menos de 10 micra) .
Comumente se mostram quebrados no topo, mesmo antes de serem iso
lados da rocha 0 que sugere que, como acontece em muitas especies
de Charcphyta, a calcificacao das celulas espirais se iniciaria na base e
so tardiamente atingiria 0 topo, onde a camada e mais fina . 0 ponto
em que os fosseis se quebram e aproximadamente 0 mesmo em quase
todos os especimes , Assim it primeira vista poderiam lembrar 0 genero
Aclistochere . Contudo nos especimes completos pude observar que 0

tope e apenas ligeiramente truncado e as celulas espirais fecham 0 tope
sem qualquer sinal das celulas da corona.

o tamanho relativamente grande dos gyrogonites, a forma cilindrico
alongada, a presenca de 5 celulas espirais com enrolamento sinistrogiro
que se encontrain no topo que e apen as ligeiramente truncado, sem ves
tigios de celulas da corona, sao caracteristicos do genero Chara na acep
c;ao dos paleontologos . ~ste e urn g€mero·forma, possivelrnente polifile
fico, distribuindo-se do Pensilvaniano Superior a R ecente .

A nossa especie e bern distinta pela curva das celulas espirais para
a base, onde se dispoe verticalmente ou quase e pelo alto valor do angulo.
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equatorial. As especies de Chare descritas do Mesozoico da America do
SuI diferem prontamente de nossa especie . Chara ova/is Fritzsche des
crita originalmente do Cretaceo do norte da Argentina e reconhecida pos
teriorrnente por Peck e Reker no Cretaceo Superior do Peru, difere de
C. berbosei pelo tamanho maier, rnenor numero de espiras laterais e for
ma menos alongada. Chera perlete Peck e Reker tambern do Cretaceo
Superior do Peru afasta-se completamente de nossa especie pelo gyrogo
nites quase esferico, Iigeiramente mais largo que longo, tamanho maior e
menor nurnero de espiras laterais. A especie brasileira e rna is afim a

30

3b

3c

Fig . 3 - 3a J 3b, Sc, vistas respectivamente lateral, superior e inferior do
mesmo gyrogonites. Aumento 100 X.

Chara strobilocarpa Reid e Groves descrita originalmente do Eoceno Su
perior da Inglaterra e reconhecida par Peck e Reker no Peru, em sedi
mentos do Eoceno ou Oligoceno. Ela se assemelha a C. strobi/ocarpa
pela forma dos gyrogonites, alto valor do angulo equatorial e pela curva
das espiras para a base; contudo a forma brasileira possui gyrogonites
menores, 0 topo ligeiramente truncado e nao dotado de uma conspicua
ponta agucada como naquela especie, e a tendencia para maior numero
de espiras laterais. C. texensis Groves do Cretaceo do Texas tarnbem
mostra alguma semelhanca com a especie brasileira, contudo e mais alon
gada e as lados sao rnenos convergentes para a base, faltando, por conse
guinte, a ponta agucada ,

Dedico a presente especie ao Or. Octavio Barbosa, coletor do material.
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