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ABSTRACT

Th e article supplements the kno wledge of the an a tomy of Parattucopita» brasiliana
Maniero, a wood comi ng from Rio Claro, Stat e of S. Paulo, Irati formation, of
Permian age.

I n a previous work (5 ) th e specim en wns descri bed under a new ge nus (Paraia
xo pi.tys brasiliana Mauiero , 11. g . et n. sp. )

Th e Au th or concludes on th e basis of th is rovison that Porataxo pitus Maniero
is to be consi dered dist inct of Toxopit f« Krausel, as it was alrea dy pointed out (5).

I - INTRODU(:AO

A mad eira fossil estudada neste trabalho procede da formacao Irati,
serie Pa ssa Dois (Est. S. Paulo ). Foi a mesma coletada em uma lavra de
calcareo no Bairro de Assistencia (Municipio de Rio Claro) e adquirida pOl'
Sergio Mezzalira.

Em uma contribuicao anterior (5 ), 0 A. dcscreve , com pormenores, 0

lenho secunda rio do fragmento e 0 compara com Taxopitys africana Krausel,
mad eira procedente da formacao Karroo (Sudoeste da Africa ). (1) .

Embora a dia gnose do lenh o secundario de Taxopitys permitisse a
inclusiio de nossa madeira neste genero, foram encontrados no lcnho primario
algumas diferencas estruturais, qu e nos parecem suficientes para criar urn
novo genero. Assim sendo , foi 0 fossil classificado como Parata xopitys
brasil iana, Maniero, gen. et . sp. n.

Depois de rever 0 trabalho, consultar novamente a Iiteratura e revisal'
a estrutura do lenho primario e da medula, 0 A. apresenta a seguinte diagnose.

II - DESCRI(:AO ANAT6MICA

A - Estrutura externa

o especime apresenta a forma cilindri ca achatada. A superficie e quase
lisa, escura e oleosa , mostrando apenas urn no de 10 mm de espessura. A
seccfio transversal, levementc eliptica, apresenta a medula com 3 mm de dia
metro urn pou eo fora do centro.

Depois de polida e ata cada pelo acido flu oridrico, a seccao se torna
acizentada em parte, deixando vel' cir culos concentr icos mais escuros. Sao seis
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as "aneis de crescimenta " assim revelados, com disposicao um pouco irre
gular. Cunhas do lenho primario aparecem penetrando na medula.

B - Estrutura interna

" Lenho seciuulario"

ecciio trausuersal : - Traqueid es di sp ost os em Iileira ra cliais, em
gera l regula res , principalrn cnte na parte intcrna do lenh o. Contorno do s
tr uqueid es ern "era I subtetragona is com tcn rleu cia a cxago nuis; di sposicfio
alt erna a u opos ta, I-Ia alguns casos de conto rnos sulitr iang ula res ou red ond os.
Os di fimetro radi al s ma is numerosos med ern 29 pod end o ulingir 4,9 e S3
p. respecti vam ente. Quando nan sao isorliamctricos alonga m-se no entido
tangencial, na maioria dos caso s.

Lamela media muito nitida, vista em quase toda a secca o em traces
fin es e gracio sos, raramente interrompidos. Paredes celular es espe ssas com
tonalidades variaveis, desde ouro palido ate ouro carregado e brilhante. Es
paces intercelulares mu ito freqi.ientes com tamanhos variaveis, sendo maiores
entre as celulas sub-re dondas .

Raios medulares com 20 ,5 p. em geral, ma s com variacoes de 12 a 29 p..
As paredes da s celulas dos raios nfio aparecem nessa secc fio, Os raios
distam entre si, no mesmo circ ulo, de 3 a 12 fileiras de traqueid es ; essa
di stancia, em alguns casos, alcan ca 24 traqueides.

Proximo a medula os raios sao mais numcr osos e ma is curtos,
Secciio radial - Traqueides longos ; diametros muito variav eis entre

urn e outro traqueid e ou no mesmo tr aqueide. Paredes nitidas, sinuosas,
lamcla media bern visivel ; nos extre mos, as vezes , sao bern curv as e as
fund os dos traqueides se engrenam um aos outros, Ha casas em qu e as
paredes da s celulas difer entes se cru zam formand o an gulos ag udos qu e apa
rentam terminacoes de traqueides.

Pontuacfies areoladas numer osas em cer tas zonas e completamente au sentes
em outras. A disposiciio pod e ser un ida au di spersa ; quando unida a
disposicao e unisseriada. Em certas zonas as fileiras sa o duplas e quase
sempre alt ernada. Essas pontuacd es apresentam contorno circ u la r quando
esparsas ; qu ando un idas, em ge rul, ap resentam achatament o a u an gulo devido
a compressfio . Apresenta m, em geral , a di am etro de 10 a 12 fl. na s duplas
fil eiras, chegando a 14,16 J~ ou m ais, quando espa rsas . Sao delim itadas,
extcr namente , par um traga fin o, preto, muito uniforme e nitid~ ( anel
pectinico }. Paras sernpre presentes, pequeuos, com 1 a 2 J~ de diametro,
centrais, de contor no pouco nitido, transparentc (sem taros ).

Pode-se notal' no lenho secundar io numerosos traqueid es com espessa
mentos hem finos e paralelos . Os mesmos podem ser visto s sobrepostos as
pontuacoes, ou em traqueid es desprovid os da s mesmas. Ha traqueides
pontuados qu e nao apresentam espessamentos.

Esp essamentos quase perpendiculares as pared es, em gera l ; as vezes .
pouco inclinados, quando entre eles exi ste um espessamento bifurcado. Sao
sinuosos au curvos, pOl' vezes , mas quase sempre paralelos. Distam entre
si de 6 a 8 J~ em geral, ou alcancam 10 a 11 p. em casos raros,
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li'ig . 1 - St'Ct;ii.o 'I' rnu sversal do lenho sec u udario, X 340 ; 2 sec ciio r adial do len!lQ
secundar!o, X 520; 3 - Se ceao tun gen ci ul d o lenho sec u n da rto, X 23 0 ; 4 - Seccao

transversal do lenho pr ima rio, X 24 0.
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Raios medulares numerosos e curtos, de alturas muito variaveis em mimero
de celulas, Celulas individuais des raios com 74 a 164 fL no sentido longi
tudinal, e scm pontuacoes, Em certas regifies essas eelulas parecem quadradas
devido ao cruzamento dos traqueides longitudinais com os raios, Essa zona
chamada "campo de cruzamento" (traqueid field) apresenta pontuacoes com
contornos indistintos, Cada divisao apresenta 6 a 8 pontuacfies.

Secciio tangencial: Traqueides longos, sinuosos, notando-se muitos casos
de terminacoes das paredes em iingulos muito agudos, Raios medulares sempre
unisseriados muitos numerosos, altos de duas a sete celulas, havendo casos
extremos de 20 celulas de altura. Paredes verticais das celulas sempre
presentes ; faltam, em geral, as paredes horizontais nessa seccao, Numa
mesma altura os raios distam entre si de 3 a 11 traqueides, havendo caso
de 16. Paredes radiais sinuosas, cor de ouro, com lamela media, negra,
fina e nitida, Pontuacfies muito raras em cortes das paredes radiais, mas
em alguns casos bern nitidas. Pontuacoes completamente ausentes em paredes
tangenciais. Celulas individuais com cerca de 24 a 33 u de altura e com 20 u
de largura. Na parte porosa foi observado 0 seguinte: traces das paredes
sao pouco nitidos, opacos pulverulentos e com disposicao urn pouco irregular.
Haramente sao vistos raios medulares, 0,; traqueides, em geral, apresentam
espessamentos iguais aos descritos em seccao radial.

Lenho primdrio

Seccdo transversal: Cunhas do lenho primario numerosos, com formas
e tamanhos variaveis ; a espessura atinge 8-9 celulas ou 160 fL. Os diametros
das celulas crescem de dentro para fora de 6 a 20 fL aproximadamente.
Raios medulares numerosos e irregulares, interessando todo 0 lenho. As
celulas dos mesmos medem de 40 a 72 fL de comprimento por 8 fL de largura.

Secciio radial: Traqueides com espessamentos espirais em geral, e rara
mente pontuados. Os espessamentos distam entre si em geral de 4 a 6,3 fL.

No apice das cunhas os traqueides apresentam pontuacdes unisseriadas distantes
em geral 4 fL.

FIG. 5
SecGiio radial do lenho, X 400.
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Seccdo transver sal: Parenquima irregular. Numerosas celulas de resina
dispersas ou agrupadas. Aspecto das mesmas muito variaveis, com maier au
men or refringencia, em geral, com luz, outras vezes sem, ou com luz obstruida
pOl' substancia opaca, Em alguns casos a resina forma urn espesso ancI
zonado dentro da celula , com fendas a guisa de poros aparentando celulas
esclerosas.

Seccdo radial: CeJulas de resina em geral dispostas em fileiras no
sentido longitudinal. Sao em geral achatadas no sentido perpendicular, me
dindo seus diametros 40 p. pOl' 80, 32 par 60, 32 pOl' 116 ou 57 pOl' 120 p..
A resina apresenta 0 mesmo asp ecto que em seccao transversal.

III - DISCUSSAO

A primeira vista , 0 fato de Parataxopitys encontra r-se no Brasil junto a
Mesosaurus , no Irati, e, na Africa , Taxopitys, encontrar -se em formacao
superior em que se acham esses fosseis, isto e, aeima do White Band,
parece tirar 0 valor dessas madeiras como guias estratigraficos. (3) .

E preciso lembrar que a diferenca de distribuicao entre plantas e animais
fosseis e assunto bern conhecido, como ja demonstrou Seward (7). Par outro
lado , a falta de determinados fosseis em certas Iormacoes niio servem para

FIG. 6
S ecc fio rnd i al cia meduln, X 250.

atestar a inexistencia da especie, na idade correspondente ; como e natural,
seria necessario saber se houve condicoes para a mesma fossilizar-se.

As condicfies de fossilizacjio entre animais e vegetais sao muito diferentes
e devem ser tambem, as condiciies entre especies vegetais distintas e ate
mesmo entre as partes da mesma planta,
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No cas a particular de MesosauI'us houve condicoes iguais de Iossilizacao
no Irati e White Band, devido naturalmente as semelhancas Iitologicas da
rocha encaixante, embora faltando no White Band 0 folhelho pirobetuminoso.

Com referencia a Parataxopitys talvez se explique nfio ser 0 mesmo
encontrado no White Band por njio se encontrar no mesmo 0 Iolhelho
pirobetuminoso, provavel responsavel pela sua fossilizacjio no Irati. POl'
outro lado, encontrando-se 0 mesmo folhelho no Ecca medic ficaria explicada
a presenca de Taxopitys nessa formacao.

Com a revisao do assunto e principalmente na estrutura do lenho pri
mario e medula, 0 A. faz notal' a continuidade dos raios medulares secundarios
que atravessando 0 lenho primario van atingir a medula. Em seccao trans
versal niio foi notada a linha de transicao entre 0 lenho secundario e prirnario.
Em seccfio radial os traqueides deste Ienho sao igualmente diferenciados, com
excecfio dos traqueides pontuados da parte interna.

Quanto as conclusoes a que chegou 0 A. sohre a natureza das celulas
de resina da medula, haseia-se tanto no aspecto das celulas, como na sua
disposiciio, E provavel que a definicfio destes elementos seja contestada por
outros autores, tal e a semelhanca que guardam com as celulas do escleren
quima; autores como Seward e Walton ja diseordam neste mesmo assunto.

o A. considera os caracteres acima citados como suficientes para distin
guir a madeira aqui estudada, do genero Taxopitys de Kraiisel.
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