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OBSERVACAO SOBRE PARATAXOPITY8

AMERICANA (Milanez e Dolianiti)

POl'

OCTAVI 0 BARBOSA

Escola Politecnica de Sao Paulo, Universidade de Sao Paulo

No numero de junho de 1950, volume 10, dos "Arquivos do Jardim
Botanico", Rio de Janeiro, pp. 117-129, aparece publicado um estudo ana
tomico de uma madeira fossil da formacao Irati, do permiano da regiiio de
Rio Claro, Estado de Sao Paulo, sendo autores F. R. Milanez, do Jardim Bo
tanico, e Elias Dolianiti, do Service Geologico Federal brasileiro.

sabre 0 estudo dessa planta, iniciado em Sao Paulo pOl' Jordano Maniero,
do Instituto Adolfo Lutz, em 1948, (Vide "Mineracao e Metalurgia", vol. 13,
n.? 75, set.-out. 1948, p. 193) devem ser Ieit os dois reparos.

Primeiro, na descricao de Maniero apresentada na Reuniiio Anual da So
ciedade Brasileira de Geologia, em outubro, de 1949, em Salvador, Estado da
Bahia, a referida madeira foi provisoriamente chamada de "Damaroxylon
brasilianum". Nessa ocasiao, Maniero esclareceu que nao completara ainda a
consulta bibliografica, mas que previa que 0 nome do genero da planta seria
outro. Logo a seguir, completou 0 seu estudo e denominou a madeira de
"Paratoxopitys brasiliana" gen. n. sp. n. Uma nota preliminar sabre 0 caso
saiu entao em "Minera(/io e Metalurgia", vol. 15, n.? 89, janeiro-fevereiro de
1951, p. 231. A descricfio completa de Maniero saiu no mimero de Marco de
1951 dos "Anais da Academia Brasileira de Ciencias", n.? 1, tomo 23, pp.
105-112.

POI' este breve relato, ve-se, pois, que, a madeira estudada em 1950 pOl'
Milanez e Dolianiti ja tinha sido descrita pOl' Maniero em 1949. Ha, entre
tanto, prioridade publicitaria da designacao "Spiroxylon americanum":

Em segundo lugar, deve ser positivado que a designacao do genero como
Paratoxopitys deve ser mantida pois que Soiroxyloti e nome ocupado pOl'
Hartig desde 1848, para uma conifera terciaria do norte da Alemanha (Vide
R. Kraeusel - "Zur fossilen Koniferenholzer". Palaeontographica, Bd. 62,
p. 242, 1919, Stuttgart), con forme bern esclareceu Kraeusel quando estudou
urn grande mimero de madeiras f6sseis da Africa do SuI, inclusive 0 ja ante-
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ri orrnente (e inadvertidamente ) apelidado " Spi roxylon" de Walton (Vide R.
Kraeusel - "Fossile Pflanzenreste aus der Karruformation Deutsch-Suedwes
tafrikas ", Beitraege zur geol. El'forschung del' deut. Schutzgebiete, H. 20,
] 928 , p. 48, Berlin).

Se Milan ez e Dolianiti tivessem consultado 0 trabalho de Kraeusel, te
riam evitado a mesma repeticao de Walton.

Embora Maniero nfio tivesse revelado a diagnose do genero Parataaopi
tys antes da publicacao do trabalho de Milanez e Dolianiti, julgo que de qual.
quer modo deve ser mantida a designacao Parataxopitys, de vez que Spiro
xylon nao pode ser utilizada.

A madeira de Assietencia deve ser, afinal chamada Parataxopitys am eri
cana (Milanez e Dolianiti), estes cabendo a paternidade da especie, e a
Mani ero, a criacao do genero.

o autor desta nota teve oportunidade de examinar tambem preparacfies de
Parataxopitys americana nov. comb. e e de opiniao que a semelhanca entre
esta madeira e Taxopitys ojricana Kraeusel e verificada apenas no lenho se·
cundario, Neste particular, Parataxopitys e Taxopitys quasi nada diferem
tamb em de Taxoxylon, Taxus, etc.

Quanto ao lenho primario, porem, Taxopitys e centripeta e Parata xopi
tys e centr ifuga. Pori sso, sou de parecer que Parataxopitys nao e uma desgina
gao muito feliz, pois que a semelhanca ontogenetica com Taxopitys e pre~aria.

A espeficicacfio Parataxopitys americana foi aceita por Milanez e Dolia
niti, como sug erida pelo signatario desta nota em 1951. E tanto assim e que, no
artigo de Dolianiti sobre a distribuiciio das plantas Iosseis do Gondwana do
Brasil, aparece 0 fossil da formacao Irati com essa designacao (" La flore
fossile du Bresil, d'apres sa position estratigraphique " , XIX Congr. Ceol,
Int ern. , Symposium sur les seri es du Gondwana, pp. 257-272, Alger , 1952 ) .

Em 1955 Maniero apresenta uma revisao dos seus estudos de 1948-1951
e diz que P. brasil .ana Maniero e especie diferente de P. americana (Milanez
e Dolianiti). Ora, para urn leit or njio especializado, ou mesmo para 0 especia
lizado que nfio tenha a mao preparacfies microscopicas, e dificil julgar a
realidade dessa dif erenca especifica, sem que sejam apontados as elementos
diferenciais.

Existe outro esclarecimento muito mais importante e decisivo no caso :
o signatdrio desta nota [oi iniomuulo pelo coletor do fOssil que as peqas des
critas por Man iero e Milanez-Dolianiti pro uem. do mesmo exemplar. A con
clus jio forcada e, pais, que nao ha duas especies diferentes e sim uma uni ca
especie, cu ja descri cao tern par base urn uni co exemplar .

Sao Paulo, maio de 1955
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