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ABSTRACT

In thi s pap er th e author describes a new form of Eup ecopt eris Gothan, nam ed E. meri 
dionalis n. sp,

For th e first tim e this genus has been r ecognized in Lower Gondwana beds , a nd
the author dis cusses and compares th e several pecop terids tha t appea r in Brazil and also
in Ar gentine, thus ther e are some di ffe rences in age among the sed iments conta in ing
element s of euramer ian flora in th e northeastern part of Brazil and the mixed Go ndwa na
Euramerian Flora found in southern Bra zil an d in the Chuhut regio n. in Ar gent ine.

The speci men stud ied came from a bore sample from Pantan o Grande, municipality
of Rio Pardo, Rio Grande do SuI, stratigraphically situ ated in th e Tubarao Seri es, Cuata
Group, Upper Carboniferous.

RESUMO

estll tru balho 0 a utor descreve lima nova Iorm u do gCllero Eupecapteris Gothan,
desig natla com E. meridionalis, n. Sfl.. e qu e pela prim eira vez e re conhecir la em sedi
men tes do Gondwa na Inferi or. 0 a utor d iscute e compara as varia s especies II · pecop
tcriclios qu e se conhece do Brasil e tam bem da Arg en tina , dad o qu e existent alg umas
di ferencas em idacle entre O ' sedim m tos qu e contem elemen tos cia flora eurameriana
cia parte nord este do Bra sil , e da flora mixta Co ndwana-Euramcriana que ocorre na parte
5 111 do Brasil , e em Chubur, IIU Argenti na.

o especime estudado provern de urn test emunho de sondagern Iocalizado em Pantano
Grande, municipio de Rio P ardo, Ri o Grande do SuI, cujos sedimentos pertencem ao
Grupo Cuata, Serie Tubarao do Carbonifero Super ior.

INTRODU(: rlO

Dada a gentileza do Eng.? Romulo Machado, do Deparlamento Autonomo
de Carvjio Mineral, e do Prof. Iraja Dami an i Pinto, Diretor do Institute de
Ciencias Naturais do Rio Gran de do ul, receb 1110 para estudo um te te-

(0) Trabalho realiz ado sob os a uspicios d o Conselho Na cional de Pesqutscrs.
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munho de sondagem, onde se encontram alguns elementos de pinulas de
pecopterideos.

Na flora fossil do Brasil nao sao raros especimes que tern sido atribuidos
por varies au tores como pertencen te a este grande grupo. Assim, Lundquist
(1919), identiIicou C0l11li Pecopteris sp. alguns fragmentos de pinulas, proce
dentes do estado do Parana, qu e deviam representar tres especies distintas,
Read (1941 ) esludo u a c:01cl;ao qu e Ihe foi enviada da mesma localidade,
definindo tres especies atribuidas ao genera Pecopteris.

Da s colecoes que fizemos do afloramento Bainha, em Criciuma, estado
de Santa Catarina, encontramos alguns fragmentas que identificamos como
Pecopteris sp . (1946) .

o fos il qu esLudamos no preseut e trabalho, foge algum tanto aos carac
teres que definem a genera Pecopteris, enquadrand o-se melhor em outro genero
bastante a fim, Eu pecop teris GoLhan, que indue es pecime muito proximos
de Pecopteris, ma que diferem <Ieste, principa lmente, pela insercao das pi
nulas no raquis e pela disposicao das nervuras.

Diz Walton (1929, p. 69) "que as pinulas de Eupecopteris, sao usual
mente convexas au concavas, indicando tambem que a lamina era espessa".

Isto , alias, se depreende, no nosso especime, pelo aspecto vigoroso das
nervuras e tarnbem do raquis, que , comparado com 0 tamanho das pinulas
e estremamente forte.

Suas pinulas, apresentam-se par vezes, com uma concavidade bern acen
tuada, sem ser entretanto urn habito normal. A nervura mediana e muito
forte, principalmente na parte basal, onde se encontra, sempre, muito pro
ximo au mesmo unida a sua margem inferior .

o restante da nervacao e ainda hastante forte, apresentando-se quasi
sempre com uma curvatura para baixo, fazendo com 0 raquis urn angulo que
varia de 45 no inicio, chegando ate aproximadamente 90. A nervaqao e
usualmente esparsa, muitas vezes dividindo-se dicotomicamente junto a ner
vura principal, tornando a se dividir nas proximidades da borda. Pode-se
contar 4 a 6 nervuras, geralmente alternas, em cada lado de nervura prin
cipal.

Cada nervura que se dicotomisa junto a nervura principal, forma angulos
de 20 a 45, respectivamente. Esta dicotomia basal das nervuras secundarias
eurn dos caracteristicos do genera Eupecopteris, assim como a base das pinulas
que e levemente contraida; estas sao alternas, e em seu aspecto geral apre
sentam a forma de uma lingua.

Nos sedimentos gondwanicos njio se conhece, ate 0 presente, qualquer
especime deste genera, qUI', se apresenta como urn elemento tipico das floras
euramerianas,

Contudo, sao bern conhecidas formas de pecoptcridios, quer as perten
centes aD genera Pecopteris como as de Asterotheca, que sao par vezes confun
didas com Eupe.copteris.

Walton (1929 ) Figura urn especirne de Cladophlebis sp., que na forma de
suas pinulas e na nervacao, apresenta alguma semelhanca com 0 nosso exem-
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plar. Mas, no desenho de Walton, as nervuras secundarias nao se bifuream
junto it mediana, como no especime brasileiro, 'apresentando antes a nervacao
tipica das Pecopteris.

E possivel que algumas da form as aLe entjio atribu idas a Pecopteris,
pertencam efeLivamcnte ao grupo Eupecopteris, assirn como tambem 0 nosso
especime, em se eneonLrando maLerial abundant e. possa se r deslocado para
as formas ferteis atribuida e Asterotheca..

Ate 0 presente nao nos e possivel estender as nossos estudos, eonsiderando
assim a nossa forma como nova, dentro do genera Eupecopteris, ja que, quer
na flora do Gondwana, quer na eurameriana nao eneontramos nenhuma outra
especie que apresenta as caracteristicas do especime do Rio Grande do SuI.

En tre as fonnas de Pecopteris qu e mai s proxirnas se acham da nossa ,
citamos P. rarin eruosa Cor sln (I 951'1, incluindo formas qu e Ha lle (1927)
c1assifi cou .omc P. Tl7ongi, do Permiano de Slum si. China, mas colocadas por
Cors in como sinon imas de P. rariu eruosa. estas Iormas a ner vaciio e CIIl

parte semc lhante it nossa, mas aqui, a inda, a hifurcaeiio da ner agao secunda
ria niio e basal , assim como as nervuras sao men os esparsas que no es pecirne
brasileiro,

DIAGNOSE DA ESPECIE EUPECOPTERIS MERIDIONALIS SP. N.

Pinulas alternas, de forma elitica- ovada, geralmente urn tanto contraidas
na base equilateral e par vezes decurrente.

Raquis longitudinal estriado, bastante vigoroso; nervura principal muito
forte, decurrente na base, e tambem estriada; secundarias fortes, geralmente
dicotomizando-se na base au proximo. a nervura mediana, com outra dico
tomia junto ao bordo; espacadas, apresentando geralmente 4 a 6 pares alter
nados, ligeiramente curvos.

Pinulas relativamente pequenas, medindo 2 a 2,5 mm de largura, na
regiiio media e rnais larga e 4 a 5 mm'de comprimento.

Bordos laterais das pinas paralelos, apenas toeando a pina seguinLe.

Holotipo - 0 unico especime que temos, pertence a colecao da Facul
dade de Filosofia, Ciencias e Letras da Univcrsidade do Rio Grande do Sui,
catalogado sob n.? P-7lS.

Localidade - Sondagem PG-l do Departamento Autonomo de Carvfio
Mineral, localizada a 7,5 km, direcao S 58° W da vila de Pantano Grande,
Municipio de Rio Pardo, Estado do Rio Grande do SuI.

Horizonte - Grupo Cuata, seri e Tubarao (Carbonifero Superior).

Dlseussdo - Segundo Crookall (1929) Eupecopteris e urn vegetal tipico
do Radstockiano ingles, ou seja a Iormacjio do topo do Carbonifero Superior,
o que coincide com a posigao que ocupa no Brasil.
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E int eressante H pr c5cnqa de Iormas de Ie gencro, ou mesmo do grupo
pecopterideo em sedimentos do Carhonifero Superi or do Gondwana.

.Muito embora sejam bem conhecidos cspec imes deste grupa ern sedi
men tes gondwfinicos, representa uma das Iorm a caracter isticns das Ilo~as

eurame rianas, A introduea o des es elemen tos na Flora Glos'opteris, e prill
cipalment e eonhe 'ida de duas regifies p r incipals, em Wa nkic, na Hodcsia do

ul . no sui do Brasi l, atraves os trabalhos de Walton (1929) e Rcad (1941) .

Fig . 1 - Fa te do especime. de stacando-se 0 viqoroso ra quis des
pinos e a nervcrcdo. - x 2,5 .

A presenca de elementos de floras com pecopteridios e ainda conheeida
em outras areas da America do SuI; uma do Permiano Inferior de Chubut,
na Argentina, e outra no Permiano Inferior ou Carbonifero Superior da re
giao nordeste (Formacao Pedra de Fogo), no Est ado do Maranhao.

Sendo os vegetais peconteridios tipicos dos sedimentos do Carbonifero
Superior e Permiano Inferior do hemisferio norte, e de se supor que ten ham
migrado dessas regi fies para 0 Continen te Gondwana, provsvelmente, de
uma da s regio es rnais meridionais da flora boreal , e esta regiao bern poderia
ter sido a ar ea de sua ocorrencia no Maranhao. Deviam ser, pelo menos con
ternporan eas as ocorrencias aqui citadas, a do Maranhao e a do Rio Grande
do SuI, no Brasil , e a de Chubut, na Ar gentina.

Sahemos qu e a Serie Tubarao do su l do Brasil, principalmente nos estados
do Parana e Santa Catarina, tern sua idade seguramente admitida como Car-
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honifero uperior , e muito provavelment e, lambem no Ri o Grande do Sui, e ha 
viamos pensa do 11a p ossibilidade da Formaciio Ped ra de Fogo pertencer a mesma
idade. Contudo, os trabalhos que vern sendo rea lizados pelo Dr. Wilhelm
Kegel na bacia do Parnaiba, sa o de moldc a admitir como Permiano Inferior
os sedi ment os dessa formacao.

Segundo 0 Dr. Karl Beurlen ( 1954) 0 Rio Grande do Sui dev e tel' sido
uma da s regi oes glac ia is do Continente Gondwan a, e p ortanto de condicoes
climaticas int eiramente contrarias a vida de urn veget al que encontrou na
Europa, ou mesmo em muitas outras partes do hemisferio norte, a seu habi
tat , ou seja, uma regifio onde predorninava urn clim a ameno 0 11 sub-tr opica l.
E bem verdade qu' e te v ge ta l encontra-se em sed imentos da serie Tubarao,
epoc a em qu e ja n fio havinm ma is geleira no Rio Grande do Sui, devend o
se aclmi tir um clima mai s am eno, e portanto mai s Iavoravel a uma veg eta 
gao de amhien te a lgo trop ical , em condicdes de ac umu lar mat erial uficien te
para a formacao dos nossos carvoes do su i do Br asil.

Frenguelli (1953) da como segurament e permiana infer ior a idade para
as camadas contendo os pe copteridios, em Chubut, Ar gentina, e nos parece
certa esta sua suposicao, muito embora defina a flora ai contida como seme
Ihantc a que oco rr e na serie T uba ra o do estado do Paran a, qu e pertence a o
Carbonifero Superi or. In ter preta esta di ferenca de idarle, cons ide rando LeI'
havido um possivel obsta e ulo iJ. imi gracfio desses elem en tos ate a regiii o
paragon ioa, e flue estc obsuiculo poderia ter sido urn brace marin ho qU6 a li
existira. Mas, pod er iamos supor ainda qn este ob tacu lo poderia tel' sido
provocado pelas gelei ra s quc cobr iam extensas area, no Rio Gra nde do Su i,
e impediam 0 avanco dos elementos euramerianos para 0 suI. Este avanco
so foi possivel apos a modificacao do ri gor oso clima ali existente,

Sendo este um especime representativo de urn genero qu e pe la pr imeira
vez e identificado no Brasil, .a po sicao estratigrafica do fossil em questao,
deve ser, tanlo quanto possivel esta belecida.

o especime, como ja mencionamos, foi obtido de urn testemunho de
sondagem feita sob a or ientacao do Eng.o Eurico Romulo Machado, do De
partam ent o Au tfinom o de Ca rvfio Mineral do Rio Grand do Su I. Seg undo
sua propria dcscricfio, " situa -se aproxirnndament e a 7,5 km (l inh a reta) IlII

direca o S 58 \'II, da vila de Pantano Grande (Mun. de Rio Pardo) , proximo
[ mais ou menos 500 m ) do pon to em que a nnti ga es trada de tropas Guui ba -

aD ehas tifio cru za o iarroio Taba tin ga " .

A sequenc ia estratig raf lca ap re cntacIa no Iuro ( PG- l ), e exec utado ate
a pr ofundidade d 79,70 111, revela tratar-se de sed imento pertencent es em
ua mai or parte ao Crupo Cuata, ser ie Tubarao [Formaqdo Rio Bonito, seg un 

do Romulo Machado (1957) ] . Neste perfil 0 pontes mai s imp or tantes sao
os seg uinles : nos 8,4S Ill , ocorre uma primeira cama da de carv fio, ba tante
delga da ; urna segunr la Ioi cncontrada aos I ;{,13 m, 0 testemunho da son
da gern em qu e se enco ntra 0 fossil ern qu estfio, foi re tirado a uma pro fun
d idade de 22 m. Na parte final do perfil, isto e aos 67,25 m, foi perfurad o
urn horizont e til iti co, admitido COIll cer ta duvida pelo Enz.? Romuln Ma
chado.
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