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" O único homem que está isento de erros,  

é aquele que não arrisca acertar " 

 

Albert Einstein 



RESUMO 

 

A bacia do Araripe é constituída por quatro seqüências estratigráficas, históricas 
geneticamente distintas, limitadas por discordâncias. As quatro seqüências correspondem a 
quatro embaciamentos distintos, dos quais somente uma fração da cobertura original está 
preservada, não havendo porções marginais e depósitos definidos. Os eventos de 
sedimentação, erosão e deformação integram-se no contexto evolutivo do Fanerozóico 
nordestino. A sequência aptiano-albiana, constituída pelas formações Barbalha e Santana, 
compreende um ciclo transgressivo com ingressão marinha de curta duração, à qual se associa 
exuberante nível de concreções carbonáticas fossilíferas e extensas jazidas de gipsita. Na 
Formação Santana preservaram-se macrofósseis de gimnospermas e angiospermas, 
possibilitando estudos paleobotânicos. O aparecimento e a rápida diversificação das 
magnoliídeas, das eudicotiledôneas e das monocotiledôneas levaram o grupo de angiospermas 
a um predomínio crescente durante os últimos 90 Ma e atualmente apresentam distribuição 
mundial. As características adaptativas envolvidas com esse sucesso incluem: folhas lisas de 
tamanho reduzido, presença de células condutoras mais eficientes na forma de elementos de 
vaso para condução da água e sais minerais e de açúcares através do floema, endosperma 
triplóide (3n), óvulo revestido por dois tegumentos e semente resistente envolvida por um 
fruto que protege o embrião contra a dessecação. A tafoflora eocretácea presente no Membro 
Crato da Formação Santana apresenta espécimes preservados em calcários laminados, 
depositados em paleoambiente lacustre. Além da excelente preservação, documentos 
fitofossilíferos de enorme importância são encontrados no Membro Crato, devido à sua 
localização paleoequatorial árida sugestiva como área para a origem das angiospermas ou 
para sua primeira diversificação. Neste trabalho, quatro exemplares foliares identificados 
anteriormente por sua morfologia como Welwitschiophyllum brasiliense foram reanalisados 
através de cortes transversais de inclusões em resina e microscopia eletrônica de varredura 
(MEV) possibilitando, de formada inédita, a descrição anatômica destes espécimes- tipos e a. 
emenda de sua diagnose original. Sob estereomicroscopia, as secções permitiram a 
visualização de uma epiderme com estruturas estomáticas em cripta, fibras epidérmicas 
longitudinais, células sequenciais organizadas em coluna sugerindo a presença de um 
parênquima paliçádico ou de uma hipoderme aqüífera e cavidades deixadas por provável 
parênquima lacunoso e por fibra e feixes venosos localizados na região do mesófilo. Sob 
MEV, elementos de vaso ou traqueídes foram observados exibindo barras escalariformes da 
placa de perfuração. Algumas das feições observadas são de caráter adaptativo e estão ligadas 
a uma baixa disponibilidade de água, característica do paleoambiente e aproximam estes 
espécimes das famílias: Welwitschiaceae, Bromeliaceae e Agavaceae.. Esses dados são 
esperados, já que a Família Welwitschiaceae, pouco compreendida ainda quanto à sua origem 
e à relação com angiospermas, tem sido considerada filogeneticamente, mais próximas das 
Angiospermas do que das Gimnospermas, por muitos autores, sugerindo ou um ancestral 
comum ou coevolução entre estes grupos. Porém, estas análises anatômicas dos espécimes-
tipos da espécie foliar, apesar de revelarem dados inéditos, não definem com segurança a 
Família a que pertencem, necessitando de outros métodos e espécimes melhor preservados 
para a determinação da posição taxonômica. 

. 
 

Palavras chave: Membro Crato, Paleobotânica, Welwitschiaceae, Bromeliaceae, Agavaceae. 
 

 



ABSTRACT 

 

The Araripe Basin comprises four main stratigraphic sequences genetically distinct 
separated by unconformities. The four sequences correspond to four distinct embaciamentos, 
of which only a fraction of the original is preserved, with no marginal portions and deposits 
defined. The events of sedimentation, erosion and deformation are part of the evolutionary 
context of the Phanerozoic Northeast. The Albian-Aptian sequence, consisting of the Barbalha 
and Santana formations, comprises a transgressive-regressive cycle characterized by short-
lived sea ingression which has deposited an exuberant fossiliferous carbonate concretions 
level and extensive gypsum beds. In the Santana Formation is preserved macrofossils of 
angiosperms and gymnosperms, allowing paleobotanical studies. The appearance and rapid 
diversification of the magnoliídeas, eudicotyledonous and monocots allowed an  angiosperms   
group to a increasing predominance over the last 90 Ma and currently have a worldwide 
distribution. The adaptive features involved in this success include: flat sheets of small size, 
presence of conducting cells in the most efficient form of vessel elements for conducting 
water, minerals and sugars through the phloem, triploid endosperm (3n), egg-coated two 
integuments and seed surrounded by a sturdy fruit that protects the embryo against 
desiccation. The tafoflora present in the Cretaceous Crato Member of the Santana Formation 
has preserved specimens in laminated limestones deposited in a lacustrine paleoenvironment. 
Apart from an excellent preservation, very important registered phytofossiliferous  are found 
in the Crato Member, due to its location as suggestive paleoequatorial arid area to the origin 
of angiosperms or their first diversification. In this work, four leaf samples previously 
identified by their morphology as Welwitschiophyllum brasiliense were reanalyzed using 
cross sections of inclusions in resin and scanning electron microscopy (SEM), allowing, for 
unprecedented formed, the anatomical description of these specimens types and splicing of 
their diagnosis original. Under stereomicroscopy procedure, the sections allowed the 
visualization of an epidermis with stomata in crypt structures, longitudinal fibers epidermal 
cells arranged in sequential column suggesting the presence of a palisade parenchyma or an 
aquifer hypodermis and cavities left by probable spongy parenchyma and fiber bundles and 
vein located in the region of the mesophyll. Under SEM, vessel elements or tracheids were 
observed showing bars of scalariform perforation plate. Some of the features observed are 
adaptive in nature and are linked to a low availability of water, characteristic of the 
paleoenvironment and approach these specimens of the families: Welwitschiaceae, 
Bromeliaceae and Agavaceae. These data are expected, since the Welwitschiaceae Family, 
still poorly understood as to its origin and relationship to angiosperms, has been considered 
by many authors, phylogenetically closer to that of the Angiosperms Gymnosperms, or 
suggesting a common ancestor or coevolution between these groups. However, these 
anatomical specimens of the species-leaf types analyzes, in spite of showing  unpublished 
data , do not safely define the family to which they belong, requiring other methods and best 
preserved specimens to determine the taxonomic position. 

 

Key-words:  Crato Member, Palaeobotany, Welwitschiaceae, Bromeliaceae, Agavaceae. 
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I.1. INTRODUÇÃO 

 

A faixa aflorante da bacia do Araripe, localizada em torno da Chapada do Araripe, 

proporciona ótimas exposições das assembléias facioecológicas características dos sistemas 

continental-lacustre e transicional do Andar Alagoas: siliciclásticos fluviais, flúvioestuarinos 

e deltaicos, ritmitos laminados/várvitos de calcilutitos e folhelhos betuminosos, e evaporitos 

(anidrita/gipsita) (CASTRO; VALENÇA; NEUMANN, 2006). O sistema lacustre abriga um 

precioso acervo paleontológico, representado por vertebrados como: peixes, répteis e aves; 

por invertebrados como: ostracodes, conchostráceos, bivalves, gastrópodes, insetos e 

protistas, principalmente foraminíferos, e por vegetais como: licófitas, filicófitas, 

gimnospermas e angiospermas (CASTRO; VALENÇA; NEUMANN, 2006). 

Os processos de formação do jazigo da Formação Santana, objeto da Tafonomia, foram 

interpretados por Martill (1988) e Maisey (1991). São dois jazigos raros, a seqüência lacustre 

inferior, Membro Crato, com algas, vegetais, artrópodes, moluscos, peixes, anfíbio, 

pterossauros e penas de aves e a seqüência estuarina superior, Membro Romualdo, com 

magníficos exemplares de vegetais, artrópodes, moluscos, equinóides, peixes, dinossauros 

terópodes e grande variedade de pterossauros (CARVALHO; SANTOS, 2005). Essas 

concentrações fósseis apresentam uma conservação e diversificação extraordinárias, que 

garantem a aplicação do termo Lagerstätten, à Formação Santana (CARVALHO; SANTOS, 

2005).  

No Membro Crato, a tafoflora ocorrente é de grande importância para estudos 

paleoflorísticos devido ao seu excelente grau de preservação morfológico e anatômico; à sua 

abundância e biodiversidade; bem como à sua idade neoaptiana (aproximadamente 115 Ma), a 

fornecer informações sobre a primeira diversificação das angiospermas; ao seu 

posicionamento paleofitogeográfíco na Província Florística Equatorial Árida, ainda pouco 

conhecida do ponto de vista macroflorístico, embora corresponda à possível área de origem e 

de dispersão das angiospermas (BERNARDES-DE-OLIVEIRA et al., 2002).   

Na paleoflora eocretácea da Formação Santana, tanto do ponto de vista palinológico 

como paleobotânico, há um predomínio das formas gimnospérmicas sobre as angiospérmicas, 

fato característico das floras eocretáceas em nível mundial. Segundo Lima et al. (1996), as 

angiospermas representam uma proporção de aproximadamente 25% da diversificação da 

paleoflora. Ocorrem com várias espécies relacionadas às ninfealeanas, magnoliídeas, 

CAPÍTULO I – ASPECTOS GERAIS 
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monocotiledôneas e eudicotiledôneas (MOHR et al. 2008). Esse quadro é descrito como o 

início da instalação das angiospermas nos ecossistemas terrestres por autores como Morley 

(1999). As esquizeáceas, as coníferas e as gnetaleanas sugerem um c1ima seco ou árido com 

algumas angiospermas em matas ciliares ou aquáticas (BERNARDES-DE-OLIVEIRA et al., 

2002).  

O documentário fitofossilífero eocretáceo, encontrado no Membro Crato,  necessita de 

estudos tafoflorísticos aprofundados (taxonomia) de seus componentes, para obtenção de 

dados mais concretos sobre a paleoflora dessa idade, nessa região do planeta. 

 

I.2. OBJETIVOS  

 

Em síntese, este trabalho pretende apresentar as seguintes análises: 

•  Revisão de dados macroflorísticos existentes na bibliografia sobre a 

composição que recobria os arredores da bacia do Araripe, durante a 

deposição dos sedimentos do Membro Crato, Formação Santana; 

•  Avaliações taxonômicas, morfológicas e anatômicas, para obter 

informações paleoclimáticas, paleofitogeográficas e paleoecológicas; 

•  Tafonômica, para extrair dados sobre o paleoambiente de deposição; 

 

I.3. JUSTIFICATIVA 

 

Esse trabalho justifica-se pelos seguintes pontos: necessidade de atualização, ou 

de revisar dados taxonômicos angiospérmicos de estudos anteriores, segundo classificação 

filogenética atual (APG III, 2009); possibilidade de obtenção de outros dados a partir de 

novos afloramentos e espécies, para complementar a lista de componentes da macroflora do 

Membro Crato; possibilidade de propiciar aprofundamento das questões paleogeográficas e 

evolutivas do grupo das angiospermas considerando os fatores paleoclimáticos. 
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II. 1. A BACIA DO ARARIPE 

 

O rifteamento do Gondwana Ocidental e a abertura do Atlântico sul são eventos que 

atuaram de maneira preponderante no interior da região nordeste do Brasil. Segundo Assine 

(2007), estruturas antigas do embasamento pré-cambriano, ao serem reativadas, 

desempenharam um importante papel na forma e na localização das bacias interiores do 

Nordeste.  

A Bacia do Araripe, implantada em terrenos pré-cambrianos da Zona Transversal da 

Província Borborema, a sul do Lineamento de Patos, é a mais extensa das bacias mesozoicas 

interiores do Nordeste e a que apresenta, dentre elas, história geológica mais complexa 

(ASSINE, 2007), (Fig. II.1).  

A bacia do Araripe localiza-se no interior da região Nordeste do Brasil, cobre uma área 

de cerca de 8.000 km
2
, ocupa parte dos estados do Piauí, Pernambuco e Ceará. Localiza-se 

entre as latitudes de 7°05’S e 7º35’S e as longitudes de  38°30'W e 40°50'W. Apresenta uma 

forma, aproximadamente, retangular com eixo longitudinal na direção E-W (PONTE; PONTE 

FILHO, 1996; DILCHER et al., 2005), constituída por sedimentos paleozóicos e mesozóicos, 

estes últimos provavelmente derivados do desmembramento do Gondwana na abertura inicial 

do Atlântico Sul. 

A bacia destaca-se na Região Nordeste do Brasil na forma da Chapada do Araripe 

(ASSINE, 2007), uma feição geomorfológica alongada na direção EW, de topo plano 

suavemente, mergulhante para oeste, e limitada por escarpas erosivas e íngremes (Fig. II.2).  

A chapada é constituída por unidades das seqüências pós-rifte (Aptiano/Cenomaniano), 

cujos estratos (formações Barbalha, Santana, Araripina e Exu) apresentam atitude 

suborizontal. Essas sequencias recobrem em discordância angular unidades das sequencias 

mais antigas (formações Cariri, Brejo Santo, Missão Velha e Abayara) ou repousam 

diretamente sobre o embasamento cristalino (ASSINE, 2007).  

CAPÍTULO II – ASPECTOS GEOLÓGICOS E ESTRATIGRAFICOS 

DA ÁREA DE ESTUDO 
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Figura II.1- Localização da bacia do Araripe no contexto das bacias fanerozóicas do Nordeste, e lineamentos. 
Modificado de Assine (1990). 
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Figura II.2 - Mapa Geológico da bacia do Araripe (ASSINE, 1990; 2007). 
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A bacia do Araripe (Fig. II.2) estende-se também para leste, para além dos limites atuais 

da chapada, ocupando a depressão do Vale do Cariri (sub-bacia do Cariri) onde afloram 

unidades das seqüências paleozóica, pré-rifte e rifte (formações Cariri, Brejo Santo, Missão 

Velha e Abayara). Tais unidades não afloram na sub-bacia de Feira Nova, descoberta por 

métodos geofísicos e amostrada pelo poço 2-AP-1-CE, e que atingiu o embasamento 

cristalino na profundidade de 1.498 m, observado na Fig. II.2 (ASSINE, 2007). 

As sub-bacias do Cariri e de Feira Nova são estruturadas por falhas de direção NE e 

WNW relacionadas à propagação, continente adentro, dos eventos tectônicos relacionados à 

fase rifte das bacias da margem atlântica brasileira (ASSINE, 1990; 2007; MATOS, 1992; 

PONTE; PONTE FILHO, 1996). As bases da litoestratigrafia da bacia foram estabelecidas 

por Beurlen (1962; 1963), que definiu as formações Cariri, Missão Velha, Santana e Exu, para 

as quais estimou uma espessura sedimentar total de cerca de 850 m. 

Seu arcabouço estratigráfico é constituído por sequências estratigráficas, limitadas por 

discordâncias regionais, que representam o registro fragmentário de embaciamentos gerados 

em ambientes tectônicos distintos (BRITO NEVES et al., 2000). 

A análise de paleocorrentes tem sido uma ferramenta de grande potencial para a 

reconstituição de sua evolução tectonossedimentar, devido à natureza incompleta do registro 

sedimentar da bacia do Araripe e ao número reduzido de informações de subsuperfície 

(ASSINE, 1990; 2007). Com exceção dos sedimentos marinhos da Formação Santana, o 

preenchimento da bacia caracteriza-se por ser de sistemas continentais de deposição, 

sobretudo de origem aluvial, nos quais o declive topográfico controla o sentido de fluxo das 

águas em superfície. As paleocorrentes medidas indicam o centro de  deposição, permitindo 

reconhecer mudanças de áreas-fontes, interpretar movimentações tectônicas, esboçar cenários 

paleogeográficos a partir da integração com os dados disponíveis na literatura sobre as bacias 

adjacentes. Desta forma, contribui para a reconstituição da paleodrenagem continental à época 

da sedimentação das diferentes seqüências (ASSINE, 2007). 

 

II.1.1 A SUPERSEQUÊNCIA PÓS-RIFTE I: FORMAÇÕES BARBALHA E SANTANA 

 

A bacia do Araripe tem sua historia tectonossedimentar dividida nos estágios/ 

supersequências: pré-rifte, rifte e pós-rifte, conforme Ponte e Ponte Filho (1996) e Assine 

(2007).  

O advento do estágio pós-rifte na bacia do Araripe, registrado como sequência 

neoaptiana-eoalbiana, resulta de subsidência flexural térmica. A supersequência distingue-se 
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estrutural e estratigraficamente das duas supersequências sotopostas (pré-rifte e rifte), sobre as 

quais se assenta em discordância angular (Fig. II.2). Esta discordância pré- Alagoas trata-se 

de uma descontinuidade regional reconhecida em todas as bacias da margem leste brasileira. 

Na bacia do Araripe, essa discordância envolve uma lacuna no registro sedimentar cuja 

duração se estende do Andar Buracica ao Alagoas inferior. Na porção ocidental da bacia, 

onde as formações mais antigas estão ausentes, a superseqüência repousa em discordância 

litológica diretamente sobre o embasamento cristalino pré-cambriano (ASSINE, 2007).  

A sequência que ocorre no sopé das escarpas é constituída pelas formações Barbalha e 

Santana, que contornam a Chapada do Araripe e o morro-testemunho Serra da Mãozinha (Fig. 

II.2). 

 

II.1.1.1. FORMAÇÃO BARBALHA 

 

Na Formação Barbalha predominam arenitos com intercalações de folhelhos de 

colorações avermelhadas e de níveis delgados de conglomerados. Os arenitos são finos a 

médios, subarredondados a subangulares, em geral bastante friáveis, argilosos, às vezes com 

seixos dispersos e/ou portadores de feldspatos alterados e bolas de argila, ocorrendo dispostos 

em sets com 0,2 a 2,0 m de espessura, que invariavelmente apresentam estratificação cruzada 

planar ou acanalada (BEURLEN, 1962).  

O perfil estratigráfico vertical dessa Formação compreende dois ciclos fluviais com 

granodecrescência ascendente, cujos topos são marcados pela presença de intervalos pelítico-

carbonáticos lacustres. Este empilhamento, repetitivo em todos os perfis levantados no Vale 

do Cariri por Chagas (2006), também caracteriza o registro sedimentar preservado na sub-

bacia de Feira Nova (Chapada do Araripe) (Fig. II.2). 

O primeiro ciclo de deposição se encerra com um intervalo de folhelhos betuminosos 

pretos, ricos em lâminas carbonáticas de origem algálica, coprólitos, ostracodes, restos de 

Osteichtyes (Dastilbe elongatus) e fragmentos vegetais incarbonizados (Fig. II.3). Este 

intervalo, em meio ao qual se encontra uma camada decimétrica de calcário com aspecto 

brechóide, mineralizado por sulfetos, foi denominado informalmente “seqüência plumbífera 

do Araripe” por Farina (1974).  
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Figura II.3 - Litoestratigrafia da bacia do Araripe (ASSINE, 2007). 
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Lima e Perinotto (1984), com base no conteúdo palinológico, atribuíram idade 

neoaptiana para o intervalo, o que foi confirmado posteriormente por Hashimoto et al. (1987), 

que formalizaram a denominação “Camadas Batateira” para o intervalo em questão, 

posicionando-o na biozona P-270. Devido à sua grande extensão lateral e pequena espessura 

(<10 m), as Camadas Batateira constituem um marco estratigráfico de importância regional na 

bacia do Araripe. Sua presença foi constatada também nos 14 poços perfurados no Vale do 

Cariri, entre Crato e Jardim, no âmbito do Projeto Santana II da Companhia de Recursos 

Minerais (CPRM) (SCHEID et al. 1978). Representam o registro da implantação do primeiro 

sistema lacustre na bacia, caracterizado por condições de anoxia, o que ensejou a preservação 

de significativa quantidade de matéria orgânica (ASSINE, 2007). 

 

 
Figura II.4 - Camadas Batateira: A) Exposição no rio da Batateira, onde folhelhos pretos são sobrepostos por 
uma camada de calcário brechóide com cerca de 30 cm de espessura; B) detalhe dos folhelhos pretos com 
intercalações de lâminas de calcários microbiais e de níveis com coprólitos e ostracodes; C) base do segundo 
ciclo, onde conglomerados e arenitos truncam em contato erosivo as Camadas Batateira; D) detalhe dos 
ortoconglomerados polimíticos sobre os folhelhos (ASSINE, 2007).  
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Hashimoto et al. (1987) correlacionaram as Camadas Batateira com as Camadas Trairi 

da bacia do Ceará e com as Camadas Ponta do Tubarão da bacia Potiguar, o que reforça a 

importância das três camadas como marcos estratigráficos para suas respectivas bacias. 

Independente da acuidade da correlação, o fato é que as Camadas Batateira constituem um 

marco estratigráfico de importante evento regional na bacia, o que justifica a manutenção da 

denominação Batateira na acepção original de Hashimoto et al. (1987). Com base nessa 

argumentação, Assine (1990; 2007) optou pela utilização da denominação Formação Barbalha 

para designar todo o conjunto de estratos neoaptianos, do qual as Camadas Batateira fazem 

parte, abandonando-se a denominação Formação Rio da Batateira de Ponte e Appi (1990). 

Os arenitos grossos e conglomerados fluviais sobrepõem-se às Camadas Batateira em 

contato erosivo, representando o início do segundo ciclo sedimentar da Formação Barbalha. 

Para cima, os arenitos, em granodecrescência, se tornam mais finos, intercalam-se a folhelhos 

calcíferos de cor verde, que são dominantes no topo da Formação Barbalha (ASSINE, 2007).  

 

II.1.1.2. FORMAÇÃO SANTANA 

 

Ainda conforme Assine (2007), o segundo ciclo de granodecrescência ascendente da 

Formação Barbalha termina com os calcários micríticos laminados do Membro Crato 

(Formação Santana), que formam bancos descontínuos com espessuras que ultrapassam duas 

dezenas de metros, interdigitados lateralmente com folhelhos verdes (Fig. II.3 e Fig. II.4).  

Mabesoone e Tinoco (1973) observaram que o registro fossilífero é abundante e muito 

diversificado em insetos, ostracodes, crustáceos, aracnídeos, pequenos peixes, quelônios, 

lagartos e pterossauros entre outros. A rica associação fossilífera, nos calcários laminados e 

folhelhos associados, caracterizada pela ausência de formas marinhas, indica ambientes de 

sedimentação lacustres (NEUMANN, 1999). 

Sobre a seção de calcários laminados, camadas descontínuas de gipsita ocorrem com 

espessura máxima da ordem de 30 m, em associação faciológica com folhelhos verdes e 

pretos, designadas Membro Ipubi por Beurlen (1971). A gipsita apresenta-se sob a forma 

laminada primária, com cristais colunares dispostos em paliças (palisades). Gipsita secundária 

é representada pelas variedades alabastro (maciça), porfiroblástica (rosetas de selenita) e 

nodular. Variedades fibrosas constituem a última geração, sendo produto de recristalização 

durante processos de diagênese (SILVA, 1988). Embora haja várias ocorrências no Vale do 

Cariri, as camadas de gipsita concentram-se, sobretudo, na porção oeste da bacia, de Ipubi a 

Araripina no Estado de Pernambuco, principal área produtora do país (ASSINE, 2007). 
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Fatores que apontam que a bacia não era, no sentido da paleogeografia, uma ampla 

bacia evaporítica marinha são: a) descontinuidade das camadas também chamadas de lentes; 

b) a existência de intercalações de folhelhos portadores de conchostráceos; c) a íntima 

associação com folhelhos pirobetuminosos pretos, ricos em ostracodes não marinhos e d) 

fragmentos de vegetais incarbonizados. A interpretação assumida é de que os evaporitos 

foram originados em ambientes costeiros (supramaré), sujeitos a variações relativas do nível 

do mar, em condições de clima árido a semiárido. As características mineralógicas, 

dimensões, natureza e geometria dos evaporitos indicam sistemas deposicionais similares às 

modernas salinas do sul da Austrália. Estas constituem ambientes costeiros subaquosos, sem 

conexão com o mar, com dimensões individuais da ordem de dezenas a centenas de 

quilômetros quadrados, preenchidas por lâminas de gipsita, com espessuras que ultrapassam 

uma dezena de metros (WARREN; KENDALL, 1985). 

Entretanto, o reconhecimento do Membro Ipubi no campo, e em poços é difícil, tendo 

em vista a descontinuidade das camadas e a dificuldade em se estabelecer os limites da 

Formação quando os evaporitos não estão presentes. Tais dificuldades resultam do fato de que 

a subdivisão da Formação Santana em Membros Crato, Ipubi e Romualdo (BEURLEN,1971) 

não é inteiramente apropriada, pois foi baseada em critérios ambientais e não em bases 

litoestratigráficas (LIMA, 1979).  Assine (2007) propôs a reclassificação da designação para 

“Camadas Ipubi”, incluídas estratigraficamente no topo do Membro Crato, tendo em vista que 

as camadas de gipsita são de idade neoaptiana e cronocorrelatas aos evaporitos das bacias 

marginais (REGALI, 1989), e que constituem importante marco estratigráfico na bacia.  

O topo do Membro Crato, redefinido com a inclusão da associação que contém as 

camadas de gipsita, é marcado por descontinuidade erosiva de curta duração, caracterizando 

um contato diastêmico com o Membro Romualdo (Fig. II.3). Na área de Santana do Cariri 

(CE), como por exemplo, na mina Pedra Branca, em Nova Olinda, arenitos e conglomerados 

aluviais, com geometrias, de canal e padrão de afinamento textural para o topo, presentes na 

base do Membro Romualdo, truncam as camadas de gipsita e de folhelhos pretos 

geneticamente associados aos evaporitos. Na parte oeste da bacia (Mina de Lagoa de Dentro 

em Araripina - PE), existem evidências de retrabalhamento com a presença de delgado nível 

de paraconglomerados acima dos evaporitos. No ponto de vista de Silva (1986), esta 

descontinuidade pode ser identificada também nas áreas onde os evaporitos não se encontram 

presentes, sendo reconhecida pela presença de superfícies de paleocaliche e de camada fina de 

conglomerados sobreposta aos folhelhos do Membro Crato.  
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A parte inferior do Membro Romualdo é caracterizada pela presença de arenitos 

interestratificados com folhelhos, bem expostos em seção levantada na antiga mina de gipsita 

entre Crato e Barbalha (CHAGAS, 2006). O empilhamento é transgressivo em direção ao 

topo, e os arenitos costeiros cedem lugar a uma seção de folhelhos verdes, ricos em 

ostracodes. 

O Membro Crato compõe-se basicamente de estratos horizontalizados de rocha calcária 

e com o Membro Romualdo, constitui um dos mais importantes sítios paleontológicos do País 

além de representar, igualmente, notável sítio geológico: a Formação Santana da bacia 

sedimentar do Araripe (NEUMANN, 1999).  

Os folhelhos verdes do Membro Romualdo da Formação Santana (Fig. II.4) apresentam 

uma assembleia fóssil composta por grãos de pólen, esporos, dinoflagelados, ostracodes, 

foraminíferos e moluscos, típicos de ambientes costeiros como estuários e lagunas, mas a 

ocorrência do gênero Spiniferites (Dinoflagelado) indica inquestionável influência marinha 

(ARAI; COIMBRA, 1990). 

Os folhelhos adquirem colorações mais escuras em direção ao topo, culminando com 

um intervalo de cerca de 20 m de folhelhos cinza escuros e pretos, ricos em matéria orgânica, 

caracterizado pela presença de um nível com concreções fossilíferas que alcança cerca de 5 m 

de espessura na borda leste da Chapada do Araripe. O nível de concreções ocorre em toda a 

bacia, constituindo outro importante marco estratigráfico, possível registro de evento de óbito 

em massa. As concreções apresentam rica paleoictiofauna considerada marinha, havendo 

ainda a presença de quelônios marinhos (PRICE, 1973) e pterossauros (PRICE, 1971; 

CAMPOS; KELLNER, 1985). 

Uma camada de coquinas destaca-se alguns metros acima do nível das concreções, com 

espessura que pode atingir um metro. A presença de gastrópodes turritelídeos e de equinoides 

(BEURLEN, 1971) confirma, inquestionavelmente, as condições marinhas. Trata-se de um 

nível reconhecível em toda a área, mesmo nos limites ocidentais da bacia como mostram os 

perfis de Sales (2005), que interpretou tais depósitos como tempestitos. 

Para o topo, interdigitados aos folhelhos, voltam a ocorrer siltitos e arenitos com fósseis 

de organismos aquáticos continentais, como conchostráceos e moluscos (BEURLEN, 1971), 

caracterizando condições regressivas no final da sequência. Esta seção superior da Formação 

Santana nem sempre ocorre, podendo estar ausente devido à erosão durante a geração de 

discordância que a separa das seqüências sobrepostas (ASSINE, 2007). 
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A seção superior da Formação Santana, em particular nos arredores da cidade de 

Arajara, é caracterizada por intercalações de arenitos finos com lâminas e clastos de argila nos 

limites dos sets (ASSINE, 2007). 

Paleocorrentes medidas na Formação Barbalha, unidade basal da sequencia Pós- Rifte I, 

que registra a sedimentação fluvial no início do ciclo, revelaram mergulho deposicional para 

SE. Paleofluxos similares foram constatados na Formação Marizal (Bacia de Tucano), uma 

unidade lito, crono e geneticamente correlata à Formação Barbalha (ROLIM; MABESOONE, 

1982). Isto indica que os eventos tectônicos da fase rifte não alteraram significativamente a 

paleodrenagem continental, que continuou a fluir em direção às bacias da margem leste. 

Calcários laminados, litológica e paleontologicamente semelhantes aos do Membro 

Crato, capeiam a Serra de Tonã, situada na porção norte da bacia do Tucano (ROLIM, 1984), 

mostrando que os sistemas lacustres, que deram origem ao Membro Crato, ocupavam 

expressiva área ao sul do Lineamento de Pernambuco. 

A transgressão marinha eoalbiana, ensejada pela continuidade da subsidência e da 

elevação global do nível do mar, atingiu também o interior da Região Nordeste do Brasil. 

Registros cretáceos marinhos restringem-se, entretanto, apenas àqueles do Membro Romualdo 

da Formação Santana. A reconstrução paleogeográfica, neste intervalo de tempo, é 

controversa, tendo sido já aventados sentidos de ingressão marinha a partir da bacia de 

Sergipe- Alagoas, a partir da bacia Potiguar e a partir da bacia do Parnaíba (ASSINE, 2007). 

Considerando que as paleocorrentes fluviais das formações Barbalha (bacia do Araripe) 

e Marizal (bacia de Tucano) indicam paleodrenagem para SSE, o caminho mais natural para a 

ingressão é justamente no sentido contrário ao da paleodrenagem continental, ou seja, de SSE 

para NNW. Esta interpretação é corroborada por Santos (1982), para quem, em direção a 

oeste da bacia, estão representadas apenas seções cada vez mais novas. A Formação Barbalha 

e os calcários laminados do Membro Crato não ocorrem na porção oeste da bacia, sendo 

frequente a sequência se iniciar com camadas de gipsita alojadas em paleodepressões do 

embasamento cristalino. No extremo oeste da bacia, depósitos marinhos, representados por 

folhelhos com concreções e coquinas com equinóides, constituem o único registro da 

seqüência, testemunhando, assim, o alcance da transgressão marinha eoalbiana no interior do 

Nordeste (ASSINE, 2007). 

 Sintetizando, a sequência neoaptiana – eoalbiana (Pós-Rifte I) registra um ciclo 

transgressivo – regressivo, resultante de eventos de subsidência térmica e de eventos 

eustáticos globais de elevação do nível do mar, que criaram espaços para deposição e 

preservação de sedimentos marinhos no interior do nordeste brasileiro (ASSINE, 2007).  
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III.1. GENERALIDADES 

 

As angiospermas apresentam distribuição mundial e possuem cerca de 300 a 400 

famílias e 240 a 300 mil espécies, enquanto as pteridófitas, segundo grupo vegetal em 

diversidade, possuem cerca de 10 mil espécies e as gimnospermas apenas cerca de 750 

espécies (WILLIS; MCELWAIN, 2002; BERNARDES-DE-OLIVEIRA, 2004). O 

aparecimento e a rápida diversificação das magnoliídeas, das eudicotiledôneas e das 

monocotiledôneas levaram estes vegetais a um predomínio crescente, desde o Neocretáceo 

(100 ~ 65 Ma). Há cerca de 90 Ma, várias ordens e famílias de angiospermas atuais já haviam 

se estabelecido e as plantas floríferas haviam atingido o domínio em todo o Hemisfério Norte. 

Nos 10 milhões de anos seguintes elas tornaram-se predominante no Hemisfério Sul, por 

possuírem características adaptativas de resistência a mudanças climáticas. Essas feições 

adaptativas incluem: folhas lisas de tamanho reduzido; células condutoras mais eficientes no 

transporte de seiva bruta (elementos de vaso) e de açúcares (floema); endosperma triploide 

(3n), para nutrição do embrião na semente; óvulo revestido por dois tegumentos e semente 

resistente, envolvida por um fruto que protege o embrião contra a dessecação e facilita sua 

dispersão (KARASAWA, 2009; BERNARDES-DE-OLIVEIRA; MUNE, 2011), além de um 

ciclo de vida mais rápido que o gimnospérmico. 

O surgimento do hábito decíduo também ocorreu bem cedo na evolução deste grupo, 

permitindo que essas plantas pudessem ficar relativamente inativas nos períodos de seca, calor 

ou frio extremo. Este fato, provavelmente, contribuiu para o sucesso e enorme irradiação do 

grupo verificados nos últimos 50 Ma., quando o clima global sofreu mudanças frequentes 

(RAVEN et al., 1995, 2007). Um dos fatores de sucesso mais importantes para as 

angiospermas, talvez, tenha sido a evolução de seu sistema reprodutor (Fig. III.1), que 

permitiu a polinização mais precisa e um mecanismo de dispersão de sementes mais 

especializado. Assim, os indivíduos puderam dispensar-se amplamente em muitos tipos de 

habitats diferentes, tais como: deserto, montanhas e águas rasas, deixando de se desenvolver 

apenas em mar aberto e nas regiões polares. Outros fatores preponderantes do sucesso foram: 

fase diplóide desenvolvida e autotrófica, fase haplóide reduzida, dupla fertilização e o 

desenvolvimento de carpelos para uma maior proteção das sementes (PATERNIANI, 1974). 

 

CAPÍTULO III – AS ANGIOSPERMAS DO MEMBRO CRATO 
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Figura III.1 – Ciclo reprodutivo das Angiospermas (TAYLOR;TAYLOR, 1993) 

 

 

III.2. ORIGEM E EVOLUÇÃO DAS ANGIOSPERMAS 

 

III.2.1. ANCESTRAIS DAS ANGIOSPERMAS 

 

As angiospermas divergiram de um ancestral pertencente ao grupo das plantas com 

sementes (gimnospermas) entre o final do período Jurássico e princípio do Cretáceo, entre 

130 e 90 Ma (CRANE et al., 1995),  atingiram o predomínio entre 50 e 80 Ma (AXELROD; 

RAVEN, 1978) e logo após a ocorrência da quinta extinção em massa (ZUNINO;  ZULLINI, 

2003).  

As Angiospermas parecem estar estreitamente relacionadas com determinados grupos 

de "gimnospermas", mais especificamente, com Bennettitales, Erdtmanithecales e Gnetales. 

O complexo constituido pelas essas plantas mesozoicas sugere através da filogenia, que 

estão intimamente relacionadas (GRIMALDI; ENGEL, 2005). Todas as tres ordens 

gimnospérmicas, entre outras, foram consideradas possíveis ancestrais das angiospermas. 
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As Bennettitales ou Cycadeoidales (incluindo o gênero Pentoxylon) constituem um 

grupo extinto, assemelhavam-se às cicadáceas, viveram do Triássico ao Neocretáceo e são 

considerados como um dos mais próximos das angiospermas (GRIMALDI; ENGEL, 2005). 

Apresentavam produção de grãos de pólen, órgãos fundidos em um esporângio, eram 

monóicas com características que sugerem tratarem-se, provavelmente, do primeiro grupo a 

ser polinizado por insetos e suas estruturas reprodutivas bissexuadas foram chamadas de 

"flores" (KARASAWA, 2003; 2009). 

O grupo vivente das Gnetales foi considerado, por muitos anos, como intermediário 

entre as Gimnospermas e Angiospermas. Entre os caracteres que garantem posição 

intermediária deste, está a morfo-anatomia (presença de vasos em seu sistema condutor, dupla 

fecundação, etc).  

As gnetaleanas apresentam registro fóssil que se estende por milhares de anos antes das 

primeiras angiospermas conhecidas. São consideradas o grupo-irmão das angiospermas 

recentes. Para chegar a esta conclusão, além da análise morfoanatômica, foram observadas 

evidências moleculares que determinaram uma estreita relação entre Gnetales, Coniferales e 

Angiospermas tornando a informação convincente (HANSEN et al., 1999; SAMIGULLIN et 

al., 1999; BOWE et al., 2000; CHAW et al., 2000). Outros estudos apoiaram a relação 

filogenética dos grupos das Gnetales e Bennettitales com as angiospermas (DOYLE; 

SANDERSON, 1997; SAVOLAINEN et al., 2000). 

Recentemente, se tem considerado as Coniferales como um dos grupos com maior 

probabilidade de estar na origem das angiospermas. Na realidade, o desenvolvimento 

embriogenético gimnospérmico é bem distinto daquele das angiospermas, entretanto ao se 

examinar os genes envolvidos na embriogênese, percebe-se que há prováveis homólogos entre 

Pinales/ Coniferales e angiospermas. De cerca de 108 genes angiospérmicos relacionados a 

embriogênese observados, cerca de 83 apresentam homólogos entre as pinales (CAIRNEY et 

al., 2006). 

Estes grupos vegetais possuem várias características morfológicas de angiospermas que 

tornam pouco provável uma evolução com convergência de formas (LOCONTE; 

STEVENSON, 1990; NIXON et al., 1994).  

Atualmente, contribuem para a compreensão da evolução e origem das Angiospermas, 

três modos de pesquisas: 

• O uso da filogenia no estudo das relações de angiospermas recentes e fósseis 

(CRANE, 1985; DONOGHUE; DOYLE, 1989; DOYLE; DONOGHUE, 1992; 

NIXON et al., 1994; BREMER, 2000; DOYLE; ENDRESS, 2000). 
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• A descoberta contínua de fósseis angiospérmicos eocretáceos na Europa e 

América do Norte, notavelmente preservados e diversificados, na forma de 

flores e frutos, como pode ser visto no exemplo da Fig. III.2. Restos vegetais 

tipo fusênio que foram produzidos por incêndios, similares ao processo de 

charcoalificação (lenha queimada), com preservação de estruturas teciduais 

permitem estudos da porção microscópica (FRIIS et al., 1986, 1994, 1999; 

DRINNAN et al., 1990;. NIXON; CREPET, 1993; CRANE; HERENDEEN, 

1996; CREPET; NIXON, 1998; GANDOLFO et al., 1998). Anterior ao trabalho 

com amostras intactas, como fusênio de estruturas reprodutivas, os estudos com 

Angiospermas foram restritos a registros fósseis de grãos de pólen, folhas e a 

vestígios de flores. Outros aspectos das Angiospermas foram, posteriormente, 

analisados através de algumas amostras de flores preservadas em âmbar, no 

período Cretáceo (Fig. III.3A e Fig. III.3B). Dentre os importantes depósitos 

fósseis de Gimnospermas e Angiospermas do Cretáceo incluem-se: a Formação 

Yixian da China (SUN et al., 2002) e a  Formação Santana do Brasil (MOHR; 

FRIIS, 2000) (Fig. III.4A e Fig. III.4B).  

 

 
Figura III.2 - Flor cretácea, preservada como uma réplica carbonizada em argila com 90 Ma (Nova Jersey). 
Restos de vegetais e animais sob serapilheira foram aparentemente preservados como carvão vegetal derivado de 
antigos incêndios florestais. A descoberta de diversos fusênios de flores do Cretáceo revolucionou o 
entendimento da evolução das Angiospermas. Micrografia eletrônica de varredura (GRIMALDI; ENGEL, 2005). 
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Figura III.3 - (A) Uma inflorescência em âmbar de 90 Ma (New Jersey). É um dos primeiros registros da 
família Fagaceae, que inclui os carvalhos. Flores em âmbar do Cretáceo são extremamente raras, principalmente 
com este grau de preservação. AMNH, comprimento 7 mm. (B) Outra inflorescência preservada, em Nova 
Jersey âmbar. Comprimento 4,5 mm (GRIMALDI; ENGEL, 2005). 

 

 

 A   B 

Figura III.4 – A) Gnetaleanas efedráceas e B) Araripia florífera Mohr e Eklund, 2003; do Membro Crato,  
Formação Santana, Cretáceo Inferior do Brasil. Este depósito tem apresentado  riqueza de exemplares de 
Angiospermas e Gnetaleanas (GRIMALDI; ENGEL, 2005; MOHR et al., 2007). 
 
 

• A aplicação de sequências de DNA em um grande número de 

angiospermas (APG, 1998; 2003; 2009; SAVOLAINEN et al., 2000; SOLTIS et 

al., 2000),  permitiu a identificação das primeiras "raízes" na filogenia de 

 

A B 
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Angiosperma (MATHEWS; DONOGHUE, 1999; QIU et al., 1999, 2000; 

BARKMAN et al., 2000;. ZANIS et al., 2002). 

 

III.2.2. EVIDÊNCIAS FÓSSEIS DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DAS ANGIOSPERMAS 

 

As mais antigas evidências fósseis de angiospermas são grãos de pólen testados e 

datados de 140-130 Ma (Berriasiano - Hauteriviano) preservados em Israel, Marrocos, Líbia 

e, possivelmente, China (CRANE et al., 1995).  

Dados polínicos tem sido a mais importante fonte de informações sobre início e 

diversidade das angiospermas. O poder de preservação de suas características está relacionado 

com o envoltório que é de esporopolenina, um dos biopolímeros mais duráveis conhecidos 

(LUPIA, 1999). 

Estudos de grãos de pólen dispersos de assembléias do Cretáceo Inferior (Hauteriviano - 

Albiano Médio) têm documentado uma considerável diversidade de grãos de pólen 

angiospérmicos monoaperturados muito cedo na história fóssil do grupo (FRIIS et al., 2000a; 

2000b). Também entre grãos de pólen descobertos in situ em estruturas florais de mesofósseis 

eocretáceos (Barremiano/ Aptiano – Mesoalbiano) predominam diversos monoaperturados 

(FRIIS et al., 1994, FRIIS et al., 1997a, FRIIS et al., 1999, FRIIS et al., 2000a; 2000b). Os 

dados polínicos eocretáceos revelam que a maioria das floras era composta de táxons de 

magnoliídeas e algumas monocotiledôneas, sendo poucas as eudicotiledôneas presentes 

(FRIIS et al., 2000a; 2000b).  

Mas, a principal fonte para entender os padrões evolutivos na radiação e 

desenvolvimento de clados maiores de angiospermas são meso- e macrofósseis (MOHR; 

EKLUND, 2003).  

Mesofósseis angiospérmicos eocretáceos (Barremiano-Aptiano, ~125  a 115 Ma) são 

conhecidos apenas na América do Norte e Europa. Incluem abundantes e bem preservados 

mesofósseis de flores, frutos, sementes e estames dispersos de angiospermas. Normalmente, 

fornecem informação valiosa para estabelecimento mais acurado de afinidades sistemáticas 

das angiospermas primitivas. Os resultados indicam que apenas uns poucos mesofósseis 

podem ser classificados, indubitavelmente, em ordens e famílias angiospérmicas atuais 

(FRIIS et al., 1997b, FRIIS et al., 1999, FRIIS et al., 2000a; 2000b, FRIIS et al., 2001). 

Muitos não exibem similaridades muito próximas com qualquer grupo atual de angiospermas, 

permanecendo a dúvida se correspondem a representantes de linhagens extintas ou se são 
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membros de linhagens - tronco, não permitindo serem referidos a qualquer grupo-coroa 

apropriado (FRIIS et al., 2000a; 2000b). 

Os primeiros macrofósseis fidedignos, como folhas e flores, dessa idade 

(Barremiano/Aptiano) já apresentam uma, relativamente, grande diversidade taxonômica 

(FRIIS et al., 1999; MOHR; EKLUND, 2003).  Os vestígios iniciais são escassos, mas 

tornam-se, progressivamente, mais abundantes e diversificados ao longo do Cretáceo, o que 

levou à generalizada estimativa de que as angiospermas surgiram no Neojurássico- 

Eocretáceo (145-140 Ma).  

Dentre os mais famosos e antigos macrofósseis angiospérmicos, destaca-se o extinto 

gênero Archaefructus. Abriga duas espécies de angiospermas basais, do Eocretáceo, 

encontradas na Formação Yixian da China (SUN et al., 2002), que preservam as primeiras 

estruturas florais conhecidas. O gênero é, também, uma das mais completamente conhecidas 

angiospermas do Cretáceo desde a fase juvenil até o período reprodutivo, permitindo sua 

reconstrução completa (Fig. III.5). Ele foi, originalmente, relatado como a primeira flor 

jurássica (SUN et al., 2002), mas quando a idade da formação foi novamente analisada, 

foram-lhe atribuídos cerca de 125 Ma (Eocretáceo, Barremiano). 

 

                        

 

 

Entre outros fósseis famosos e importantes no documentário angiospérmicos convem 

mencionar ainda: aqueles encontrados no Grupo Potomac (EUA) de idade aptiana a 

cenomaniana.   

Figura III.5 - Reconstrução de um 
exemplar de angiosperma, Archaefructus, a 
partir do Cretáceo Inferior Formação 
Yixian (China). As flores são 
desconhecidas, apenas a semente e as 
cápsulas foram preservadas, por isso é 
difícil inferir o modo de polinização. 
Redesenhado por Sun et al. (2002). 
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O estudo realizado por Hickey; Doyle (1977) sobre fósseis do Grupo Potomac, na parte 

oriental dos EUA, constitui uma pesquisa clássica sobre fósseis angiospérmicos. Utilizando 

dois conjuntos de dados (folhas e grãos de pólen), os autores forneceram evidências para a 

evolução das angiospermas e evidenciaram a distribuição estratigráfica da arquitetura foliar 

desde o Aptiano até o Cenomaniano e dos sucessivos tipos de grãos de pólen do mesmo 

intervalo (Fig. III.7). 

 

  
Figura III.7: Zona I: grãos de pólen monossulcados e lâminas e pecíolos foliares, geralmente, indiferenciados, 
padrão desorganizado de venação, forma elíptica, assimétrica e margem inteira. Zonas II A e B: grãos de pólen 
tricolpados e monocolpados com padrão de exina reticulado, primeiro aparecimento de grãos tricolporóides e de 
contorno triangular mais frequentes; folhas de forma variada e venação palmada aparecem, venação primária se 
fecha na borda, em loops, formas pinadas ou palmadas lobadas aparecem nessa zona, vários tipos de glândulas 
foliares aparecem. Zonas II C e III: grãos de pólen tricolporados são abundantes e variados, folhas platanóides 
dominam o nível, veias terciárias estão melhor definidas, as folhas dessas zonas tem, frequentemente, bases 
peciolares expandidas, sugestivas de zona de abcissão em folhas decíduas. Extraído de Hickey; Doyle (1977).  
   

 

Entre os mais importantes registros de macrofósseis das angiospermas eocretáceas tem-

se aquele do Membro Crato (Neoaptiano)  da Formação Santana, na Bacia do Araripe. Trata-

se dos registros de uma paleoflora da zona equatorial árida de Vakhrameev (1987), onde cerca 

de 25% corresponde a algumas angiospermas basais (grado ANITA), magnoliídeas, 

monocotiledôneas e eudicotiledôneas.  

O documentário fossilífero, como um todo,  deixa uma enorme lacuna entre as primeiras 

angiospermas e as primeiras gnetaleanas e bennetitaleanas. Alguns investigadores recentes 
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têm interpretado essa lacuna como um  registro deficiente para determinar proximidade 

filogenética entre os dois grupos e as angiospermas (GRIMALDI; ENGEL, 2005).  

Outras estimativas para a origem das angiospermas, com base na divergência molecular, 

consideram-na muito mais antiga do que as estimativas com base em fósseis, e vêm desde o 

Jurássico (~180-160 Ma) (WIKSTRÖM et al., 2001), ou desde o Triássico (~250 – 205 Ma) 

(LI et al., 1989; KENRICK, 1999).  

Estudos baseados em relógio molecular sugerem que a maior diversificação de clados 

de angiospermas tropicais de planície ocorreu durante o Aptiano ou antes. (BREMER, 2000; 

DAVIES et al., 2001). Além dos problemas habituais encontrados nas linhagens, as 

informações moleculares de um provável grupo-irmão, apresentam divergências entre os 

táxons. Alterações constantes são realizadas nos clados da linhagem basal das Angiospermas, 

principalmente para grupos extintos. Podem evidenciar erros na taxonomia e na filogenia 

desse grupo (DOYLE, 1998).  

Utilizando todas as evidências fósseis, incluindo folhas, flores, lenho e grãos de pólen, o 

período de maior diversificação das angiospermas foi, aproximadamente, entre Neoaptiano e 

Turoniano (115 e 90 Ma), que é o tempo geológico a indicar que os diversos grupos 

angiospérmicos (basais, magnoliídeas, monocotiledôneas e eudicotiledóneas) parecem ter-se 

rapidamente irradiado (LIDGARD; CRANE, 1988; WING, 2000). Esta datação é inferida a 

partir de fósseis e de suas relações, posto que sozinhos não apresentam um quadro completo 

das informações.  

Este foi também um momento em que a diversidade dos grupos mais plesiomórficos do 

Mesozóico inferior, especialmente, as cicadáceas e samambaias, declinaram drasticamente, 

embora causas e efeitos dessas tendências permaneçam de forma especulativa até o momento. 

A maioria dos estudos concordam que as primeiras angiospermas apresentavam tamanho 

reduzido, similares a ervas daninhas e arbustos, com base no fato de que suas sementes eram 

pequenas (o vento era, provavelmente, o responsável pela dispersão) e a parte lenhosa 

ausente, devido à falta de lignina (WHEELER; BAAS, 1991). No final do Cretáceo, grandes 

seções de lenho fossilizado indicam que muitas árvores deste tempo eram angiospermas 

(GRIMALDI; ENGEL, 2005).  

As angiospermas, durante o Cretáceo, podem ter proliferado primeiro em regiões de 

latitudes baixas, onde o clima era mais quente, e gradualmente colonizaram as regiões de 

latitudes mais altas, onde o clima era temperado (GRIMALDI; ENGEL, 2005; 

BERNARDES-de-OLIVEIRA; MUNE, 2011). 
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Considera-se, que as angiospermas invadiram a Austrália a 100-110 Ma, 

provavelmente, por dispersão através da Antártica, embora essa interpretação conflite com a 

hipótese de que algumas das linhagens angiospérmicas basais tiveram origem na Austrália 

(DETTMAN, 1990). 

 

III.3. FILOGENIA DAS ANGIOSPERMAS SEGUNDO AS APGs: (1998), II (2003) e  

III (2009) 

 

Desde 1990, existe o interesse de pesquisadores pela reconstrução da filogenia de 

angiospermas através de estudos filogenéticos cladísticos, com base na morfologia, 

associados a sequência de rRNA, rbcL e atpB (HAMBY; ZIMMER, 1992, CHASE et al., 

1993;. NICKRENT; SOLTIS, 1995; SOLTIS et al., 1997; CHASE; ALBERT, 1998, SOLTIS 

et al., 1998; SOLTIS et al., 2005; JUDD et al., 2002). 

Diante dos resultados, uma equipe de vários pesquisadores americanos e europeus, entre 

os quais estavam Bremer, Chase e Stevens, propuseram um novo sistema de classificação. 

Esta equipe é conhecida como Angiosperms Phylogeny Group, um grupo ligado 

diretamente à Filogenia dos vegetais portadores des flores. Suas obras são citadas como APG 

(1998), APG II (2003) e APG (2009).  

 

III.3.1. A FILOGENIA DAS ANGIOSPERMAS BASEADA NO APG (1998) 

 

O primeiro trabalho da APG (1998) estabeleceu grandes mudanças na classificação das 

Angiospermas. Foi fundamentada no estudo de dois genes contidos nos cloroplastos e um 

gene codificado pelos ribossomos. Esta seleção de genes foi realizada nos genomas de 

organelas (mitocôndrias e cloroplastos) que se apresentam separados do genoma nuclear da 

célula vegetal.  Estas organelas, que apresentam um DNA próprio, tem como característica 

uma lenta taxa de mutação (SOLTIS et al., 2005). Embora a classificação apoie-se em 

evidências moleculares, seus grupos constituintes (clados) são, em muitos casos, baseados em 

evidências, tais como tipo de grão de pólen que separa as Eudicotiledóneas das demais 

Dicotiledôneas (SOLTIS et al., 2005). 
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III.3.2 A FILOGENIA DAS ANGIOSPERMAS BASEADA NO APG II (2003) 

 

A APG II (2003) propôs mudanças na classificação erigida pelo APG (1998), apenas 

quando houve evidência substancial para apoiá-las. A classificação do APG II mostrava uma 

melhor compreensão da interrelação entre as ordens e algumas das famílias do sistema APG. 

Com as alterações do APG II, o número de famílias caiu  de 462 para 457. Das 457 

famílias, 55 estão listadas entre colchetes (APG II, 2003).  

Todas as análises cladísticas de pesquisas recentes estão na forma de grupos 

parafiléticos de Dicotiledôneas; organismos plesiomórficos evoluíram no início da história  de 

traqueófitas (2 cotilédones, radícula persistente, crescimento secundário e pinnate) (APG II, 

2003). 

No entanto, as Monocotiledôneas formam um grupo monofilético suportado pelas 

sinapomorfias das folhas com venação paralela, embrião com um cotilédone, raízes 

adventícias (embora alguns exemplares possam ser considerados homoplásicos) e em 

sequências de rRNA (APG II, 2003). 

Um grupo de espécies tradicionalmente colocados em Dicotiledôneas, é o 

clado das Dicotiledôneas verdadeiras ou Eudicotiledôneas, apoiado pelo grão de pólen e na 

sequência rbcL, atp B e rRNA 18s. Assim, as famílias restantes que eram as dicotiledôneas 

plesiomórficas foram consideradas como um complexo grupo parafilético de famílias basais 

(APG II, 2003). Os principais clados foram melhor acordados na APG II como pode ser 

visualizados na Fig. III.8 (APG II, 2003). 

As angiospermas basais atuais, segundo APG II (2003), compreendem uma série de três 

linhagens formando o grupo chamado ANITA (Fig. III.9).  
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Figura III.8 - Árvore filogenética desenhada e traduzida do APG II (2003), com modificações para concordar 
com Qiu et al. (2005).   
 

 

Figura III.9 - Cladograma destacando as Angiospermas basais (APG II, 2003). 

Polen Tricolpado (e 
todos os seus derivados) 

A relação entre estes 5 grupos 
monofiléticos ainda não é 
consenso 

xilema e floema mais especializados, gametófito 
reduzidos, periantro zoofílicos, óvulos com dois 
tegumentos, parede de grão de pólen com columella, 
dupla fertilização com formação de endosperma 

 

* Austrobaileyales compreendem as 
famílias Schisandraceae, Trimeniaceae 
e Austrobaileyaceae 

 

Grupo ANITA 

Núcleo das Angiospermas 
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A primeira linhagem é a Amborella, a angiosperma viva considerada mais basal, que é 

um pequeno e dióico arbusto que cresce nas florestas da Nova Caledônia (GRIMALDI; 

ENGEL, 2005), longe da costa nordeste da Austrália (Fig. III.10).  

 

 

 

A segunda linhagem é a das Nymphaeales ou "lírios d'água", um grupo de cerca de 65 

espécies de vegetais aquáticos, com amplas folhas flutuantes. Folhas fósseis deste grupo são 

abundantes e diversificados através do Cretáceo, como era de se esperar já que os principais 

depósitos vegetais fósseis são lacustres, mas as flores são consideravelmente mais raras de se 

encontrar (KRASSILOV; BACCHIA, 2000; FRIIS et al, 2001; GANDOLFO et al., 2004). 

Plantas ninfealeanas praticamente inteiras são encontradas no Membro Crato da Formação 

Santana e descritas como Pluricarpellatia peltata (MOHR et al., 2008), Fig. III. 11. 

 

 

Figura III.11. Ninfealeana do Membro Crato, Formação Santana, designada Pluricarpellatia peltata, por Mohr 
et al. 2008. 

 

Figura III.10 - Estaminadas 
inflorescência (acima) e flores (abaixo) 
do angiospermas basalmost, Amborella 

trichopoda de Nova Caledônia. Seu 
modo de polinização é ainda 
desconhecido. Outras linhagens do 
grupo ANITA não têm registros fósseis 
conhecidos (GRIMALDI; ENGEL, 
2005). 
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A última linhagem do grupo ANITA, é um possível grupo-irmão de todas as 

angiospermas. É composto pelas Illiciales com duas famílias, a Illiciaceae e a Schisandraceae, 

reunindo cerca de 90 espécies no total. São características do sudeste da Ásia, sudeste dos 

Estados Unidos, Cuba, Hispaniola, e das florestas úmidas do México e Austrobaileya, que é 

um gênero isolado em sua própria família encontrado a partir do nordeste da Austrália (Fig. 

III.12).  

 

 

Figura III.12- Flor da angiosperma basal, Austrobaileya scandens (Austrobaileyaceae), da Austrália. A flor é 
verde-claro, salpicado com roxo, e tem um odor de algo putrefacto – uma síndrome de polinização associada a 
moscas (GRIMALDI; ENGEL, 2005). 
 
 

As angiospermas basais representam, para os botânicos sistemátas, o grupo alvo para a 

determinação de um táxon extinto, que poderia ocupar a posição basal com as mesmas 

ancestralidades morfológicas (APG II, 2003). 

As ordens Nymphaeales, Amborellaceae e Austrobaileyales separadas formam grupos 

monofiléticos, entretanto juntas não constituem um grupo monofilético, sendo trabalhados 

sobretudo para fins pedagógicos como "Grupo ANITA" (APG II, 2003). 

Relações entre as famílias basais de angiospermas foram esclarecidas com estudos em 

Amborella como táxon-irmão de todas as angiospermas seguido por Nympheaceae (QIU et 

al., 1999; SOLTIS et al., 2000). Uma vez que ambos os grupos citados, poderiam ser 

considerados uma única ordem com duas famílias ou duas ordens, o APG II propôs nomes 

comuns como Amborellales e Nymphaeales (APG II, 2003). 

As Austrobaileyales foram reconhecidas pela primeira vez no APG II e incluem 

Austrobaileyaceae, Schisandraceae e Trimeniaceae (sendo opcional a inclusão de Illiciaceae). 

O clado formado por Austrobaileya, Illicium e Schisandra apresenta 99% de proximidade na 

análise de jackknife rbcL, atpB e 18S rDNA (SOLTIS et al., 1999; SOLTIS et al., 2000). 

O cladograma observado na Fig. III.9 baseia-se nas Angiospermas basais citadas no 

contexto acima. 
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Há então um grande grupo monofilético composto de monocotiledôneas, 

eudicotiledóneas, e pequenos grupos intermediários. Esses " grupos intermediários" incluem 

táxons de grupos considerado o mais próximos das angiospermas basais, como Magnólias, 

Winteraceae e Chloranthaceae. As monocotiledôneas e eudicotiledóneas compreendem cerca 

de 95% de todas as espécies de Angiospermas (GRIMALDI; ENGEL, 2005). 

 

III.3.3. A FILOGENIA DAS ANGIOSPERMAS BASEADA NO APG III (2009) 

 

As relações entre ordens e famílias de Angiospermas fornecida pela análise do tipo 

Jackknife apresentando uma frequência acima de 50% de proximidade (APG III, 2009) são 

expressadas no cladograma da Fig. III.13. 

Mudanças foram realizadas na classificação do APG II (2003) por várias razões, uma 

delas está relacionada com informações sobre os vegetais com flores , que no APG III (2009) 

tornou-se  uma classificação melhor resolvida. 

Em versões anteriores do Grupo de Filogenia de Angiospermas, circunscrições 

alternativa foram permitidas para algumas famílias (BACKLUND; BREMER, 1998). 

Discussões sobre os princípios da classificação filogenética são realizadas em todos os níveis 

taxonômicos (ALBACH et al., 2004;. ENTWISLE; WESTON, 2005; PFEIL; CRISP, 2005). 

Ao longo dos últimos anos, pesquisas têm permitido  incluir o nível taxonômico de 

Família como: Ceratophyllaceae, Chloranthaceae e Picramniaceae em algumas Ordens da 

APG (JOHAN et al., 2004, MOORE et al. 2007; WANG et al., 2009). 

Donoghue e Mathews (1998) listaram 16 diferentes hipóteses de relações entre 

angiospermas basais, que envolveram os três primeiros nós, mas esta característica aproxima 

Amborellaceae da probabilidade de tratar-se de um grupo-irmão de angiospermas e 

Nymphaeaceae, grupo-irmão de Austrobaileyales, constituindo o grupo ANITA 

(MATHEWS; DONOGHUE 1999, QIU et al., 1999; 2000; 2005; 2006, SOLTIS et al., 1999; 

2000, PARKINSON et al., 1999, ZANIS et al., 2002, MAGALLÓN; SANDERSON, 2002, 

KIM et al., 2003, BORSCH et al., 2003; 2005, HILU et al., 2003, NICKERSON; DROUIN, 

2004, AOKI et al., 2004, SOLTIS; SOLTIS, 2004, MÜLLER et al., 2006, HANSEN et al., 

2007, DUARTE et al., 2008, MCCOY et al., 2008). Esta é a topologia seguida na APG III 

(2009). 
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Figura III.13 – Cladograma com a filogenia das Angiospermas, extraído do APG III (2009). 
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Há sugestões também do clado basal Amborellales ser colocado junto a Nymphaeales. 

Esta sugestão estaria ligada a análises de material mitocondrial (QIU et al., 2006). 

Existem outras possibilidades. Um estudo realizado por Goremykin et al. (2003a, b), 

utilizando sequências completas de cloroplasto de 10 angiospermas, sugeriu a proximidade 

entre Amborellaceae, Calycanthaceae, eudicotiledôneas e monocotiledôneas (Poaceae), mas a 

amostragem taxonômica não foi suficiente para concretizar esta informação (JOHAN et al., 

2004, STEFANOVIC et al., 2004; DEGTJAREVA et al., 2004, SOLTIS; SOLTIS, 2004; 

2005). Goremykin et al. (2004) encontraram o mesmo resultado geral  em Nymphaea ao 

adicioná-la à sua análise. Ela está ligada com Amborella, que ainda não era grupo-irmão de 

todas as outras angiospermas. Contudo, este estudo também apresentou uma amostragem 

baixa, mesmos usando monocotiledôneas gramíneas altamente derivadas (KUHL et al., 2004). 

Observando as sequências de cloroplasto completas de apenas algumas plantas, a inclusão de 

Acorus teve um efeito importante (STEFANOVIC et al. 2004), embora haja também questões 

sobre os modelos utilizados na análise (LOCKHART; PENNY, 2005; GOREMYKIN et al., 

2005). As monocotiledôneas não foram incluídas nesta forma de análise por tratar-se de um 

grupo monofilético (DUVALL et al., 2006).  Estratégias de amostragem são comumente 

criticadas, tornando as análises de táxons em quantidades maciças de dados (GEUTEN et al., 

2007).  

A recente descoberta de uma associação de Hydatellaceae com Nymphaeales 

(SAARELA et al., 2006) permite atraves de sua amostragem, a formação de um clado 

modificado, que consistente em laços familiares com Nymphaeaceae e não com Cabombaceae 

afetando a topologia geral da árvore filogenética (Fig. III.13).  
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O material fitofossilífero estudado procede de pedreiras que exploram calcário 

laminado do Membro Crato, na área entre Santana do Cariri e Nova Olinda. A coleta do 

material foi realizada por operários das pedreiras, pesquisadores da Universidade Regional do 

Cariri (URCA), em Santana do Cariri e no Crato (CE), pesquisadores do Museu do DNPM, 

no Crato (CE), pesquisadores e alunos do IGc da Universidade de São Paulo (Fig. II.1). 

Encontra-se preservado como limonitização e/ou goetitização, em matriz calcária, 

reproduzindo finamente, em algumas partes, impressão da cutícula ou estruturas anatômicas 

foliares. 

Este material após a coleta, envolvimento por jornal para protegê-lo contra impacto e 

armazenamento em caixas de madeira para transporte, foi emprestado pelo Museu de Santana 

do Cariri (URCA) ou pelo DNPM do Crato (CE) ou incorporado à coleção de estudo do 

Laboratório de Paleobotânica e Palinologia, do Departamento de Geologia Sedimentar e 

Ambiental do Instituto de Geociências da USP, onde foi catalogado e é analisado para 

obtenção dos objetivos propostos.   O material estudado encontra-se sob os seguintes 

números GP/3E-6033, GP/3E-6034a, GP/3E-6034b, GP/3E-6035  (holótipo) e GP/3E – 6037. 

O estudo do material e os métodos de preparação compreenderam várias etapas e 

processos, como se podem ver a seguir:  

I)  Foi feito um levantamento bibliográfico para o estudo geológico da área de 

procedência dos fitofósseis e paleontológico das amostras coletadas. Este 

levantamento teve por finalidade introduzir a mestranda nos estudos tafonômicos, 

paleoecológicos, paleoambientais, paleoclimáticos e de identificação das espécies 

(taxonômicos). 

II) Para fins de estudos taxonômicos, inicialmente, foi feita análise de arquitetura 

foliar (localização e forma de elementos constituintes da expressão externa  da 

estrutura foliar, incluindo padrão de venação, configuração marginal, forma foliar 

e posição de glândulas, conforme definição de Hickey 1979 e Hickey e Wolfe 

(1975)  utilizando o manual do Leaf Architecture Working Group (LAWG,1999). 

Esta análise foi complementada por comparações bibliográficas de formas 

botânicas atuais e formas de herbários. 

III) Os exemplares foram submetidos a três procedimentos de microscopia 

diferentes: o primeiro de estereomicroscopia com câmara clara, o segundo, de 

CAPÍTULO IV– MATERIAL E MÉTODOS 
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microscopia óptica com luz refletida e transmitida e o terceiro, microscopia 

eletrônica de varredura. 

 

IV.1 ESTEREOMICROSCOPIA COM CÂMARA CLARA 

 

Os espécimes foram diretamente examinados, mensurados e desenhados, após desbaste 

da matriz com mini talhadeiras e marteletes, sob estereomicroscópio Zeiss, modelo SV6, com 

câmara clara e câmara fotográfica acopladas, do Laboratório de Palinologia e Paleobotânica 

“Murilo Rodolfo de Lima” da UnG. 

 

IV.2 MICROSCOPIA ÓPTICA DE TRANSMISSÃO 

 

Para a análise foram utilizados fragmentos dos espécimes em estudo, destacados da 

rocha matriz com auxílio de estiletes e pincéis, que passaram pelos seguintes procedimentos: 

Foi realizada no Laboratório de Paleobotânica do IGc/ USP, da seguinte forma: em um 

Bécker de 100 ml, foram adicionados: 50 ml de resina epóxi e 10 ml de catalisador. Com uma 

baqueta de vidro, a solução foi homogeneizada e dispersada em dois pequenos tubos de PVC 

para a inclusão dos fragmentos. 

Após cerca de 40 minutos, os fragmentos foram incluídos na resina em diferentes 

posições, permitindo desta forma a obtenção de cortes transversais, longitudinais/radiais e 

tangenciais da lâmina foliar, necessários para a produção das lâminas delgadas e observação 

das estruturas preservadas. 

No primeiro tubo, a abertura voltada para baixo foi fechada com fita crepe, antes da 

inclusão da resina, evitando assim o escape de conteúdo e saída da amostra. Após a vedação, 

as amostras, que passaram posteriormente por analises em secção Radial/Longitudinal, foram 

posicionadas horizontalmente para desgaste superficial e sobre elas acrescentada a solução 

preparada (Fig. VI.1). 

 

 

                 
 
Figura IV.1- 1º. Tubo, resina com fragmentos foliares que passaram por desbastes para a observação Radial. A. 
Fragmentos do Fitofóssil. B. Bloco de resina que passará pela secção tangencial. 

 

A 

B 
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No segundo tubo, a abertura voltada para baixo, também foi fechada com fita crepe 

evitando o escape de conteúdo e do fragmento do espécime foliar. Após a vedação, as 

amostras, que foram analisadas em secções transversais, foram posicionadas verticalmente e 

sobre elas acrescentada a solução preparada (Fig. VI.2). 

. 

                      
 
Figura IV.2- Fragmentos foliares que passaram por secção transversal ou longitudinal/ radial. A. Fragmentos 
foliares. B. Bloco de resina que passou  pelas secções transversais. 
 

 

Em ambos os procedimentos os blocos de resina, já solidificada, foram desenformados e 

submetidos à secção com fita de diamante e desbaste com carburundum (carbeto de silício, 

em pó) e produzidas lâminas delgadas. 

Os planos de secção que foram utilizados neste procedimento: 

• Radial (Fig. IV.3 B). 

• Transversal (Fig. IV.3 C). 

 

 

                         

                             A                                       B                                      C 

             

                                                                            D                                                             

 
 
Figura IV. 3- Representação dos planos de corte que foram realizados nos blocos de resina. A. Bloco de resina. 
B. Secção Radial. C. Secção Transversal. E. Representação de três planos de cortes: Radial, Transversal e 
Tangencial, este ultimo não foi realizado. 
 

 

 

B 
A 
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IV.3 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

 

Alguns fragmentos do exemplar, que apresentavam boas características de preservação, 

foram removidos do fitofóssil para a montagem nos “stubs” com fita de carbono e recobertos 

por ouro (Fig. IV.4), e posteriormente analisados no MEV LEO 440 I do Laboratório de 

Microscopia Eletrônica de Varredura do IGc/USP (Fig. IV.5). As mensurações para análise de 

imagens foram feitas com o software C. Zeiss.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 4- Stubs contendo fragmentos dos exemplares analisados sendo recobertos por ouro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 5- Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) LEO 440 I do Laboratório MEV do IGc/USP. 
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V.1- OS COMPONENTES DA PALEOFLORA DO CRATO 

 

A importante paleoflora eocretácea do Crato foi noticiada pela primeira vez por Duarte (1965) 

e teve seus primeiros elementos descritos por Duarte (1985). Desde então, vários paleobotânicos 

brasileiros e estrangeiros têm se debruçado sobre seus fitofósseis no intuito de estudá-los, identificar 

seus componentes paleoflorísticos e interpretar seu estágio evolutivo, suas adaptações 

paleoecológicas e paleoclimáticas.  

Embora menções tenham sido feitas a componentes licofíticos isoetaleanos (BERNARDES-

DE-OLIVEIRA et al., 2003) e a monilofíticos do tipo Schizaeaceae e Gleicheniaceae 

(BERNARDES-DE-OLIVEIRA et al., 1991; BERNARDES-DE-OLIVEIRA et al., 1999; 

DILCHER et al., 2000; BERNARDES-DE-OLIVEIRA et al., 2006); sabe-se que as gimnospermas 

constituiram o grupo mais abundante e diversificado (Fig. V.1), com várias Coniferales dos grupos 

das Cheirolepidiaceae e Araucariaceae presentes (KUNZMANN et al., 2004, 2006, 2009; MOHR et 

al., 2008), com alguns elementos do grupo das Caytoniales (FANTON et al., 2007) e com 

numerosas e diversificadas Gnetaleanas (PONS et al., 1993; BERNARDES-DE-OLIVEIRA et al., 

2000; RYDIN; MOHR; FRIIS, 2003; MOHR et al., 2003; DILCHER et al., 2005; FANTON et al., 

2006; CELEGHIN; BERNARDES-DE-OLIVEIRA, 2007; KERKHOFF; DUTRA, 2007; 

BERNARDES-DE-OLIVEIRA et al., 2008; KUNZMANN et al., 2007, 2009, 2011).  

 

 

Figura V. 1- Representação da biodiversidade das Embriófitas (modificado de MOHR; FRIIS, 2000).  

CAPÍTULO V – DADOS TAXONÔMICOS DOS ESPÉCIMES 
ANALISADOS 

Pteridófitas (licófitas, esfenótita e filicófitas) 

Angiospermas 

Gimnospermas 
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Entretanto, o grupo das angiospermas, ainda que incipiente (cerca de 25% da flora), já 

se apresenta muito diversificado, principalmente, em se tratando de idade neoaptiana. Seus 

constituintes são atribuíveis a todos os grandes grupos de angiospermas desde os clados basais 

como o das Nymphealeanas (Pluricarpellatia peltata de MOHR et al., 2008); possíveis folhas 

de Chloranthaceae, ainda não descritas; o das Magnoliídeas, que deve ter sido o mais comum, 

com membros das Magnoliales (Endressinia brasiliana de MOHR; BERNARDES-DE-

OLIVEIRA, 2004;) e das Laurales ( Araripia florifera de MOHR; EKLUND, 2003); o grado 

das Monocotyledonae com formas aquáticas (Klitzschophyllites flabellata de MOHR et al., 

2006) e uma nova família próxima às Bromeliaceae (Protannanaceae de LEME et al., 2005) e 

uma incertae sedis aquática (Iara iguassu de FANTOM et al., 2006) e, finalmente, o grado 

das Eudicotyledonae com possíveis representantes das Ranunculales, Proteales (formas afins 

às Nelumbonaceae e Platanaceae), em estudo. 

  

V.2- OS FITOFÓSSEIS DE WELWITSCHIACEAE DO MEMBRO CRATO 

 

      A Família Welwitschiaceae é conhecida hoje por 

uma única espécie sobrevivente, Welwitschia mirabilis Hooker. Esta espécie vive no deserto 

da Namíbia, ao longo da costa ocidental do sul da África, a cerca de 10 km da costa para o 

interior. É constituida de um caule lenhoso, discóide, que não cresce, de dois cotilédones que 

caem e de duas folhas permanentes, em forma de fitas largas e longas, que apresentam 

crescimento contínuo durante toda a vida, devido a meristemas basais (característica de 

família). Devido ao crescimento contínuo, as folhas podem se partir, logitudinalmente, muitas 

vezes, dando a falsa impressão de possuir várias folhas (Fig. V.2). 

 

 

Figura V.2 – Esquemas de Welwitschiaceae. A) Folhas em forma de fita larga. B) Folhas seccionádas várias vezes 
longitudinalmente (STEYN; SMITH, 1999). 

A 

B 
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Rydin et al. (2003) registraram, pela primeira vez, macrofósseis de Welwitschiaceae na 

paleoflora do Crato, na forma de plântula a que denominaram Cratonia cotyledon (Fig. V.3). 

Anteriormente, a presença desse grupo na Formação Santana já fora reconhecida por seus 

grãos de pólen por Lima (1978), como Welwitschiapites, por Lima (1978).  

 

  

Figura V.3 - Cratonia cotyledon (RYDIN et al., 2003). 

 

Em 2005, Dilcher et al. estudaram alguns fitofósseis procedentes do Membro Crato, os 

quais  identificaram como pertencentes a gnetaleanas da Família Welwitschiaceae.  

Muito pouco é conhecido sobre o registro fóssil dessa família (DILCHER et al., 2005). 

Esses autores identificaram no Membro Crato, megafósseis eocretáceos atribuídos às várias 

estruturas de Welwitschiaceae. Estes fósseis são plântulas, com cotilédones designadas 

Welwitschiella austroamericana, folhas isoladas da espécie Welwitschiophyllum brasiliense e 

eixos portando estruturas masculinas da espécie Welwitschiostrobus murili (DILCHER et al., 

2005). Além das características morfológicas, das estruturas reprodutivas estrobilares típicas e 

dos grãos de pólen, corrobora a idéia da presença da família em terras brasileiras, a existência 

de paleoclima eocretáceo equatorial árido a sugerir um cenário de condições ambientais ideais 

para a espécie atual desta família. 

Fitofósseis eocretáceos da espécie foliar Welwitschiophyllum brasiliense, descritos por 

Dilcher et al. (2005), apresentam padrões morfológicos que se assemelham aos da única 

espécie vivente. Porém, estudos minuciosos sobre a anatomia foliar ainda não foram 

realizados, deixando dúvidas sobre a identificação desses espécimes. 
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Na análise macroscópica dos quatro espécimes disponíveis no Laboratório de 

Paleobotânica do IGc da USP, foram observadas venações paralelinérveas (Fig. V.4), região 

basal apeciolada ou séssil com bainha envolvente de caule e margens das folhas lisas, que são 

também características de algumas ordens de monocotiledôneas, como Poales e Arecales 

(embora não se note a presença de uma veia principal ou feixe mediano de veias, típica destas 

ordens). Entretanto, esse caráter (ausência de veia mediana) também aparece em outras 

monocotiledôneas como Bromeliáceas e Agaváceas. 

 

 

Figura V.4- Fotos do espécime GP/3E – 6033, permitindo a observação da venação paralelinérvea e a bainha 
foliar. 
 

 

Espécimes como os observados na Fig. V. 5 A e B, foram descritos do ponto de vista 

morfográfico, identificados e designados por Dilcher et al. (2005) como Welwitschiophyllum 

brasiliense. O holótipo e parátipos (a exceção do espécime SMB 16480, que se encontra na 

Alemanha) dessa espécie foliar de Welwitschiaceae, do Membro Crato, estão sendo 

reanalisados nessa dissertação.  
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Figura V.5- A) GP/3E – 6035 e B) GP/3E – 6037 - Aspectos morfograficos de espécimes foliares identificados por 
Dilcher et al. (2005) e atualmente em revisão. 

 

V.3 REVISÃO DOS FITOFÓSSEIS DE Welwitschiophyllum DO MEMBRO CRATO 

 

Foram cinco espécimes identificados por Dilcher et al. (2005) como  

Welwitschiophyllum brasiliense (GP/3E-6033, GP/3E-6034a, GP/3E-6034b, GP/3E-6035 - 

holótipo, GP/3E-6037 e SMB 16480). Tratam-se de limonitizações e goethizações com 

preservação tridimensional das estruturas internas. Para esses exemplares foram apresentadas 

as seguintes diagnoses genérica e específica: 

 

 

A 

B 
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DIAGNOSE GENÉRICA DE Welwitschiophyllum DILCHER, BERNARDES-DE-

OLIVEIRA, PONS ET LOTT, 2005 

 

“Generic diagnosis—Isolated leaves of indefinite length, short or elongated, triangular to 

linear, entire margin, isobilateral symmetry, coriaceous, with numerous subparallel vascular 

bundles, usually with high venation density. Base of maximum width and is curved/enrolled.”  

 

“Type species—Welwitschiophyllum brasiliense Dilcher, Bernardes-de-Oliveira, Pons et 

Lott, 2005.” 

 

DIAGNOSE DA ESPÉCIE Welwitschiophyllum brasiliense DILCHER, BERNARDES-

DE-OLIVEIRA, PONS ET LOTT, 2005 

 

“Specific diagnosis—Leaves are triangular to linear, 8.9–70 cm long and 2.8–5 cm wide, 

with a longitudinal crease extending half the leaf length. Lamina is thick textured, the apex is 

acute, and the base curved to semicircular. Primary venation is subparallel, convergent near 

the apex, with some disappearing into the margin. Venation is equidistant, with a density of 

9–15 bundles/cm of leaf width.” (Fig. V.6). 

 

 
Figura V.6 – Folha de Welwitschiaceae (exemplar GP/3E-6033), Membro Crato, Formação Santana, Bacia do 
Araripe, Brasil. Barra de 5mm. Por Dilcher et al. (2005). 

 

Agora esses mesmos exemplares são reexaminados, sob técnicas de emblocamento em 

resina e secção transversal, considerando a possibilidade de emendar sua diagnose do ponto 

de vista anatômico e de revisão taxonômica. Chegou-se, então à diagnose para a espécie:  

 

Welwiltschiophyllum brasiliense  Dilcher et al., 2005, emend. 

 

“Isolated leaves of indefinite length, short or elongated, triangular to linear, entire 

margin, isobilateral symmetry, coriaceous, with numerous subparallel vascular bundles, 

usually with high venation density. Base of maximum width and is curved/enrolled. Leaves 
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are triangular to linear, 8.9–70 cm long and 2.8–5 cm wide, with a longitudinal crease 

extending half the leaf length. Lamina is thick textured, the apex is acute, and the base curved 

to semicircular. Primary venation is subparallel, convergent near the apex, with some 

disappearing into the margin. Venation is equidistant, with a density of 9–15 bundles/cm of 

leaf width. In the abaxial leaf surface under a cross-section its seen cavities or stomata 

epidermal fiber. Close to this region, the mesophyll and hypodermis present its cells 

organized into columns, interrupted by scattered openings on the probable passage of fibers. 

One  horizontal sequence of small drilling and pentagonal or hexagonal cells as well,  

arranged in concentric circles,  are suggestive of areas of the vascular bundles (Xylem) 

accompanied laterally by faults filled with calcite crystals (or sclerites?). Probable portions 

of a spongy parenchyma consisting of rounded cells. In the adaxial leaf surface, were 

identified a palisade parenchyma or hypodermis aquifer suggestive features. “ (Fig. V.7 e 

Fig. V.8). 

 

 
Figura V.7 – Secção transversal mostrando cavidades estomáticas (Cs), epiderme (E), mesófilo (M), Feixe 
vasular (Fv), Parênquima paliçádico (PP), Parênquima lacunoso (PL) e as setas indicam a provável posição das 
fibras. Barras de 1mm. 
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Figura V.8 – Esquema da secção transversal mostrando cavidades estomáticas (Cs), epiderme (E), mesófilo (M), 
Feixe vasular (Fv), Parênquima paliçádico (PP), Parênquima lacunoso (PL) e as setas indicam a provável posição 
das fibras. Barras de 1mm. 
 

Holótipo: GP/3E-6035, coleção Murilo Rodolfo de Lima, Departamento de Geologia 

Sedimentar e Ambiental, Instituto de Geociências, USP. 

Parátipos: GP/3E-6033, GP/3E-6034a, GP/3E-6034b, GP/3E-6037 e SMB 16480. 

Localidade de procedência: afloramentos do Membro Crato entre Nova Olinda e 

Santana do Cariri (CE), Chapada do Ararípe. 

Idade e Estratigrafia: Neoaptiano, Membro Crato. 

 

Descrição: Em exame macroscópico e sob estereomicroscópio, esses espécimes são descritos, 

morfologicamente, como: folhas de forma triangular a linear-lanceolada, de comprimento 

variável desde 9 a 70 cm e largura máxima na área basal de 3,5 a 5,5 cm. São folhas 

simétricas, de margem inteira, com lâmina de textura coriácea e espessa. As folhas crescem a 

partir da base (meristema basal). O ápice é agudo e pode apresentar-se esfiapado ou puído, 

rasgando-se a folha em segmentos longitudinais. A base pode ser semicircular ou curvada, 

com laterais projetadas, sugerindo ter envolvido ou circundado, parcialmente, o caule 

(bainha); em alguns casos parece ter sido mais espessa e enrolada. Estas bases seriam 

conectadas diretamente ao caule, por toda sua largura. As veias são paralelas e ligeiramente 

convergentes na área apical, enquanto algumas desaparecem ao longo da margem. São de 

igual calibre e entre elas há faixas de fibras esclerificadas muito finas, não se distinguindo 

qualquer veia principal. A venação é equidistante, com uma densidade de 9-15 veias ou feixes 

venosos / cm da largura foliar. Em alguns espécimes contam-se 65 veias/ feixes na base. O 

PP Fv 

PL 

E 

Cs 

M 
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calibre das veias / feixe chega a ser de 0,8 a 1,0 mm na porção basal e de 0,4 a 0,5 mm na 

região mediana (Fig. V.4 e Fig. V.5). 

A secção foliar transversal, sob lupa em aumentos de 30x a 125x, em observação rápida 

e preliminar do material envolvido por resina, ainda emblocado, permitiu visualizar epiderme 

com algumas estruturas estomáticas em cripta, fibras epidérmicas longitudinais, presença de 

um parênquima paliçádico ou uma hipoderme aquífera danificada pela pressão exercida pelo 

sedimento, lacunas preenchidas por calcita onde provavelmente estavam células de 

parênquima lacunoso e cavidades ocupadas por fibra e feixes venosos na região do mesófilo, 

composto de traqueídes, bem desenvolvidas, circundadas por uma bainha de células 

parenquimáticas ou de tecido de transfusão (Fig. V.7 e Fig. V.8). 

Em análise estereomicroscópica de uma amostra com epiderme desbastada para a 

observação do mesófilo, não foram detectadas anastomoses em ‘Y’ características da Família 

Welwitschiaceae (Fig. V.9). 

 

 

Figura V.9- Epiderme desbastada para a observação do Mesófilo. Barras de 1mm. 

 

Em microscopia eletrônica de varredura, foram observadas no interior de traqueídes, 

barras horizontais de aspecto escalariforme e uma placa de perfuração de elemento de vaso. 

(Fig. V.10). 

Outra característica analisadas em eletromicrografia de varredura foi uma epiderme 

composta de células de paredes anticlinais serrilhadas e periclinais convexas (Fig. V.11). 
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Figura V.10- A) Eletromicrografia permitindo a visualização da anatomia do fitofóssil. B) Linhas ressaltando 
características anatômicas de um provável elemento de vaso (Mag = 4.00 K X). 
 

 

                               

                                                                                      

Figura V.11- Eletromicrografia permitindo a visualização da epiderme e mesófilo do fitofóssil (A). Linhas 
ressaltando características do serrilhamento presente nas paredes das células epidérmicas (B). Detalhe de duas 
células epidérmicas. 
 

 

 

 

 

 

A B 

A 

B 
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Comparação e discussão: O exame da anatomia dos espécimes, através de secções 

transversais de amostras incluídas em resina epóxi, revelou a presença de fibras ligadas ao 

mesófilo voltado para uma das faces foliares, onde também se encontram prováveis cavidades 

estomáticas e/ou fibras epidérmicas (Fig. V.7 e Fig. V.8).  

Os mesmos exemplares (holótipo e parátipos de Welwitschiophyllum brasiliense) 

comparados com as descrições da anatomia foliar da espécie Welwitschia mirabilis, única 

espécie vivente da Família Welwitschiaceae, realizada por Rodin (1958), mostram 

semelhanças, em aspectos com a forma foliar madura: uma das faces possui feições que se 

assemelham a fibras hipodérmicas. Fibras, xilema e floema, também apresentam similaridade 

de disposição, forma e tamanho, com a anatomia do exemplar vivente estudado por Rodin 

(1958) (Fig. V12). 

 

 
Figura V.12 – Secção transversal da folha do exemplar estudado (A) e de um exemplar de Welwitschia mirabilis 
(B – RODIN; 1958) mostrando características da anatomia em ambos os exemplares (Barras de 1mm em A e 
aumento de 72x em B). F, fibras; HF,  fibras hipodérmicas, PH, floema; X, do xilema. 

 

Sob microscopia eletrônica de varredura, foi observada uma epiderme com células de 

paredes anticlinais serrilhadas, presente entre as Gnetales, porém frequente em 

monocotiledôneas (Fig. V.11). 

Ainda sob microscopia eletrônica de varredura, em elementos de vasos, foram 

observadas barras semelhantes a uma escada de uma placa de perfurada (Fig. V.10), muito 

características das angiospermas e poucos frequentes nas gimnospermas, aproximando estes 

espécimes foliares de grupos de monocotiledôneas, embora deva se ter em mente que as 

Gnetales também apresentam vasos em suas estruturas anatômicas. 

A B 



 

    54 

Estas feições são observadas, por exemplo, na análise da anatomia foliar de 

Bromeliaceae (Fig. V.13), descritos por Pereira et al. (2011). Esses autores observaram a 

anatomia foliar de quatro espécies desta família e descreveram a presença de fibras 

esclerenquimáticas, não associadas aos feixes vasculares, aparecendo na região do 

clorênquima abaxial na espécie Billbergia euphemiae (Fig. V.14). Nas espécies Quesnelia 

strobilispica e Wittrockia gigantea (Fig. V.15), também analisadas naquele trabalho, a câmara 

subestomática é reduzida porque as células hipodérmicas esclerificadas sobressaem em sua 

cavidade. 

 

 

 
Figura V.13 – Secção transversal de um exemplar de Bromeliaceae (A – PEREIRA et al., 2011) e do exemplar 
estudado (B), mostrando características da anatomia foliar comum entre os exemplares (Barras de 0,3mm em A e 
de 1mm em B). AH, hipoderme aquífera; Cl, clorênquima; Cu, cutícula; E, epiderme; Fi, fibra; Sc, escama; SP, 
parênquima lacunoso; St estômato; VB, feixe vascular; PP, parênquima paliçádico. 
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Figura V.14– Secção transversal da espécie Billbergia euphemiae , a seta indica a tampa do esclerênquima no 
feixe vascular. AH, hipoderme aquífera; Cl, clorênquima; Cu, cutícula; Fi, fibra; Sc, escama; SP, parênquima 
lacunoso; VB, feixe vascular. Barras de 0,3mm (PEREIRA, et al., 2011). 
 

 
Figura V.15 – Secção transversal da espécie Wittrockia gigantea, mostrando estômatos no mesmo nível das 
células epidérmicas e das células-guarda com lúmen reduzido. E, epiderme; Lu, célula lúmen; SH, hipoderme 
esclerificado; St estômatos; Su, câmara subestomática. Barras de 0,3mm ( PEREIRA, et al., 2011). 

 

Na anatomia foliar da espécie Agave sisalana (monocotiledônea da Família Agavaceae) 

o sistema vascular da folha é constituído por feixes colaterais. A distribuição dos feixes 

vasculares ocorre em séries dispostas longitudinalmente no mesófilo (CUNHA NETO; 

MARTINS, 2012) (Fig. V.16). A espécie apresenta as células das camadas centrais 

arredondadas, formando um parênquima regular que ocorre em quantidade proporcional ao 

parênquima paliçádico de ambas as faces. Estas características são muito próximas das 
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encontradas nos exemplares analisados, incluindo a Família Agavaceae, como outra 

possibilidade taxonômica para os espécimes em estudo (Fig. V.17). 

 

 
 
Figura V.16 – Comparação do feixe venoso e fibras da espécie Agave sisalana (CUNHA NETO; 
MARTINS,2012), barra de 150 µm; e o  feixe venoso do exemplar GP/3E- 6033. Barras de 0,5mm. 
 

 

  
Figura V.17 – PP; Parênquima Paliçádico. A) espécie Agave sisalana em secção transversal (CUNHA NETO; 
MARTINS, 2012), barra de 100 µm; B) Exemplar GP/3E- 6033 em secção transversal; C) Esquema da  secção 
transversal do exemplar GP/3E- 6033. Barras de 0,5mm. 
 

 

Estas características anatômicas de Welwitschiaceae (RODIN; 1958), Bromeliaceae 

(PEREIRA et al., 2011), Agavaceae (CUNHA NETO; MARTINS, 2012) e do exemplar 

estudado podem ser melhor analisadas nas fig.: V.18, V.19. V.20 e V.21. 
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WELWITSCHIACEAE BROMELIACEAE AGAVACEAE 

EXEMPLAR 
ANALISADO 

Desde a superfície 
epidérmica células 

poligonais de três a cinco 
lados.  

Células epidérmicas 
retangulares 

Células poligonais, geralmente 
hexagonais e alongadas  

Células epidérmicas em 
formato retangular  

Epiderme unisseriada, 
paredes anticlinais 
espessadas e 
arredondadas.  

Epiderme unisseriada, de 
células tabulares, paredes 

interiores periclinais e 
anticlinal, muito espessas, em 

ambas as faces.  

Paredes anticlinais são retas e 
fortemente espessadas. Paredes 

periclinais externas retas e 
espessadas 

Epiderme unisseriada, 
paredes anticlinais 

serrilhadas e periclinais 
abauladas ou convexas. 

E
pi

de
rm

e 

Células epidérmicas 
apenas celulósicas.  

Células epidérmicas celulósicas 
ou parcialmente lignificadas 
em ambas as faces, cutícula 

fina. 

Células epidérmicas 
fortemente cutinizadas 

Não pode ser identificado 

H
ip

od
er

m
e 

Hipoderme espessa (?), 
fibras hipodérmicas com 
parede celulósica e não 

lignificada. 

Hipoderme complexa, bem 
desenvolvida, canais aquíferos 

e areados, disposição 
longitudinal e paralela aos 

feixes vasculares. 

  

Hipoderme espessa, células 
em disposição colunar, 
presença de fibras de 

composição desconhecida. 

Figura V.18 - Comparação da Epiderme e Hipoderme de Welwitschiaceae (RODIN, 1958), Bromeliaceae 
(PEREIRA et al., 2011), Agavaceae (CUNHA NETO; MATEUS, 2011) e o exemplar analisado. 
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WELWITSCHIACEAE BROMELIACEAE AGAVACEAE 

EXEMPLAR 
ANALISADO 

  

Parênquima entre feixes 
vasculares. Feixes 
vasculares maiores 

longitudinais e paralelos 
e feixes menores 

anastomosados (em Y).  

Parênquima entre feixes 
vasculares, ligado às câmaras 
subestomáticas, com longo 

sistema de canais de ar 
contínuos, ligação entre o 

interior e a atmosfera. 

As células das camadas 
centrais são arredondadas, 
formando um parênquima 

regular que ocorre em 
quantidade proporcional ao 
parênquima paliçádico de 

ambas as faces.  

Feixes vasculares 
longitudinais, sem ligação 

anastomosante visível. 

M
es

óf
il

o 

Parênquima em paliçada, 
células distintas, e 

mesofilo central, mais 
compacto que o 

parênquima esponjoso 
típico.  

Parênquima paliçádico do 
clorênquima. 

Camadas de células sob a 
epiderme apresentam 
semelhança com um 

parênquima paliçádico, com 
células levemente alongadas, 

entretanto, tendem a 
isodiamétricas quando 

comparadas a um tecido 
paliçádico típico. 

 Parênquima paliçádico 
junto às câmaras 
estomáticas e provável 
parênquima lacunoso nas 
outras porções do mesófilo 

   
   

   
   

   
   

   
V

as
os

 

Feixes vasculares no lado 
inferior da folha (???), 
adjacente ao floema. 

Feixes vasculares colaterais, 
dispostos em série única por 

todo o limbo, intercalados com 
canais de ar, de diâmetros 

maiores e menores alternados. 

O sistema vascular da folha é 
constituído por feixes 

colaterais. 

Feixes vasculares colaterais, 
dispostos em série única por 
todo o limbo, intercalados 
com canais de ar ou fibras 

esclerenquimáticas, de 
diâmetros variados.  

  

Sistema vascular 
constituído de feixes 

colaterais, com floema 
orientado para a face 

abaxial e  xilema, para a 
adaxial.  

Feixes vasculares com 
esclerênquima não lignificado 

nos tampões adjacentes ao 
xilema e floema, especialmente 

em feixes de diâmetros 
menores. 

Uma série de feixes está 
localizada na região mediana 

do mesofilo e duas outras 
séries ocorrem na transição 

entre o parênquima regular e o 
paliçádico de ambas as faces; 
uma quarta fileira de feixes 
pode ser observada entre a 
série mediana e os feixes 

voltados para a face abaxial. 

Não pode ser identificado.  

Figura V.19- Comparação do Mesófilo e dos Vasos de Welwitschiaceae (RODIN, 1958), Bromeliaceae 
(PEREIRA et al., 2011), Agavaceae (CUNHA NETO; MATEUS, 2011) e o exemplar analisado. 
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WELWITSCHIACEAE BROMELIACEAE AGAVACEAE 

EXEMPLAR 
ANALISADO 

F
ib

ra s 

Estômatos normalmente 
estão localizadas nas 

áreas entre os feixes de 
fibra, nas epidermes 

adaxial e abaxial. 

Estômatos estão localizados 
em fileiras longitudinais, na 
epiderme abaxial da folha. 

Os estômatos ocorrem 
aleatoriamente e isolados ou, 

com menor frequência, 
geminados, estão localizados 
abaixo do nível das demais 

células epidérmicas. 

Em secção transversal as 
câmaras estomâtica 

aparecem apenas uma das 
faces 

   Células-guarda 
afundadas, com cutina 
nas paredes celulares 

externas. 

Células-guarda com bordas 
estomáticas externas 

cutinizadas e paredes interna e 
externa espessas, lúmen muito 

pequeno. 

A projeção da parede 
periclinal externa das células-
guarda delimita uma pequena 

câmara supraestomática, 
formada pela presença das 

cristas estomática. 

Estômato de paredes 
espessas, desprendido da 

epiderme durante o 
procedimento. 

E
st

ôm
at

os
 

Células-guarda e células 
subsidiárias 

sindetocélicas 
(originárias de uma só 

célula-mãe de 
estômatos). 

Células auxiliares ou 
subsidiárias não visíveis em 
vista frontal, situadas abaixo 

das células-guarda. 

Células subsidiárias com 
papilas. 

Não pode ser identificado 

  Cavidades subestomática 
visíveis no tecido 

paliçádico.  
  

Câmaras subestomáticas são 
bastante alongadas. 

Não pode ser identificado 

  Áridos Tropicais, semiáridos e áridos. Áridos semiárido. Árido 

A
m

bi
en

t
e Terrestres, bem 

adaptados a um ambiente 
seco. Caule lenhoso curto 

e largo, raiz pivotante 
longa, e  coroa de tecido 
meristemático em  sulco 

circular na borda do 
caule. 

 Terrestres, saxícola, epífitas, 
ou rupícolas, adaptado para 
ocupar ambientes áridos e  

pobres em nutrientes.  

A redução do comprimento 
das células do parênquima 

paliçádico denota 
funcionalidade, 

provavelmente, uma 
característica adaptativa de 
resistência à seca, haja vista 

que células pequenas resistem 
melhor à pressão negativa de 

turgor que células grande. 

Não pode ser identificado 

Figura V.20- Comparação das Fibras. Estômatos e do Ambiente de Welwitschiaceae (RODIN, 1958), 
Bromeliaceae (PEREIRA et al., 2011), Agavaceae (CUNHA NETO; MATEUS, 2011) e o exemplar analisado. 
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WELWITSCHIACEAE BROMELIACEAE AGAVACEAE 

EXEMPLAR 
ANALISADO 

   Mesófilo aquífero bem 
desenvolvido na 

hipoderme. 

Tecido armazenador de água 
nas raízes, caules ou folhas. 

Papilas com papel de reflexão 
da luz e de proteção aos 

estômatos contra dissecação e 
perda de água, além de 

constituir uma barreira contra 
penetração de microrganismos. 

Tecido armazenador de 
água não preservado 

 Tricomas não 
mencionados 

Presença de tricomas. 

Presença de uma cutícula  que 
ocorre em toda a superfície da 

lâmina foliar e apresenta 
pequenas variações quanto ao 

espessamento em ambas as 
faces. 

Estruturas semelhante a 
tricomas observadas em 

MEV 

A
da

pt
aç

õe
s 

Não apresentam canais 
de ar. 

Canais de ar formados por 
células estreladas  ispostas 

longitudinalmente entre feixes 
vasculares e contíguas as 
câmaras  subestomática. 

  Não pode ser identificado 

Figura V.21- Comparação das Fibras. Estômatos e do Ambiente de Welwitschiaceae (RODIN, 1958), 
Bromeliaceae (PEREIRA et al., 2011), Agavaceae (CUNHA NETO; MATEUS, 2011) e o exemplar analisado. 
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CAPÍTULO VI – CONCLUSÕES 

 

Os fitofósseis do Membro Crato tem grande importância pelo grau de preservação que 

apresentam. Apesar desta vantagem, análises anatômicas de seus exemplares não foram 

devidamente exploradas, sendo identificados apenas com base na morfologia. 

Macrofósseis de folhas preservadas pelo processo de substituição foram identificadas 

pelas características morfológicas como pertencentes à Família Welwitschiaceae e nomeadas 

Welwitschiophyllum brasiliense por Dilcher et al. (2005). 

Seus tipos, revisados nesta dissertação, com procedimentos que permitiram 

parcialmente a análise anatômica, levaram a informações que aproximam os espécimes 

analisados das Famílias Welwitschiaceae, Bromeliaceae e Agavaceae. 

A análise anatômica sugere presença de feixes vasculares paralelos com presença de 

parênquima lacunoso entre eles, presença de cavidades estomáticas em uma ou nas duas faces 

foliares. As fibras presentes no mesófilo e o provável parênquima paliçádico ou hipoderme 

aquífera (achatada pela pressão do peso exercido pelos sedimentos depositados sobre a folha) 

são caracteres adaptativos ligados à baixa disponibilidade de água, típica do paleoambiente 

em que viveram os organismos fossilizados. 

A maioria das feições preservadas nos espécimes fósseis pode ser observada tanto em 

Welwitschia, como em algumas espécies de Bromeliaceae e nas Agavaceae, em se tratando de 

características mais resistentes às vicissitudes ambientais. Estas feições de caráter adaptativo 

devem corresponder mais a convergências de forma, isto é, à aquisição de formas semelhantes 

por elementos, que partindo de linhagens filogenéticas distintas, foram submetidos por longos 

períodos a paleoclima / paleoambiente similar e, então, teriam chegado a morfologias 

adaptativas similares, não estando estas ligadas a origem taxonômica. 

Portanto, as características anatômicas, até o momento, observadas nos exemplares 

estudados não são suficientes para identificar a que Família eles pertencem, necessitando de 

outros métodos, que ainda serão testados, e novos fitofósseis mais bem preservados e mais 

elucidadores de sua afinidade botânica ou genética. 

Esta dificuldade de identificação também é intrínseca à Família Welwitschiaceae, por 

ser pouco compreendida quanto à sua origem e à provável relação com angiospermas. Os 

gêneros Welwitschia, Ephedra e Gnetum, foram considerados por muitos autores como os 

parentes vivos mais próximos das plantas floríferas, todavia, por outros pesquisadores estas 

são consideradas mais próximas às extintas Bennettitales.   
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Estes resultados preliminares conduzem à consideração feita por Steyn e Smith (1999), 

de que as Welwitschiaceae estão, filogeneticamente, mais próximas das angiospermas do que 

das gimnospermas, evidenciando ou um ancestral comum ou coevolução entre estes grupos.  

No Crato, Welwitschiáceas já foram, amplamente, registradas por Lima (1978), Rydin 

et al. (2003) e Dilcher et al. (2005), Bromeliáceas ou formas afins foram detectadas por Leme 

et al. (2005), enquanto Agaváceas, ainda não foram documentadas. Entretanto, nenhuma delas 

pode ser descartada como família envolvedora de Welwitschiophyllum brasiliense, diante do 

que se conhece até o momento.   
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