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RESUMO 
 

O deslocamento da placa sul-americana para NW e seu rifteamento, relacionado à abertura 
do Atlântico, ocasionou o desenvolvimento da bacia sedimentar de Aiuruoca, situada no sul 
do Estado de Minas Gerais. Esta bacia constitui-se de duas unidades litoestratigráficas: a 
Formação Pinheirinho e a Entre-Córregos. Esta última formação apresenta em vários níveis 
fossilíferos uma fácies lacustre, constituída de folhelhos negros e papiráceos, portando 
macrofósseis tais como: caules, folhas, frutos, coprólitos, peixes, anfíbios, etc. Sua litologia 
indica sedimentação em ambiente continental redutor. Foi datada, por métodos 
palinológicos, como neoeoceno-oligocena. Estudos macrofitofossílicos anteriores, realizados 
em amostras da Formação Entre-Córregos, identificaram, preliminarmente, a presença de 
lauráceas, anonáceas, malváceas, mirtáceas, fabáceas, passifloráceas e sapindáceas. O 
próximo passo seria uma análise taxonômica mais detalhada de cada grupo de plantas, 
visando interpretações paleoecológicas, paleoclimáticas e paleofitogeográficas da região, no 
momento de vida e deposição daquelas plantas. Restringiu-se aqui o estudo taxonômico 
minucioso das formas foliares fósseis de Myrtaceae. Sabe-se que as mirtáceas constituem 
uma das famílias pantropicais e subtropicais mais importantes, atualmente concentradas nas 
regiões Neotropical e Australiana, que são seus dois grandes centros de diversidade. Na flora 
brasileira, aparece com 23 gêneros e cerca de 1.040 espécies distribuídas, mormente, pela 
Floresta Atlântica. Entre os fitofósseis da tafoflora, foi possível detectar, pelo menos, cinco 
gêneros das três subtribos da família: Eugeniinae (Eugenia, Siphoneugena), Myrciinae 
(Myrcia) e Myrtinae (Psidium e Campomanesia). É interessante notar que essa alta 
diversidade foi constatada no Paleógeno médio do sudeste brasileiro. Esses grupos são 
importantes como indicadores paleoecológicos da presença de comunidade tipo matas 
galerias/ciliares ou campos em torno do paleolago de Aiuruoca e comunidade tipo floresta 
de encosta em áreas mesófilas ou xerófilas. Suas características foliares como margem 100% 
lisa, ápice reto/acuminado de ângulo agudo, indicam um clima quente úmido, típico do 
bioma Floresta Ombrófila Densa. Todas as formas afins atuais estão relacionadas a altitudes 
de 700 m ou maiores, e relacionadas à floresta semidecidual ou pluvial atlântica, podendo 
evidenciar uma zona de tensão entre Mata Pluvial Atlântica e Floresta Estacional 
Semidecidual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palavras - chave: Paleobotânica, diversidade de Myrtaceae, Município de Aiuruoca, 
Neoeoceno-Oligoceno, Mata Atlântica. 
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ABSTRACT 
 

The displacement of the South American plate towards NW and its rifting related to the 
opening of the Atlantic, led to the development of the sedimentary basin of Aiuruoca, 
located in the southern area of the State of Minas Gerais. This basin consists of two 
lithostratigraphic units, the Pinheirinho and the Entre-Córregos Formations. The latter 
represents lake facies sediments of black and laminated shales, containing macrofossils such 
as stems, leaves, fruits, coprolites, fish, amphibians, in various fossil levels. Their lithological 
characteristics indicate sedimentation in a continental reducing environment. Entre-
Córregos Formation has been dated as Late Eocene-Oligocene age by palynological methods. 
Plant macrofossil studies previously carried out on samples from the Entre-Córregos 
Formation reported the presence of Lauraceae, Annonaceae, Malvaceae, Myrtaceae, 
Fabaceae, Passifloraceae and Sapindaceae. Further, a detailed analysis of each taxonomic 
group was required to infer the paleoecological, paleoclimatic and paleophytogeographic 
conditions of the region prevalent during Eocene-Oligocene. Here the taxonomic study was 
limited to the fossil leaf forms of Myrtaceae. It is known that Myrtaceae represents one of 
the most important pantropical and subtropical plant families, usually coming together in 
the Neotropical and the Australian regions which are extensively diversified. It is one of the 
most important families of the Brazilian biomes, with 23 genera and about 1.040 species 
usually dispersed by Atlantic Forest. Among those plant fossils from the State of Minas 
Gerais southern region, it was possible to identify at least five genera of the family with 
three subtribes:  Eugeniinae (Eugenia, Siphoneugena), Myrciinae (Myrcia) and Myrtinae 
(Psidium e Campomanesia). Interestingly, this diversity has been documented in 
southeastern Brazil in the middle Paleogene. These groups were important as 
paleoecological indicators of the presence of at least two communities, the first one of 
gallery forest close to aqueous body and the second community type of slope forest in 
mesophilic and xerophilic areas. Their leaf characteristics such as 100% entire margin, 
straight /acuminate apex and acute angle, indicate a tropical ever wet climate, typical of the 
Tropical Rain Forest biome. All current relative forms are related to altitude of 700 m or 
greater, and correspond to Semi-decidual or Atlantic rain forest, accentuating a tension zone 
between Atlantic Rain Forest and Seasonal Semi-deciduous Forest. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key - words: Paleobotany, Aiuruoca Municipality, Myrtaceae, Late Eocene-Oligocene, 
Atlantic Forest. 
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1.1 – Generalidades 

A paleobotânica é a ciência que estuda, do ponto de vista morfológico, anatômico ou 

geoquímico, órgãos fossilizados ou vestígios de plantas, que viveram no passado geológico, e 

que foram preservados entre camadas de rochas. Seus estudos científicos são focados em 

entender a origem, os mecanismos evolutivos e de que modo se diversificou o reino vegetal 

ao longo do tempo geológico (TAYLOR et al. 2009).  

Como se sabe a identificação taxonômica e de estruturas morfoadaptativas dos 

fitofósseis está diretamente ligada à interpretação de como era o paleoclima, a 

paleofitogeografia e a paleoecologia a que a planta esteve submetida em vida.  

O estágio de desenvolvimento de um organismo / órgão vegetal, no momento em que se 

inicia a sua tafonomia e seus processos de fossilização podem alterar sua estrutura de forma 

tão significativa, que até mesmo indivíduos de uma mesma espécie chegam a parecer 

completamente diferentes. Isto requer uma análise tafonômica mais precisa, a fim de 

adquirir melhor compreensão do seu ciclo evolutivo ou ontogenético como um todo, 

condições sazonais que favoreceram ou não ao seu desenvolvimento, transporte post 

mortem e ambiente de sedimentação, entre outros aspectos (SOUZA; IANNUZZI, 2012).  

Há um grande interesse paleobotânico focado na descoberta da origem e evolução dos 

grupos vegetais que surgiram na Terra (BANKS, 1968; HUGHES 1994).  

A diversificação das espécies terrestres marca um intervalo de inovações na história de 

vida dos vegetais, que surgiram a partir de células simples, integraram-se em corpos 

multicelulares, em desenvolvimento e evolução até os dias de hoje, desde adaptações como 

cutículas, organização em partes com distintas funções fisiológicas, tamanho, gametangia, 

feixes condutores, estômatos, entre outros (KENRICK; CRANE, 1997). A compreensão de 

climas do passado geológico tem se tornado cada vez mais importante, quando se 

consideram as mudanças ocorrentes atualmente em nosso planeta. A paleobotânica 

apresenta-se ai como um instrumento útil no fornecimento de dados fundamentais, na 

reconstrução dos paleoclimas e na calibração de modelos paleoclimáticos estabelecidos com 

base em parâmetros físicos (STEPPUHN et al., 2007; CASTRO-FERNANDES, 2011).  

CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 
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Estudos paleobotânicos paleógenos permitem observar vegetais que foram, entre 65 e 

24 milhões de anos atrás, submetidos a condições climáticas de greenhouse (= efeito estufa), 

com temperaturas excessivamente elevadas e intensa umidade, desconhecidas em qualquer 

ponto da Terra atual. Tais estudos possibilitarão inferir que rumos adaptativos poderão ser 

tomados pelas plantas, caso a tendência para aquecimento e umidade (com o degelo) seja 

persistente na Terra. 

1.2 - Objetivos e Justificativas 

Este estudo tem como principal objetivo a identificação taxonômica de formas foliares 

de mirtáceas fósseis, da bacia tafrogênica paleógena de Aiuruoca (MG). 

Através deste estudo pretende-se: a) complementar o conhecimento taxonômico da 

flora paleógena da citada bacia; b) buscar evidências paleoecológicas, paleoclimáticas e 

paleofitogeográficas a partir de seus táxons mirtáceos, utilizando o levantamento de 

estruturas fisionômicas foliares dos fitofósseis e comparando-os com arquiteturas foliares 

atuais de espécies nativas; c) contribuir para o incremento da Coleção de Comparação de 

Folhas Atuais Clarificadas do Laboratório de Palinologia e Paleobotânica da Universidade 

Guarulhos. 

O estudo dos fitofósseis foliares mirtáceos da Formação Entre-Córregos justifica-se 

porque a formação apresenta: a) uma importante ocorrência fitofossilífera, com abundantes 

formas angiospérmicas paleógenas, ainda não explorada cientificamente, em seu todo; b) 

um registro fitofossilífero valioso da vegetação que ali se desenvolveu, numa importante 

época de mudanças climáticas globais e paisagísticas regionais, relacionadas a tectonismo; c) 

coleção de fitofósseis em excelente estado de preservação, num rico acervo de sua tafoflora, 

depositado e a ser estudado na Universidade Guarulhos; d) registros da família Myrtaceae, 

uma das mais importantes e representativas famílias da flora brasileira, carecendo de 

maiores estudos a respeito de seu desenvolvimento no passado geológico e e)Detectar e 

identificar gêneros desta família entre os fitofósseis eoceno-oligocenos da região meridional 

do Estado de Minas Gerais constituem-se em tarefas potencial e extremamente importantes 

na interpretação paleoecológica, paleoclimática e paleofitogeográfica da área. 
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2.1 – Generalidades sobre o Paleógeno 

O período Paleógeno inaugura a era Cenozoica, ou seja, a era mais moderna da 

história do planeta.  É o período geológico que se segue ao Cretáceo, cujo intervalo de 

tempo encontra-se entre 66,0 e 23,03 Ma (Figura 2.1) (COHEN et al., 2014). 

 

Figura 2.1. Escala do Tempo Geológico para a Era Cenozoica, com suas divisões em períodos, épocas e séries, 
conforme COHEN et al. (2014).  

 

Durante este período, houve grandes transformações e transições, que resultaram na 

mudança dos cenários: geológico, paleoecológico, paleofitogeográfico e paleoclimático em 

nível mundial (SEYFERT; SIRKIN, 1973). 

CAPÍTULO 2 - O CENÁRIO PALEOFITOGEOGRÁFICO E PALEOCLIMÁTICO DO 
PALEÓGENO 
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O Paleógeno encontra-se dividido em três épocas ou séries: Paleoceno, com duração 

de aproximadamente 10 milhões de anos; Eoceno, com cerca de 23 milhões de anos e 

Oligoceno, com cerca de 10 milhões de anos (COHEN et al., 2014). 

Como bem sintetizaram Garcia et al. (2007), durante o Paleoceno e o Eoceno, climas 

tropicais ou subtropicais predominavam por quase todo o planeta, havendo grande 

ocupação da vegetação desde as áreas do equador até as polares. 

Este tempo foi marcado por grandes mudanças em nível global, que se originaram de 

processos tectônicos geradores das cadeias meso-oceânicas, causando aumentos na 

atividade hidrotermal e na liberação do gás carbônico atmosférico, causando o aquecimento 

global (Figura 2.2) (REA et al., 1990).  

Estudos feitos por Willis e McElwain (2002) sugerem que, durante a transição entre o 

Eopaleoceno e o Mesoeoceno, a temperatura global teria sido uma das mais quentes que já 

ocorreram durante toda a história geológica da Terra, sendo que ao mesmo tempo, a 

temperatura do oceano teria sido mais alta do que a média atual. 

 

 

 

Figura 2.2. Variação de temperatura global, durante o Paleógeno, registrada através de análises de isótopos 
de oxigênio extraídos de testas fósseis de foraminíferos bentônicos, depositados em diferentes áreas do 
Oceano Atlântico, no qual prevalecia uma temperatura (em °C) muito acima dos valores atuais (MULLER et 
al., 1987). Observa-se que as análises de isótopos também indicam variações de temperatura em tempos 
glaciais. Desta forma, essas ocorrências marcam os principais eventos botânicos e geológicos durante o 
período do Paleógeno (GRAHAM, 1999) com modificações. 
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O aumento da temperatura persiste do Mesopaleoceno ao Mesoeoceno, com 

tendência a queda nos tempos geológicos seguintes (MULLER et al., 1987; GRAHAM, 1999). 

A colisão da Índia com a Ásia, levantando o fundo oceânico de Tethys, provocou a liberação 

de grandes quantidades de metano na atmosfera. O gás metano é muito mais eficiente na 

retenção do calor do que o gás carbônico, acelerando o efeito estufa, que elevou as 

temperaturas médias da Terra em 7°C dentro de apenas 15 mil anos, fenômeno esse que 

ficou conhecido como Máximo Termal Paleoceno-Eoceno (CHIMETTO, 2008). A partir de, 

aproximadamente, 45 milhões de anos (Mesoeoceno, na escala COHEN et al. (2013, 

atualizado) as regiões subpolares tornaram-se, gradativamente, mais frias devido a uma 

alteração drástica na natureza global da circulação oceânica e o transporte de calor, 

influenciada, em parte pela separação da Austrália e Antártica, durante o movimento 

tectônico das placas continentais (Figura 2.2). 

No Oligoceno, os climas globais tornaram-se mais frios, devido ao movimento 

translatitudinal dos continentes setentrionais, em direção ao norte. Desenvolveu-se um 

clima polar nas altas latitudes e iniciou-se a formação das calotas polares. A separação entre 

a Antártica e a América do Sul e a colisão da Índia com a Ásia, intensificaram o processo de 

resfriamento global, porém a redução da temperatura tornou-se mais evidente no 

hemisfério sul (Figura 2.3) (SCOTESE, 2001). 

 
Figura 2.3 – Configurações paleogeográficas globais do Oligoceno (33,9 a 23,03 Ma). Observa-se alargamento 
da costa do Atlântico Sul, o deslocamento da Índia em direção a Ásia, a separação da Antártica em relação à 
Austrália e América do Sul com o inicio da formação da calota polar (SCOTESE, 2001). 
 

A delimitação das zonas climáticas estabeleceu-se a partir da queda da temperatura 

media global durante o Oligoceno (GARCIA et al., 2007). 
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2.2 – Floras paleógenas sul-americanas num contexto mundial  

Grande parte da vegetação angiospérmica se estabeleceu durante o Paleógeno 

(Figura 2.4), visto que esse grupo de plantas, no seu primeiro estágio evolutivo, diversificou-

se rapidamente, devido à sua ótima capacidade reprodutiva e de dispersão, havendo uma 

grande variedade de espécies a estender-se por todas as zonas climáticas, desde a região 

tropical úmida até as áreas mais frias e secas do planeta (HUGHES, 1994).  

 

Figura 2.4. Representação gráfica da Evolução dos Grupos Vegetais durante o tempo geológico, evidenciando 
um crescimento dominante de angiospermas no Período Paleógeno. Fonte: Willis e McElwain (2002), com 
modificações de Castro-Fernandes (2011). 

As floras paleógenas mundiais estão bem documentadas por inúmeros registros e 

descrições de ocorrências fitofossilíferas. A extinção em massa, que caracteriza o limite 

entre o Cretáceo e Paleógeno, parece não ter afetado grandemente a diversidade das 

angiospermas. Ao contrário, uma segunda irradiação desse grupo vegetal é observada no 

início do Paleógeno, tornando-o mais diversificado quanto ao número de espécies e com 

características mais próximas das formas atuais.  

Akhmetyev (1987) reconheceu nas floras paleógenas do globo, quatro reinos (Figura 

2.5): Holoártico, Australiano, Notal e Tropical (este último compreendendo as áreas Africana, 

Neotropical e Indo-Malaia). A área Neotropical inclui as subáreas caribenha e sul-americana 

(apresentando uma flora adaptada ao clima tropical com características ainda primitivas). 
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Figura 2.5. Distribuição dos quatro reinos que dividiam as floras paleógenas num contexto mundial (extraído de 
Akhmetyev, 1984, apud Meyen 1987, com modificações). 

 

Durante o início do Paleógeno, conforme a hipótese de Axelrold (1952), houve uma 

flora tropical que, uniformemente, se estendeu desde a faixa equatorial, com dispersões 

para áreas mais setentrionais e meridionais. 

As altas temperaturas, umidade e o isolamento continental, durante a maior parte do 

Paleógeno (Figura 2.6), deram condições para o desenvolvimento florístico da América do 

Sul. Durante o Paleoceno, a partir de evidências macroflorísticas, houve uma distribuição das 

florestas tropicais e subtropicais por quase todo o continente.  

 

Figura 2.6. Mapa de Biomas do Eoceno. Fonte: Willis e McElwain (2002) modificado por Garcia et al. (2007) . 
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Conforme Malumián (2000), durante o Paleoceno, grandes extensões da América do 

Sul foram inundadas por um mar quente, principalmente, no Eopaleoceno. Isto conferiria a 

grande parte do continente um clima tropical sempre úmido. 

2.2.1 – Floras paleocenas brasileiras  

No Brasil, durante o Paleoceno, houve domínio do bioma tropical úmido, com 

palmeiras, magnoliídeas e eudicotiledôneas, o que foi comprovado, em registros fossilíferos 

micro e macroflorísticos da Formação Ipixuna (PA), da Formação Maria Farinha, Bacia 

Pernambuco-Paraíba (PE) e da Bacia Itaboraí, Formação Itaboraí (RJ) (Figura 2.7). 

 

Figura 2.7. Localização geográfica das tafofloras paleógenas brasileiras. Fonte: Ricardi-Branco e Fanton (2007) 
modificado. 

 

A Formação Ipixuna, constituída de depósitos de influência estuarina e marinha, de 

possível idade paleocena, ocorrente na sub-bacia de Cametá, no Município de Irituia (PA), 

apresenta registro de um lenho fóssil atribuído ao gênero Saccoglottis (da família 

Humiriaceae A. Juss. (1829), ordem Malpighiales) identificado por Japiassú (1970).  
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Em rochas paleocenas da Formação Maria Farinha, calcários marinhos aflorantes nos 

municípios de Igaraçu, Olinda e Paulista (PE), ocorrem frutos atribuídos a Nypa 

pernambucensis Dolianiti, 1955 (família Arecaceae Bercht. E J. Prels, 1820, ordem Arecales), 

preservados na forma de sementes mais endocarpo com marcas de fibras (GARCIA et al., 

2007; RICARDI-BRANCO e FANTON, 2007) 

Na Bacia de São José de Itaboraí, no município homônimo (RJ), foram encontrados 

moldes de frutos globulares, rugosos de ápice agudo, identificados por Beurlen e Sommer, 

(1954) como espécie Celtis santosi (família Cannabaceae, da ordem Rosales) e partes de 

folha do gênero Psidium (família Myrtaceae O. Berg, da ordem Myrtales), registrada por 

Magalhães (1948). 

Segundo Bernardes-de-Oliveira et al. (2014), o Brasil não tem registro paleobotânico 

do intervalo de tempo Eo a Mesoeoceno (~56 a 40 Ma), que está incluso no Máximo Termal 

Paleoceno - Mesoeoceno, porém, em outras áreas do continente sul-americano, há 

documentos fitofossilíferos  de um domínio da flora tropical úmida. Este bioma tropical 

sempre úmido cobriu extensas áreas desde o equador, avançando sobre todo o Brasil, para 

alcançar até as áreas setentrionais chilenas e argentinas. 

2.2.2 – Floras neoeocenas brasileiras  

Durante o Neoeoceno (~40 a 34 Ma), embora o clima global fosse ainda muito 

quente em relação ao atual, tornou-se um pouco mais frio que anteriormente, devido ao 

início da calota polar antártica.  

Conforme Bernardes-de-Oliveira et al. (2014), para o Neoeoceno brasileiro, há 

registro de fitofósseis em quatro ou cinco das bacias isoladas interioranas do sudeste, 

denunciando a presença de uma flora desenvolvida sob a influência de um clima subtropical 

de verão úmido (Figura 2.8), sugerida por uma redução da biodiversidade angiospérmica e 

expansão das gimnospermas atestando condições climáticas mais frias para a região.   

Dentre as bacias do sudeste, citam-se: 
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Figura 2.8. Mapa de biomas sul americanos localizando as ocorrências de micro e macrofitofósseis 
neoeocenos-oligocenos do Brasil. 1- Bacia de Macacu (RJ); 2- Formação Itatiaia e 3 - Formação Resende, Bacia 
de Resende (RJ); 4- Bacia de Volta Redonda (RJ); 5- Bacia de Aiuruoca (MG); 6- Bacias de Gandarela e Fonseca 
(MG); 7- Bacia de Bonfim (SP); 8- Bacia de Taubaté (SP); 9- Formação São Paulo (SP) e 10- Formação 
Itaquaquecetuba, Bacia de São Paulo (SP); 11- Bacia de Tanque (SP) (GARCIA et al., 2007) 

 

 Bacia de Bonfim (município de Bonfim, SP) (Figura 2.7, ocorrência 4). Formação 

Caçapava, Idade Eoeoceno, datada por palinologia, que documentou a presença de 

algas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e monocotiledônea, indicando ambiente 

palustre sob a influência de um clima tropical úmido (LIMA; DINO, 1984). 

 Bacia de Fonseca (distrito de Fonseca, município de Alvinópolis, MG) (Figura 2.7, 

ocorrência 5). Na Formação Fonseca (MG), há registros de uma notável diversidade de 

vegetação angiospérmica depositados às margens de um sistema flúvio-lacustre, sob a 

influência de condições climáticas quentes e úmidas, ainda dominantes durante o 
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Eoceno (LIMA; SALARD-CHEBOLDAEFF, 1981). Na base da Formação Fonseca, está a 

Biozona Retibrevitricolpites triangulatus (Neoeoceno), segundo Maizzato et al. (2014), 

registrando uma flora com características tropicais úmidas. Sua macroflora considerada 

de idade meso a neoeocena apresenta, na forma de lenhos e folhas, uma grande 

variedade de famílias de angiospermas tais como Fabaceae (principalmente 

Mimosoideae), Lauraceae, Euphorbiaceae, Melastomataceae, Sapindaceae, Myrtaceae, 

Bignoniaceae, Menispermaceae, Annonaceae, Malpigaceae, Meliaceae, Combretaceae, 

Rutaceae, Euphorbiaceae, Sapotaceae, Malvaceae, Volchysiaceae, Chrysobalanaceae, 

Anacardiaceae, entre outras, com hábitos arbóreos, arbustivos, subarbustivos e lianas. 

Uma flor da família Bombacaceae, relativamente bem preservada, também foi 

registrada. Esta macroflora sugere um perfil paleoflorístico compatível com clima tropical 

úmido (Berry, 1935; Dolianiti, 1949, 1950; Duarte, 1956, 1958, 1974, 1985; Oliveira-E-

Silva, 1982; Melo e Silva-Filho, 2002; Fanton et al., 2014). 

 Bacia de Gandarela (município de Rio Acima, nas proximidades da Sede da Fazenda 

Gandarela, próximo a Lagoa do Metro e a lesta da Serra do Gandarela, MG) (Figura 2.7, 

ocorrência 6). Apresenta também em sua base a biozona Retibrevitricolpites 

triangulatus, considerada neoeocena, segundo Maizzatto et al. (2014). A assembleia 

palinológica dessa biozona, conforme os autores citados, apresenta os seguintes taxa 

Psilamonocolpites sp. (Palmae), Proteacidites dehaani (Proteaceae) Perisyncolporites 

pokornyi (Malpighiaceae), Bombacacidites bombaxoides (Bombacaceae), 

Corsinipollenites undulatus (Onagraceae), entre outros. Lima e Salard-Cheboldaeff (1981) 

e Maizzato (2001), com base na composição palinológica, sugeriram um paleoambiente 

pantanoso em condições de clima quente úmido. Do ponto de vista macroflorístico, 

Duarte e Mello-Filha (1980) e Fanton et al. (2014) identificaram restos foliares e uma 

semente relacionadas às famílias: Anacardiaceae (?), Malvaceae (?), Moraceae (?), 

Chrysobalanaceae, Fabaceae, Rutaceae, Vochysiaceae, Sapindaceae e Myrtaceae. 

Segundo Sgarbi et al. (1992), a gênese dos linhitos estaria relacionada a formação de 

turfas em condições pantanosas nas áreas marginais e rasas de um paleolago com 

acúmulo de restos vegetais autóctones e bioturbação. 
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Como ressaltaram Fanton et al. (2014) “as paleofloras de Fonseca e Gandarela englobam 

registros paleógenos de angiospermas que retratam paleocomunidades exuberantes e 

bastante diversificadas que habitaram as proximidades de rios e lagos no sudeste do Brasil”. 

 Bacias de Resende e Volta Redonda (Figura 2.8, ocorrências 3 e 4). Em um linhito da 

Formação Resende, Lima e Amador (1985), Lima et al. 1996  e Yamamoto (1995) 

identificaram palinomorfos de Aquifoliaceae, Malpighiaceae, Palmae, Myrtaceae, 

Proteaceae e Fabaceae, além de abundantes esporos de pteridófitas, sugerindo um 

ambiente florestal, tropical a subtropical úmido. Dataram esta associação polínica como 

de idade neoeocena. Scheel-Ybert e Dias (2007) sugeriram para a Formação Resende, 

devido a presença de Tabebuia (Bignoniaceae), considerada indicadora da presença de 

florestas estacionais decíduas e semidecíduas, como indícios de um bioma de clima 

tropical mais seco. 

 Bacia de São Paulo (porção mediano basal da Formação Itaquaquecetuba) (Figura 2.7, 

ocorrência 8). Santos (2008) e Santos et al. (2010), analisaram amostras polínicas de 

nove perfis colunares de um afloramento da Formação Itaquaquecetuba na Mineradora 

Itaquareia 1. Na porção inferior a media, detectaram a presença de uma associação 

neoeocena e na porção superior próximo ao topo, a de uma associação oligocena. A 

palinoflora neoeocena, é constituída de algas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas 

(podocarpáceas) e angiospermas afins a arecáceas, convolvuláceas, onagráceas, 

ulmáceas, quenopodiáceas, fabáceas, malpighiáceas, malváceas, poáceas, bombacáceas 

e euforbiáceas. Essa associação paleoflorística atesta presença de um bioma subtropical 

de verão úmido, com inverno bem marcado na área da bacia, durante o Neoeoceno.  

2.2.3 – Floras neoeoceno-oligocenas brasileiras 

Conforme Bernardes-de-Oliveira et al. 2014, no Sudeste a transição do Eoceno para o 

Oligoceno, está registrada em várias macro e microfloras que atestam a continuidade de 

uma flora tropical a subtropical úmida na área. Citam-se entre essas ocorrências as bacias de 

Macacu (RJ), Tanque (SP), Aiuruoca (MG). 

 Bacia de Macacu (RJ) (Figura 2.8, ocorrência 1). A associação palinológica identificada 

por Lima et al. (1996) atesta a presença de podocarpáceas, arecáceas, bombacáceas, 
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proteáceas, ulmáceas, rubiáceas, onagráceas, malpighiáceas, mirtáceas, mimosoideas e 

sapotáceas, nessa região, compondo uma paisagem constituída de uma associação de 

terra firme, tipo mata xerofítica e outras dos tipos mesofítica e hidrofítica mais próximas 

ao ambiente lacustre, sob um clima subtropical quente e úmido. 

 Bacia de Tanque e depósitos correlatos (SP) (Figura 2.8, ocorrência 11). Bistrichi (2001) 

e Garcia et al. (2008) registraram a presença de palinomorfos de fabáceas, pteridófitas, 

poáceas, proteáceas, convolvuláceas, malpighiáceas, ulmáceas, mirtáceas e 

simplocáceas. Preliminarmente, Bernardes-de-Oliveira in Bistrichi (2001), identificou 

impressões de megafósseis, na forma de fragmentos caulinares de equisetales, 

ciateáceas, pínulas de maratiales, estróbilo de gimnosperma, folhas de malváceas, 

tifáceas e eudicotiledôneas, que atestam a existência de mata de um bioma subtropical 

úmido nos arredores de Atibaia (SP). 

 Bacia de Aiuruoca (MG) (Figura 2.7, ocorrência 9 e Figura 2.8, ocorrência 5) 

Registros tafoflorísticos eoceno-oligocenos da Formação Entre-Córregos, Bacia de 

Aiuruoca (MG), estão contidos em folhelhos intercalados com argilitos, depositados num 

sistema lacustre.   Estes registros apresentam-se como impressões carbonizadas de folhas, 

sementes, caules e frutos, mormente referentes a angiospermas. Os palinomorfos da 

Formação Entre-Córregos descritos por Garcia et al. (2000) documentam, para a região, a 

presença de pteridófitas, gimnospermas (podocarpáceas), angiospermas (arecáceas, 

fabáceas, mirtáceas, proteáceas, malváceas, ulmáceas, euforbiáceas, aquifoliáceas, poucas 

poáceas e asteráceas). Seus macrofósseis, foram descritos por Franco-Delgado (2002), 

Franco-Delgado e Bernardes-de-Oliveira (2004), Castro-Fernandes (2011) e Bernardes-de-

Oliveira et al. (2014 no prelo) como de anonáceas, lauráceas, malváceas, passifloráceas, 

fabáceas, mirtáceas e sapindáceas. A presença destes registros do grupo das angiospermas 

permitiu sugerir que houve um domínio da floresta pluvial estratificada do tipo Atlântica, 

evidenciando a abrangência de um clima tropical úmido, no atual Planalto do Alto Rio 

Grande, hoje coberto pelo bioma Cerrado. 
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2.2.4 – Floras oligocenas brasileiras 

Durante o Oligoceno (34 a 23 Ma) ocorreu um importante resfriamento climático 

global e uma crescente aridez, resultantes de mudanças na circulação oceânica e do 

aumento do gelo na calota polar antártica. A vegetação global se distribuiu segundo estas 

tendências climáticas e conforme dados palinológicos, houve uma migração dos biomas da 

região dos pólos até o equador em ambos os hemisférios.   

Na América do Sul, houve uma diversificação da vegetação, apresentando os biomas: 

tropical sempre úmido (restrito a uma  faixa equatorial estreita e ligeiramente oblíqua, 

aproximadamente, dos 10°N até 10°S, incluindo as regiões norte e nordeste brasileiras);  

subtropical de verão úmido (que se estendia desde o Peru, cobrindo o restante do Brasil, até 

o sul) (GARCIA et al., 2007). 

As floras oligocenas têm registro no Sudeste nas bacias de: Resende (Formação Itatiaia, 

RJ), Taubaté (formações Tremembé e São Paulo/Caçapava, SP) e São Paulo (Formação São 

Paulo e porção superior da Itaquaquecetuba, exceto o topo que é Eomioceno). Todas essas 

floras atestam um bioma subtropical de verão úmido. 

 Bacia de Resende (Formação Itatiaia, RJ) (Figura 2.8, ocorrência 3). Nessa formação, a 

análise palinológica, realizada por Lima e Melo (1994), indicou a presença de uma flora 

rica em pteridófitas, proteáceas, euforbiáceas, nictagináceas, solanáceas, fagáceas, 

meliáceas, sapotáceas, mirtáceas, arecáceas, ulmáceas, bombacáceas, timeliáceas, 

onagráceas, malpighiáceas, fabáceas e convolvuláceas. Essas formas testificam a 

existência de bioma subtropical de verão úmido do tipo floresta paratropical, nessa área 

do Estado do Rio de Janeiro.  

 Bacia de São Paulo (Formação São Paulo e porção superior da Formação 

Itaquaquecetuba, com exceção do seu topo) (Figura 2.8, ocorrências 9 e 10). Suas 

palinofloras indicaram idade oligocena para essas formações segundo Lima et al. (1991), 

Yamamoto (1995). Santos (2008) e Santos et al. (2010) confirmaram uma palinoflora 

oligocena para a porção superior da Formação Itaquaquecetuba. Essa associação 

palinológica constitui-se de algas, briófitas, licopodiáceas, esquizeáceas, polipodiáceas, 

ciateáceas, gleicheniáceas, selagineláceas e salviniáceas, podocarpáceas e taxodiáceas, 
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arecáceas, aquifoliáceas, convolvuláceas, onagráceas, ulmáceas, quenopodiáceas, 

fabáceas, malpighiáceas, malváceas, proteáceas, salicáceas, asteráceas, liliáceas, 

melastomatáceas, tifáceas, lorantáceas, poáceas, bombacáceas, euforbiáceas e 

guneráceas. Esses estudos concluíram que o conjunto de palinomorfos como, por 

exemplo: Magnaperiporites spinosus, Striatopollis catatumbus, Bombacacidites clarus, 

entre outros, indicava condições climáticas subtropicais úmidas para a região, durante o 

Oligoceno. O domínio polínico de gimnospermas sugere condições climáticas mais frias, 

isto é, com uma estação fria bem marcada. Assim, está evidenciada a presença de um 

bioma subtropical de verão úmido, do tipo floresta paratropical, durante o Oligoceno. 

Nesse bioma, florestas úmidas estavam presentes em condições climáticas mais amenas, 

subtropicais ou temperadas quentes e úmidas, com estações bem marcadas (invernos 

frios e secos e verões quentes e chuvosos). Também foram registradas, na Formação 

Itaquaquecetuba, tafofloras contendo: briófitas, filicófitas, fabáceas, mirtáceas, que 

evidenciariam um clima subtropical úmido (FITTIPALDI, 1990; BIAGOLINI et al., 2013). 

Em resumo, quando comparadas à flora atual de mesma zona climática, as floras 

tropicais sul-americanas paleógenas não apresentam uma variação significativa em sua 

composição: na zona equatorial predominavam floras de caráter tropical de clima sempre 

úmido. Sob um clima superquente e superúmido, que reinou desde o Paleoceno até o 

Mesoeoceno, esta flora tropical teve sua área estendida até latitudes de 40°S. Durante o 

Neoeoceno a Eo-oligoceno, essa flora sofreu uma retração em direção ao equador até a 

latitude de 15°S, enquanto uma flora de clima subtropical ocupa a área vazia entre 15° e 

40°S e surge uma flora de clima temperado avançando para o norte até ao redor de 40°S. 

Como bem sumarizou BERNARDES-DE-OLIVEIRA et al. (2014), as macrofloras e palinofloras 

paleógenas evidenciam que o território brasileiro foi coberto por florestas tropicais e 

subtropicais, sob um clima mais úmido e mais quente que o atual. 
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3.1. Bacia de Aiuruoca 

3.1.1. Aspectos geográficos e geológicos da região 

A bacia sedimentar paleógena de Aiuruoca localiza-se, geograficamente, entre os 

paralelos 21° 30’S e 22° 15’S e os meridianos 44° 15’W e 44° 45’W. Situa-se no sul do Estado 

de Minas Gerais (Figura 3.1), próximo às fronteiras com os estados de São Paulo e Rio de 

Janeiro (CASTRO-FERNANDES et al., 2013). 

 

 

Figura 3.1. Localização geográfica da Bacia Sedimentar paleógena de Aiuruoca (CASTRO-FERNANDES et al., 

2013). 

 

Descoberta e registrada durante desenvolvimento de tese de doutoramento de 

Santos (1999), a Bacia de Aiuruoca está encravada no Planalto do Alto Rio Grande, limitada 

ao norte pela serra de Minduri e ao sul pela serra de Mantiqueira, apresentando área de 

3.400 km², com altitude média de 1.100 m (Figura 3.2) (CASTRO-FERNANDES et al., 2013). 

CAPÍTULO 3 - ÁREA DE ESTUDO 
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Figura 3.2. Seção transversal da Bacia de Aiuruoca, situada no Planalto do Alto Rio Grande, entre a serra de 
Minduri, a noroeste, e serra da Mantiqueira, a sudeste. Fonte: Santos (1999), com modificações de Castro- 
Fernandes et al. (2011). 

Para chegar à Bacia de Aiuruoca, pode-se utilizar a rodovia BR-381 (sentido São 

Paulo-Belo Horizonte) até Lambari (MG), guiando-se pelo circuito das águas até Minduri 

(MG), ou pode-se obter acesso seguindo-se pela BR-381, até Lavras e, em seguida, utilizando 

a BR 265 até Minduri, já no interior da Bacia de Aiuruoca (Figura 3.3). 

 

Figura 3.3. Localização geográfica regional da Bacia de Aiuruoca e suas principais vias de acesso (CASTRO-
FERNANDES, 2012). 
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A Bacia de Aiuruoca originou-se a partir de vários eventos tectônicos iniciados no 

Mesozoico, quando o continente Gondwana Ocidental se fragmentou. A partir destes 

eventos, resultaram a abertura do Atlântico e a formação do Rift Continental do Sudeste 

Brasileiro (Figura 3.4). Este rifteamento (RCSB) deu origem a um conjunto de bacias 

marginais estreitas e quase sempre alongadas no sentido NE-SO, que se encontram ao longo 

da borda sudeste do continente Sul-Americano (RICCOMINI, 1989; RICCOMINI et al., 2004). 

 

 

 

Figura 3.4. Quadro geológico, tectônico regional do Rift continental do Sudeste do Brasil (RICCOMINI et al., 
2004) com modificações. 

 

No Brasil, o Paleógeno está representado por três categorias de depósitos distintas:  

“a) As grandes coberturas das bacias sedimentares paleozoicas, como por exemplo, a bacia 

Amazônica; b) Aqueles pertencentes às bacias do tipo rift do interior; c) Os localizados em 

bacias do tipo rift marginais” (FRANCO-DELGADO, 2002).  
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Nas bacias do tipo rift do interior do Brasil, há uma grande ocorrência de fitofósseis do 

Paleógeno. Uma delas é a bacia sedimentar de Aiuruoca, localizada no sul do Estado de 

Minas Gerais, datada eoceno-oligocena, com base em estudos palinológicos feitos por 

GARCIA (in SANTOS, 1999), quando foram observadas as presenças de: Echimonocolpites sp., 

Parkiidites microreticulatus, Psilatricolporites operculatus, Polotricolporites mocinni, 

Biretisporites crassilabratus, Syncolporites lisamae, entre outros. 

Em resumo, a evolução tectônica cenozóica na região sul do Estado de Minas Gerais, 

conforme proposta por Santos et al. (2006, apud CASTRO-FERNANDES, 2012), teve como 

resultados:  

“a atuação de dois eventos tectônicos cenozoicos na região de Aiuruoca: um no Paleógeno e 

outro no Neógeno-Quaternário. O evento paleógeno está relacionado ao avanço do 

rifteamento da margem continental rumo ao interior, implicando movimentação tectônica 

extensional ao longo de importantes zonas transcorrentes dextrais NE-SW pré-cambrianas, 

promovendo fatiamento, abatimento e adernamento de blocos alongados segundo NE-SW a 

ENE-WSW. Esta movimentação foi responsável pela instalação e desenvolvimento da Bacia 

de Aiuruoca, no Planalto do Alto Rio Grande.”  

Ainda de acordo com Santos et al. (2006, apud CASTRO-FERNANDES, 2012) “Devido ao 

segundo evento tectônico, neógeno, houve o soerguimento diferenciado dos blocos NE-SW 

com basculamento para NW, que promoveu intensa dissecação e modificação da 

compartimentação morfoestrutural paleógena da Bacia de Aiuruoca.” 

3.1.2. Litoestratigrafia da Bacia de Aiuruoca 

Os afloramentos dos estratos sedimentares desta bacia são raros e a maioria em 

áreas de altitudes que variam entre 1.020 e 1.168 metros. Ao avançar o grau de erosão, 

algumas espessuras desses sedimentos são expostas (SANTOS, 1999). 

Segundo Santos (1999) e Santos et al. (2006, apud CASTRO-FERNANDES, 2012), o 

evento de deslocamento de placas, relacionado à abertura do Atlântico, ocasionou o 

desenvolvimento da Bacia de Aiuruoca, preenchida por duas unidades litoestratigráficas: a 

Formação Entre-Córregos (fácies lacustre, constituída por folhelhos) e a Formação 

Pinheirinho (fácies fanglomerática cujo sistema de depósito é do tipo leque aluvial). 
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A Formação Entre-Córregos apresenta macrofósseis incarbonizados de caules, folhas, 

pequenos frutos, coprólitos, peixes, entre outros, em três níveis fossilíferos. Sua litologia e 

tipo de fossilização indicam um ambiente de sedimentação continental redutor (FRANCO-

DELGADO, 2002; BEDANI e HADDAD, 2002). Os folhelhos desta unidade litoestratigráfica 

possuem uma coloração cinza-escuro, com laminação que varia entre milimétrica a 

centimétrica, com algumas lâminas encontradas na coloração acastanhada ou esverdeada, 

que se intercalam com argilitos (GARCIA et al., 2000) (Figura 3.5). 

 
Figura 3.5. Seção litoestratigráfica, cronológica e paleontológica do afloramento da Formação Entre-Córregos 
(FRANCO-DELGADO; BERNARDES-DE-OLIVEIRA, 2004).  

 

A Formação Pinheirinho “repousa sobre o embasamento cristalino. É parcialmente 

coberta pela Formação Entre-Córregos, à qual novamente se sobrepõe em interdigitação 

(Figura 3.6). A sedimentação da bacia se encerra com uma cobertura areno-argilosa, de 

idade pleistocena a holocena.” segundo Santos (1999) e Franco-Delgado (2002). 
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Figura 3.6. Unidades litoestratigráficas da Bacia de Aiuruoca, ambientes de sedimentação e idades (extraído de 
Castro-Fernandes et al., 2013). 
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4.1 - Material de estudo 

O material fitofossilífero é proveniente de um afloramento da Formação Entre-Córregos, 

situado à margem esquerda do córrego Entre-Córregos. Conforme descrito por Franco-

Delgado e Bernardes-de-Oliveira (2004), esse afloramento apresenta desde o nível do leito 

do córrego, uma camada de 1,42 m de espessura de folhelho papiráceo argiloso, de 

coloração cinza médio, abundante em fósseis pipídeos e pequena quantidade de fitofósseis 

com predomínio de delgados eixos caulinares, folhas e frutos, além de fósseis de animais 

como insetos, peixes e aves. Esta camada está sobreposta por uma de ritmitos, onde há uma 

alternância entre folhelho e arenito fino, argiloso, micáceo, rico em fitofósseis, 

principalmente, com o predomínio de folhas (Figura 4.1 A-C). 

 
Figura 4.1. Vista da Formação Entre-Córregos (A-C) com o afloramento fossilífero ao lado esquerdo e aspectos 
dos folhelhos com material fitofossilífero (CASTRO-FERNANDES, 2011). 

 O material estudado encontra-se catalogado no Laboratório de Palinologia e 

Paleobotânica Professor Murilo Rodolfo de Lima do Laboratório de Geociências da UnG, sob 

os números: VAI – 6; VAI – 30 a,b; VAI- 38; VAI – 39; VAI- 51(3); VAI – 67 a,b; VAI – 84 até VAI 

–89; VAI – 206 a,b; VAI – 209. 

CAPÍTULO 4 – MATERIAL E MÉTODOS DE ESTUDO 
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4.1.1 Métodos de Laboratório:  

Estudo dos Fitofósseis: Foram adotados os seguintes métodos de preparação do material 

para estudo: 1) mecânico, descrito como dégagement por (FAIRON-DEMARET et al., 1999), 

envolvendo desbastamento e liberação dos fósseis de recobrimentos parciais da matriz, 

utilizando-se de talhadeiras, marteletes e “vibrograver”; 2) numeração e catalogação 

preliminar dos espécimes, tendo em vista proceder sua identificação; 3) obtenção de dados, 

com exame do material em estereomicroscópio, envolvendo mensuração linear e de ângulos 

e descrições de feições morfográficas dos espécimes; 4) documentação gráfica, com 

obtenção de fotomacrografias e fotomicrografias dos espécimes descritos, utilizando 

equipamentos do Laboratório de Palinologia e Paleobotânica e do Laboratório de Fotografia 

da UnG. Além disso, a documentação gráfica compreendeu ainda desenhos em câmara clara 

e sobre fotos ampliadas, sobre mesa da luz e também desenhos sobre fotos ampliadas em 

computador, utilizando o CorelDraw X5; 5) descrição utilizando como referência o Manual of 

Leaf Architecture (Ellis et al. 2009) e identificação por comparação com material fóssil já 

identificado, constante da literatura paleobotânica, e com o material atual clarificado; 6) 

análise e integração de dados; 7) redação da dissertação e manuscritos para publicação; 8) 

defesa pública da dissertação de mestrado, em março de 2015. 

Preparação de Estruturas Foliares Atuais para Comparação/Referência visando análise de 

arquitetura foliar de vários gêneros atuais de Myrtaceae: para fins de comparar e identificar 

fósseis, exsicatas, previamente identificadas no herbário do Instituto Florestal do Estado de 

São Paulo, foram submetidas à preparação química visando clarificação, pelo método 

descrito em Dutra e Stranz (2002), confeccionando-se lâminas, que serão anexadas à 

Coleção de Comparação e Referência de Folhas Atuais Clarificadas do Laboratório de 

Palinologia e Paleobotânica Murilo Rodolfo de Lima da UnG. 

4.1.2 Métodos de Gabinete: 

O levantamento do material bibliográfico, disponível no Laboratório de Geociências da 

UnG e em sites apropriados da internet, segue em curso durante todo o desenvolvimento do 

trabalho. Gráficos e mapas estão em elaboração. Em etapa futura, será feita a integração 

dos dados obtidos, para melhor interpretação paleoclimática, paleoecológica e 

paleofitogeográfica. 
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No intuito de melhor identificar os fitofósseis foliares, possivelmente, referentes à 

Família Myrtaceae, na tafoflora da Formação Entre-Córregos, um treinamento no 

reconhecimento das características fisiognômicas de sua arquitetura foliar foi desenvolvido. 

O resultado desse estudo (feito com base em material identificado em herbário e clarificado) 

passa-se agora a apresentar, visando contribuir para o presente estudo e para futuros 

estudos paleobotânicos da família. 

5.1. Generalidades da Familia Myrtaceae 

A Família Myrtaceae (incluída na Ordem Myrtales das Rosídeas) é constituída de 

árvores ou arbustos, raramente subarbustos, que apresentam, caracteristicamente, caule 

com ritidoma esfoliante. As mirtáceas possuem flores bissexuadas e frequentemente têm 

duas brácteas na base, cálice e corola com quatro a cinco partes soldadas ou livres e 

numerosos estames. Seus frutos podem ser frutos secos ou carnosos, em forma de baga, 

drupa, cápsula ou núcula (SOUZA; LORENZI, 2008).  

Suas folhas opostas apresentam, primitivamente, dentes teóides, mas tendem para 

margem inteira, com estípulas e glândulas. Possuem venação primária pinada, veias 

secundárias broquidódroma e terciárias percorrentes oblíquas ou transversas de retículo 

paralelo à secundária, com desenvolvimento de veias intramarginais e de uma 

intersecundária mediana (HICKEY; WOLFE, 1975). 

Constitui um grupo vegetal importante, relacionado a climas quentes, de distribuição 

pantropical e subtropical, concentrada principalmente nas áreas Neotropical e Australiana 

(Figura 5.1), totalizando cerca de 140 gêneros (WATSON; DALLWITZ, 2007) e 5.670 espécies 

viventes (GOVAERTS et al., 2008). Essas áreas representam seus dois grandes centros de 

diversidade (SOUZA e LORENZI, 2008; TAYLOR et al., 2009). Na área da Oceania ou 

Australiana e Polinésia, ocorre à subfamília Leptospermoideae envolvendo gêneros como 

Eucalyptus, Melaleuca e Callistemon, com folhas alternas e frutos secos. Na área 

Neotropical, ocorre a subfamília Myrtoideae, à qual pertencem todas as mirtáceas 

americanas (com exceção do gênero Tepualia que, embora ocorra no Chile, pertence à 

CAPÍTULO 5. ARQUITETURA FOLIAR DA FAMÍLIA MYRTACEAE 
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subfamília da Oceania). As Myrtoideae apresentam folhas opostas ou verticiladas e frutos 

carnosos, como em Eugenia, Psidium e Myrciaria (SOUZA; LORENZI, 2008). 

 

Figura 5.1. Distribuição mundial da Família Myrtaceae / Subfamília Myrtoideae (RAVEN; AXEROLD, 1974). 

 

Entretanto, a Família Myrtaceae, bem como toda a Ordem Myrtales, tem sua 

taxonomia alterada durante essas últimas três décadas ao considerar estudos histoquímicos, 

anatômicos, morfológicos e moleculares. Wilson et al. (2005) propuseram a reformulação da 

Família Myrtaceae dividindo-a em duas subfamílias: Psiloxyloideae (que é definida, entre 

outros caracteres, pela presença de flores unissexuadas, óvulos com saco embrionário 

bispórico e número cromossômico básico x=12, e compreende dois gêneros africanos) e 

Myrtoideae (abrigando 16 tribos). Dentre as 16 tribos da subfamília Myrtoideae, cabe 

ressaltar que tribo Myrtae apresenta três subtribos: 1) Myrtinae, dentre cujos gêneros 

encontram-se Campomanesia Ruiz e Pav. e Psidium L., aqui analisados em sua arquitetura 

foliar; 2) Eugeniinae, dentre cujos gêneros encontram-se Eugenia L. e Myrciaria O. Berg, aqui 

tratados; 3) Myrciinae, dentre cujos gêneros encontram-se Calyptranthes SW, Myrceugenia 

O.Berg e Myrcia DC. ex Guill, aqui tratados. 

Trata-se de uma das mais importantes e representativas famílias da flora brasileira, com 

23 gêneros e cerca de 1.040 espécies, distribuídas, mormente, pela Floresta Atlântica,  

Floresta de Restinga e pelo Cerrado, onde Eugenia, Gomidesia, Maliera e Myrcia estão entre 

os gêneros mais comuns. Segundo Oliveira-Filho e Fontes (2000), do total das espécies 

arbóreas desses biomas, 10% a 15% correspondem a mirtáceas, com destaque para Myrcia 
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splendens, de ocorrência em quase todo o Brasil. Psidium spp. e Campomanesia spp. são 

mais frequentes em ambientes abertos, como em regiões do Cerrado. 

5.2. História geológica das mirtáceas  

As mirtáceas tem uma história geológica muito antiga que, segundo o seu 

documentário fossilífero, iniciar-se-ia provavelmente no Neocretáceo ou antes, dadas suas 

ocorrências tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, desde essa época.  

Taylor et al. (2009) ressaltaram que a família é conhecida como cutículas dispersas, 

folhas e grãos de pólen desde o Neocretáceo  (da Alemanha, por KRUTZSCH, 1969 e da 

Antártica Ocidental, por ZASTAWNIAK, 1994;), sendo seus grãos de pólen descritos como 

Myrtaceidites. Fósseis paleógenos tem ocorrido em várias partes do planeta, por exemplo: 

Myrtaciphylum como folhas mumificadas com venação broquidódroma e estômatos 

anomocíticos sobre a superfície abaxial, do Eoceno Superior de Vitória, Austrália 

(CHRISTOPHEL e LYS, 1986); Syzygioides do Eoceno da América do Norte (MANCHESTER et al. 

1998); flores e frutos de Palaeomyrtinaea do Eoceno da Columbia Britânica, Canadá (PIGG et 

al. 1993); e de Tristaniandra do Eoceno do sul da Austrália (GREENWOOD et al. 2007). 

Também lenhos de mirtáceas, designados Myrceugenelloxyllon foram descritos por Poole et 

al. (2001) para o Eoceno da Ilha Rei Jorge, Antártica, enquanto outros lenhos foram descritos 

para o Paleógeno da Alemanha por Gottwald (1966); do Sudeste asiático por Kramer (1974) 

e do Paleoceno da Patagônia por Ragonese (1980).  

Entretanto, para os fitofósseis mirtáceos paleógenos e neógenos do Brasil, Hollick e 

Berry (1924), Berry (1935), Duarte e Mello-Filha (1980), Duarte e Rezende-Martins (1985), 

Mandarim-de-Lacerda (1985), Fittipaldi (1990) e Franco-Delgado (2002) empregaram, além 

da designação genérica Myrtifolium, em sua maioria, as designações de gêneros atuais 

como: Campomanesia, Myrcia, Myrciaria, Calyptranthes, Psidium, Eugenia e Gomidezia. Isto 

evidencia que necessário se torna uma revisão dessas identificações, principalmente para os 

fitofósseis foliares paleógenos. 

5.3. Arquitetura foliar:  

Como afirmaram Cardoso e Sajo (2006), apesar da importância da família Myrtaceae 

nos ecossistemas brasileiros, a morfoanatomia foliar de seus representantes é pouco 
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estudada, podendo citar-se entre os principais trabalhos aqueles de Klucking (1988); 

Fontenelle et al. (1994); Gomes e Neves (1997); Callado (1997); Cardoso e Sajo (2004, 2006); 

Alvarez et al. (2006); De-Carvalho (2008); Lima et al. (2011) e Oliveira et al. (2011). 

Ordem Myrtales 

Como foi registrado anteriormente, Hickey e Wolfe (1975) caracterizaram as folhas 

desta ordem como opostas apresentando, primitivamente, dentes teóides, mas tendendo 

para margem inteira, com estípulas e glândulas. Ressaltaram que folhas desta ordem 

possuem venação primária pinada, veias secundárias broquidódromas e terciárias 

percorrentes oblíquas ou transversas de retículo paralelo à secundária, com 

desenvolvimento de veias intramarginais e de uma intersecundária mediana. 

Familia Myrtaceae Adans 

Subfamília Myrtoideae 

Tribo Myrtae 

A tribo Myrtae possui três subtribos (Myrciinae; Myrtinae e Eugeniinae). A maioria 

das espécies destas subtribos apresenta um padrão de venação camptódromo-

broquidódromo, cujas veias secundárias se anastomosam entre si, desde a base da folha, 

formando uma série arcos próximos ao bordo, sendo que em algumas espécies, esses arcos 

podem formar outros menores originando uma terceira e quarta ordem de venação 

(CARDOSO; SAJO, 2006). 

 

Subtribo Myrtinae 

5.3.1. Gênero Campomanesia Ruiz & Pavón, 1794. 

O gênero Campomanesia está presente, latitudinalmente, desde o norte da 

Argentina até Trinidad, e, longitudinalmente, da costa do Brasil até os Andes (do Peru, 

Equador e Colômbia), e distribuído em florestas tropicais e subtropicais sul americanas, em 

ambientes como campos, cerrados e restingas (PROENÇA et al., 2001; OLIVEIRA et al., 2011).  
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Possui 36 espécies conhecidas, sendo destas, 31 pertencentes à flora brasileira 

(SOBRAL et al., 2012).  

Pertencente à subtribo Myrtinae, o gênero Campomanesia foi descrito por Ruiz e 

Pavón (1794), revisto por De Candolle (1828) e aceito por Berg (1857-1859). Sua última 

revisão feita por Landrum (1986).  

O gênero Campomanesia é um dos mais bem definidos dentro da família Myrtaceae 

Landrum (1986), sendo classificado por Lucas et al. (2007) como monofilético. 

Suas características foliares são: folhas simples, de disposição oposta; pecioladas; de 

margem lisa, ondulada ou crenada; de textura membranácea, cartácea ou subcoriácea; 

glabras, pubérulas ou pilosas; de lâmina elíptica, lanceolada, oblanceolada, oblonga, ovada 

ou suborbicular; tamanho em geral micrófilo a notófilo, podendo chegar a mesófilo; de ápice 

arredondado, reto, acuminado ou convexo; base cuneada, arredondada ou convexa. 

Venação de padrão pinado, com veia primária reta, ligeiramente encurvada próximo ao 

ápice; venação secundária broquidódroma ou camptódroma-broquidódroma, de curso 

curvo, variável de 4-15 pares de veias secundárias, com espaçamento largo na maioria dos 

táxons, de veias intersecundárias simples, ausência de veia perimarginal intramarginal.  

Venação terciária em geral é do tipo reticulado ortogonal (OLIVEIRA et al., 2011). 

 

Espécie. Campomanesia adamantium (Cambess.) O. Berg, 1856. 
 Figura. 5.2.A 

Identificação. Lâmina/UnG 334 

Feições foliares diagnósticas da espécie. Folhas com pecíolo 1-8 mm comprimento. Lâmina 

2,5-7 x 7,5-4,5 cm. Elíptica, oblonga, lanceolada ou oboval, discolor, não lustrosa, plana, 

cartácea a coriácea, ápice de agudo a atenuado, base aguda ou obtusa. Margem inteira. 

Veias laterais 5-10 pares, todas as veias salientes na face abaxial e impressas ou sulcadas na 

face adaxial, sem domácias formadas por tufos de tricomas na face abaxial, glândulas 

esparsas em ambas as faces. Pedúnculos 1,5-3,7 cm comprimento, unifloros, bractéolas 1-6 x 

0,1-0,7 mm, lineares ou lanceoladas, caducas após antese (LIMA et al., 2011). 
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Descrição. Pela observação de um espécime foliar clarificado dessa espécie, na lâmina UnG 

334, seguem-se as características:  Folha de pecíolo marginal, não lobada, margem lisa,  

lâmina elíptica levemente assimétrica. Micrófila (58 mm x 26 mm de proporção 2:1 e área de 

1005 mm²). Ápice reto e ângulo agudo (75°) e base complexa e ângulo agudo (67°). Venação 

primária pinada. Secundária eucamptódroma tornando-se distalmente broquidódroma, 

espaçamento irregular (4-15 mm) com ângulo variante de 35°-50°. Com raras 

intersecundárias em geral na região apical, de curso proximal perpendicular à secundária 

maior, maior que 50% da secundária subjacente, de frequência menos que uma por área 

intercostal. Terciária de curso epimedial percorrente mista, de curso percorrente epimedial 

perpendicular à veia mediana. Terciária exterior de curso em loops. Quaternária percorrente 

mista. Quinquenária reticulada regular, areolação bem desenvolvida, com vênulas finais 

livres com uma ou duas ramificações dentro das aréolas de um braço. 

 

Espécie. Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg, 1856.  
Figura. 5.2.B 

Identificação. Lâmina/UnG 327 

Sinonímia botânica. Britoa guazumaefolia (Camb.) Legr., Psidium guazumaefolium Camb. 

Var. griseum Camb., Britoa sellowiana Berg. Lacerdaea luschnathiana Berg, Abbevillea 

rugosa Berg, Campomanesia itanarensis Kiaerskou, Britoa hassleriana Barb. Rodri.. 

Feições foliares diagnósticas da espécie. Folhas 7,3-10 x 2,8-4,5 cm, elípticas ou ovadas, às 

vezes oblongas. Ápice acuminado ou agudo, base obtusa. Margem inteira. Textura cartácea. 

Superfície bulada, face adaxial lustrosa. Ambas as faces puberulentas a glabras, tufos de 

tricomas na axila das veias secundárias, com o principal presente na face abaxial, tricomas 

alvos; veias secundárias 8-15 pares partindo da veia principal com ângulo de 30° a 45°, 

fortemente impressas na face adaxial e fortemente proeminentes na face abaxial. Pecíolo 

canaliculado, 0,3-0,5 cm comprimento, glandular pubescente a puberulento. Tricomas alvos 

(LORENZI, 2009). 

Descrição. Pela observação de um espécime foliar clarificado dessa espécie, na lâmina UnG 

327, segue-se a descrição: Folha de pecíolo marginal. Não lobada. Margem lisa. Micrófila (60 

mm x 33 mm, proporção 2:1) com área de 1320 mm². Lâmina elíptica, levemente 
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assimétrica. Ápice convexo de ângulo agudo (78°), base cordada de ângulo agudo (85°). 

Venação primária pinada. Secundária broquidódroma festonada, de espaçamento irregular 

(4-11 mm) com ângulo de emergência variante de 65°-70°. Intersecundária raras, de curso 

proximal e distal paralelo à secundária maior, comprimento menor que 50% da secundária 

subjacente, menos que uma por área intercostal. Terciárias percorrentes alternas de curso 

percorrente epimedial perpendicular à veia mediana. Terciária exterior de curso em loops. 

Quaternária percorrente mista. Quinquenária reticulada irregular. 

Ocorrência. Espécie ocorrente em quase todas as formações vegetais de Mato Grosso do 

Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, até o Rio Grande do Sul e Corrientes (Argentina). 

Informações Ecológicas. Planta decídua, higrófila. Ocorre em regiões de baixa densidade e 

de forma isolada, tanto em matas de altitude e floresta latifoliada da bacia do Paraná quanto 

na mata pluvial da encosta atlântica. Encontradas também matas de galerias e capoeirões. 

(LORENZI, 1992) 

 

Espécie. Campomanesia phaea (Berg) Landr., 1859.  
Figura. 5.2.C 

Identificação. Lâmina/UnG 335  

Sinonímia botânica. Abbevillea phaea Berg; Paivaea langsdorffii Berg. Var. lauroana Mattos 

(PORTO, 1920; CORRÊA, 1984; L. 1986).  

Feições foliares diagnósticas da espécie. Folhas simples, elípticas-oblanceoladas ou 

elípticas-lanceoladas, de 4-10 x 2-4 cm, numa proporção de 2-3:1. Glabras ou esparsamente 

puberulosas, às vezes, densamente pubescente ao longo das veias, de textura 

submembranácea a subcoriácea (KAWASAKI E LANDRUM, 1997; LORENZI, 2009). 

Descrição. Pela observação de um espécime foliar clarificado dessa espécie, na lâmina UnG 

335, seguem-se as características:  Folha de pecíolo marginal, não lobada, margem lisa, 

lâmina elíptica, levemente assimétrica. Notófila (100 mm x 33 mm, proporção 3:1 e área de 

2200 mm²). Ápice acuminado de ângulo agudo (51°), base cuneada de ângulo agudo (60°). 

Venação primária pinada. Secundária broquidódroma de espaçamento irregular. 

Intersecundárias presentes apenas em algumas áreas da folha, de curso proximal 
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perpendicular à secundária maior, e curso distal paralelo à secundária maior, geralmente 

uma por área intercostal, maior que 50% da secundária subjacente. Terciária epimedial 

percorrente alterna, de curso proximal perpendicular à veia mediana, terciárias exteriores 

em loops. Quaternária de ramificação livre. 

Ocorrência. Segundo Kawasaki e Landrum, (1997); Lorenzi (2009), esta espécie ocorre na 

região de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, na vertente da serra do Mar que dá 

acesso para o planalto da capital paulista (floresta atlântica).   

Informações Ecológicas. Espécie semidecídua, seletiva higrófita, heliófita (característica de 

floresta semidecídua pela do Planalto Paulista). 
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Figura 5.2. Espécimes foliares clarificados das espécies: A) Campomanesia adamantium Lâmina/UnG 334; B) C. guazumifolia Lâmina/UnG 327 e C) C. phaea Lâmina/UnG 
335. 
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5.3.2 Gênero Psidium L. 

Pertencente à subtribo Myrtinae, o gênero Psidium L. compreende cerca de 90 

espécies nativas da América, sendo o Brasil o representante com maior diversidade (60 

espécies ao todo, sendo 47 endêmicas). Suas características genéricas marcantes são: 

embrião do tipo mirtóide, cotilédones pequenos e numerosas sementes.  

Este gênero tem como características foliares: folhas simples, opostas, geralmente 

cruzadas, venação em geral broquidódroma ou camptódroma, sendo que a última veia 

marginal é completa, formando arcos (GOVAERTS et al., 2008). 

Naturalmente neotropical, o gênero Psidium L. está distribuído em áreas do México, 

Uruguai, Argentina, Ilha de Galápagos, estendendo-se, no território brasileiro, desde o 

Amazonas até o Rio Grande do Sul (PROENÇA et al., 2001). É amplamente distribuído em 

diferentes biomas como restingas, campos rupestres, floresta amazônica, cerrado, caatinga, 

floresta atlântica e decidual, sendo que, por sua diversidade nos ecossistemas, suas espécies 

estão sujeitas a diferentes alterações ambientais, o que ocasiona em uma grande alteração 

de seu fenótipo, podendo dificultar até mesmo sua identificação (COSTA; FORNI-MARTINS, 

2006). Existem três centros aparentes de diversidade para o gênero Psidium: Oeste das 

Índias Ocidentais (ilhas de Cuba e Hispaniola), norte da América do Sul (Peru, Venezuela e 

Guianas) e Sul do Brasil e Paraguai. Estas três áreas oferecem grande variedade de habitats 

naturais e a abundância de espécies presentes deve ser decorrente da adaptação a esses 

habitats (CAMPOS, 2010).  

A maioria das espécies do gênero Psidium, descritas por Berg (1855, 1856, 1858), 

ocorre nas regiões do Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. Mc Vaugh (1968) comentou sobre a 

grande necessidade de estudos taxonômicos mais aprofundados destas espécies, por serem 

próximas e de difícil delimitação, pois o gênero caracteriza-se por conter um grande número 

espécies regionais (CAMPOS, 2010). 

A especiação do gênero deve ter ocorrido por meio de morfologia adaptativa ao 

habitat em que as espécies foram inseridas. Distinções entre as espécies deste gênero 

podem ser observadas pelas formas, texturas e venações e anatomia foliares (GOMES et al., 

2009; CAMPOS 2010). 



48 
 

Em ambientes semi-desérticos, caatingas e restingas, algumas espécies de Psidium 

são encontradas como pequenas árvores ou arbustos, enquanto que em florestas densas, 

apresentam-se formas de grande porte arbóreo de mais de 20 metros (Instituto Hórus, 2010; 

CAMPOS, 2010). 

 

Espécie. Psidium cattleianum Sabine  
Figura. 5.4. A 

Identificação. Lâmina/UnG 338  

Sinonímia botânica. Psidium litorale Raddi; Psidium variabile O. Berg; Psidium coriaceum O. 

Berg, Psidium coriaceum var. obovatum O.Berg; Psidium coriaceum var. grandiflorum O. 

Berg; Psidium cattleianum var. coriaceum (Berg) Kiaer.  

Feições foliares diagnósticas da espécie. Folhas coriáceas, glabras, de forma obovada ou 

obovado-oblonga com de 4-10 cm de comprimento por 2-6 cm de largura, com pecíolo de 4-

10 mm, ápice muito variado (arredondado, obtuso, arredondado-acuminado) e base 

cuneada, decorrente no pecíolo. Veia principal plana, na face adaxial, e saliente, na abaxial 

(MARCHIORI e SOBRAL, 1997; LORENZI, 2009). 

 

Descrição. Pela observação de um espécime foliar clarificado dessa espécie, na lâmina UnG 

338, seguem-se as características:  Folha de pecíolo marginal, não lobada, margem lisa, de 

forma foliar obovada simétrica. Micrófila (68 mm x 30 mm, proporção 2:1 e área de 1360 

mm²). Ápice convexo de ângulo agudo (77°), base cuneada de ângulo agudo (44°). Venação 

primária pinada. Secundária broquidódroma de espaçamento irregular (5-2 mm), com 

ângulo de divergência de 40°-45°. Venação perimarginal com intramarginal secundária 

pouco definida. Terciária de calibre fino em relação à secundária (calibre mediano), que se 

desenvolve a partir do loop marginal em curso admedial, podendo ou não unir-se à veia 

primária da folha, ramificando-se várias vezes antes de atingir a porção central da lâmina. 

Quaternária percorrente mista e muitas vezes não fechando polígonos. Quinquenária de 

ramificação livre.  
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Ocorrência. Psidium cattleianum Sabine, da família Myrtaceae, é uma espécie de Mata 

Pluvial Atlântica, ocorrente em regiões da Bahia até o Rio Grande do Sul (Figura 5.3). Com 

altura de três a seis metros, tem seus frutos com tonalidade amarelada a avermelhada e é 

conhecida popularmente como araçá (LEGRAND e KLEIN, 1978; LORENZI, 1992). 

Figura 5.3. Distribuição mundial de Psidium cattleianum Sabine. Fonte: 
http://www.discoverlife.org/mp/20p?search=Psidium+cattleianum 

 

Informações Ecológicas. Planta semidecídua ou perenifólia, heliófita e seletiva higrófita. 

Tem como principal ocorrência as restingas litorâneas, onde habitam terrenos úmidos e 

capoeiras de várzeas úmidas, e, de forma esparsa, capoeiras úmidas de regiões de altitude. 

Não há ocorrência no interior da floresta primária sombria (LEGRAND e KLEIN, 1978; 

LORENZI, 1992). 

 

Espécie. Psidium guajava L. 
Figura. 5.4.B 

Identificação. Lâmina/UnG 337 

Sinonímia. Myrtus guajava (L.) Kuntze; Psidium pyriferum L.. 

Feições foliares diagnósticas da espécie.  Folhas simples, inteiras, cartáceo-coriáceas e 

oblongas ou elíptico-oblongas, de 8-12 cm de comprimento por 3-6 cm de largura, pecíolo 
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de 4-8 mm, ápice obtuso ou reto-acuminado, margem inteira, base obtusa até arredondada 

e veias impressas, na face adaxial, muito salientes, na abaxial (MARCHIORI e SOBRAL, 1997; 

LORENZI, 2009). 

 Descrição. Pela observação de um espécime foliar clarificado dessa espécie, na lâmina UnG 

337, seguem-se as características:   Folha de pecíolo marginal, não lobada, margem lisa, 

lâmina elíptica, simétrica. Mesófila (111 mm x 68 mm proporção 1,6:1 e área de 5032 mm²). 

Ápice arredondado de ângulo obtuso (95°), base arredondada de ângulo obtuso (98°). 

Venação primária pinada. Secundária eucamptódroma, tornando-se broquidódroma de 

espaçamento irregular (1-5 mm) com ângulo de emergência de 55°-70°. Intersecundária de 

calibre mediano em relação à secundária (calibre grosso), curso proximal perpendicular à 

secundária maior, menor que 50% da secundária subjacente, mais de uma por área 

intercostal. Terciária epimedial percorrente mista, de curso proximal perpendicular à veia 

mediana. Curso exterior da terciária em loops. Quaternária percorrente mista. 

Ocorrência. Espécie ocorrente do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul na floresta pluvial 

atlântica, originária da América e comum em regiões tropicais e subtropicais (MARCHIORI e 

SOBRAL, 1997; LORENZI, 2009). 

Informações Ecológicas. Planta semidecídua ou perenifólia, heliófita e seletiva higrófita. 

Espécie característica de mata pluvial atlântica, presente principalmente nas formações 

abertas de solos úmidos e, de forma espontânea, em formações da região sul do país. 
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Figura 5.4. Espécimes foliares clarificados das espécies: A) Psidium cattleianum Lâmina/UnG 338 e B) P. guajava Lâmina/UnG 337. 
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Subtribo Eugeniinae 

5.3.3. Gênero Eugenia L., 1753 

Com uma ampla distribuição em áreas desde o México até o norte da Argentina, a 

família Myrtaceae constitui-se de 23 gêneros e cerca de 1.040 espécies, das quais, 

aproximadamente, um terço é representado por espécies do gênero Eugenia. O gênero teve 

sua origem a partir da região oeste da América do Sul, migrando desde as regiões andinas 

em direção ao norte ou nordeste do continente (LUCAS et al., 2007). No Brasil, cerca de 350 

espécies de Eugenia foram registradas (KAWASAKI; LANDRUM, 1997).  

O gênero apresenta-se como: subarbustos, arbustos ou árvores. Na maioria das 

espécies de Eugenia, as folhas são de venação mais frequente eucamptódroma, seguida de 

broquidódroma. Predomínio da última venação marginal em loop, e em alguns casos, 

observa-se o padrão de última venação marginal incompleta. Venação terciária e de ordem 

superior percorrente mista determinando aréolas incompletas, de formato irregular, 

distribuídas ao acaso.  

Este gênero é muito bem representado em diversas formações de vegetação do 

Brasil, não só quanto à sua riqueza, mas também pela sua abundância. 

Espécie. Eugenia cerasiflora Miq. 
Figura. 5.5.A 

Identificação. Lâmina/UnG 330 

Feições foliares diagnósticas da espécie. Folhas opostas, com pecíolo glabro forma da 

lâmina oval-oblonga, de ápice convexo ou levemente acuminado e base cuneada ou 

decorrente, com margens geralmente lisas ou levemente onduladas. Medem 5-9 cm de 

comprimento por 2,3-3,7 cm de largura (LORENZI, 2009). 

Descrição. Pela observação de um espécime foliar clarificado dessa espécie, na lâmina UnG 

330, seguem-se as características:   Folha de pecíolo marginal, não lobada, margem lisa, 

lâmina elíptica, simétrica na região mediana e levemente assimétrica na região basal e 

apical. Notófila (90 mm x 41 mm, proporção 2:1 e área de 2460 mm²). Ápice acuminado de 

ângulo agudo (75°), base cuneada de ângulo agudo (65°). Venação primária pinada. 

Secundária broquidódroma de espaçamento irregular (1,5-2,7 mm), com ângulo de 
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divergência variável de 55°-65°. Venação perimarginal com intramarginal secundária. 

Terciária de calibre mediano a fino em relação à secundária, que se desenvolve, por vezes, a 

partir do loop marginal em curso admedial que se dicotomiza ou ramifica, em direção à 

venação primária. Terciárias exteriores de curso em loops. Quaternária percorrente mista. 

Quinquenária livremente ramificada de braços dendríticos. 

Ocorrência. Ocorre do Estado da Paraíba a Santa Catarina, na zona da mata de Minas Gerais, 

na Floresta Pluvial Atlântica de encosta (Floresta Ombrófila Densa) (LORENZI, 2009).  

Informações ecológicas. Planta perenifólia, heliófita ou esciófita e seletiva higrófita, 

exclusiva da mata pluvial da encosta Atlântica brasileira (Floresta Ombrófila Densa); ocorre 

preferencialmente em matas situadas no fundo de vales e inicio de encostas onde o solo é 

mais profundo e tem drenagem de água mais lenta (LORENZI, 2009). 

 

Espécie. Eugenia pitanga (O. Berg) Nied.  
Figura. 5.5.B 

Identificação. Lâmina/UnG 328  

Sinonímia. Stenocalyx pitangus O. Berg. 

Feições foliares diagnósticas da espécie. Folhas em geral glabras. Venação primária pinada e 

secundária broquidódroma tendendo para acródroma, isto é de loop reto, emergindo em 

ângulo de 50-54º. Terciárias externas em loops (MARCHIORI e SOBRAL, 1997; CARDOSO E 

SAJO, 2004). 

Descrição. Pela observação de um espécime foliar clarificado dessa espécie, na lâmina UnG 

328, seguem-se as características:   Folha de pecíolo marginal, não lobada, margem lisa, 

lâmina elíptica, simétrica. Micrófila (57 mm x 21 mm, proporção 3:1 e de área 798 mm²). 

Ápice reto de ângulo agudo (50°), base cuneada de ângulo agudo (54°). Venação primária 

pinada. Secundária hemicamptódroma de espaçamento irregular (2-4 mm) com ângulo de 

emergência variando entre 30°-75°. Venação perimarginal com intramarginal secundária. 

Intersecundárias múltiplas, de curso proximal paralelo à secundária maior, e curso distal 

perpendicular à secundária maior, comprimento maior que 50% da secundária subjacente, 
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mais de uma por área intercostal. Terciária percorrente mista. Terciária exterior de curso em 

loops. Quaternária percorrente mista. Quinquenária de ramificação livre.  

 

Espécie. Eugenia uniflora L. 
Figura. 5.5.C 

Identificação. Lâmina/UnG 336 

Sinonímia botânica. Stenocalyx uniflorus (L.) Kausel; E. oblongifolia (O. Berg) Nied; Eugenia 

costata Camb., Eugenia indica Mich, Eugenia micheli Lam., Myrtus brasiliana L., Plinia 

pedunculata L., Plinia rubra L., Stenocalyx affinis Berg, Stenocalyx brunneus Berg, Stenocalyx 

dasyblastus Berg, Stenocalyx glaber Berg, Stenocalyx impunctatus Berg, Stenocalyx lucidus 

Berg, Stenocalyx micheli (Lam.) Berg, Stenocalyx strigosus Berg..  

Feições foliares diagnósticas da espécie. Folha com margem lisa, forma da lâmina elíptica. 

Ápice reto a acuminado, base convexa. Venação primária pinada. Secundária 

broquidódroma com ângulo de divergência variando entre 40°-60°. Venação terciária 

exterior em arcos, e aréolas de veias terciárias ou de ordem superior, incompletas e de 

formato irregular. 

Descrição. Pela observação de um espécime foliar clarificado dessa espécie, na lâmina UnG 

336, seguem-se as características: Folha de pecíolo marginal, não lobada, margem lisa, 

lâmina elíptica, levemente assimétrica. Micrófila (40 mm x 24 mm, proporção 2:1 e de área 

640 mm²). Ápice levemente acuminado de ângulo agudo (77°), base convexa de ângulo 

obtuso (93°). Venação primária pinada. Secundária broquidódroma de espaçamento 

irregular (14-23 mm), com ângulo de divergência variando entre 45°-55°. Ausência de 

intersecundária. Terciária de curso ramificado admedial. Terciária exterior de curso em 

“loops”. Quaternária percorrente alternada. Quinquenária reticulada irregular, terminando 

em duas ramificações. 

Ocorrência. Espécie ocorrente de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, bacia do rio Paraná 

e na floresta semidecídua do Planalto Atlântico, estendendo-se pela parte norte do Uruguai, 

na área de Entre-Rios e Chaco, da Argentina.  
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Informações ecológicas. Espécie heliófita, seletiva higrófita e semidecídua, sendo muito 

frequente em solos arenosos úmidos, bem drenados, em áreas acima de 700 m de altitude e 

em planaltos do sul do país. É abundante em solos aluviais da faixa litorânea (restinga). 

 

5.3.4. Gênero Myrciaria O. Berg, 1856. 

Segundo Kawasaki e Landrum (1997), este gênero se distribui desde o México e Caribe, até o 

norte da Argentina. No Brasil, há cerca de 30 espécies viventes que ocorrem principalmente 

na região Sudeste. Sobral (2003), em sua pesquisa, registrou a ocorrência de cinco novas 

espécies no Rio Grande do Sul. 

 

Espécie. Myrciaria floribunda (H. West ex Willd.) O. Berg, 1854 [1856]. 
Figura. 5.5.D 

Identificação. Lâmina/UnG 332  

Sinonímia botânica. Eugenia floribunda H. West ex Willd., Eugenia oneillii Lundell, Eugenia 

protracta Steud., Eugenia salzmannii Benth., Myrciaria mexicana Lundell, Myrciaria oneillii 

(Lundell) I. M. Johnst., Myrciaria protracta (Steund.) O. Berg, Myrciaria salzmannii (Benth.) 

O. Berg, Myrciarua uliginosa O. Berg, Myrciaria verticillata O. Berg, Myrciaria ciliolata 

(Cambess.) O. Berg, Myrciaria tenuiramis O. Berg. 

Feições foliares diagnósticas da espécie. Folhas de pecíolos marginais, medindo 4-5 mm de 

comprimento, sulcados na face adaxial, pubérulos, enegrecidos quando herborizados. 

Micrófilas com lâminas de 20-56 mm x 16-30 mm, elípticas a ovadas, ápice reto a 

acuminado, base reta a arredondada, membranáceas, glabras, margem algo ondulada, veia 

principal sulcada na face adaxial, proeminente na abaxial. Venação secundária de 10-14 

pares, mais evidentes na face adaxial. Veias marginais distando até 0,5 mm da borda (SILVA, 

2009).  

Descrição. Pela observação de um espécime foliar clarificado dessa espécie, na lâmina UnG 

332, seguem-se as características: Folha de pecíolo marginal, não lobada, margem lisa, 

lâmina elíptica levemente assimétrica. Micrófila (41 mm x 20 mm, proporção 2:1 e de área 
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546 mm²). Ápice reto a levemente acuminado com ângulo agudo (60°), base convexa com 

ângulo agudo (75°). Venação primária pinada. Secundária broquidódroma de espaçamento 

irregular, com venação perimarginal intramarginal. Intersecundária de calibre fino em 

relação à secundária (calibre mediano), curso proximal e distal paralelo à secundária maior, 

de comprimento maior que 50% da secundária subjacente, geralmente uma por área 

intercostal. Terciária percorrente alternada. Quaternária livremente ramificada. 

Ocorrência. Espécie ocorrente no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Planalto Meridional, 

Floresta Ombrófila Densa montana (Atlântica) e Floresta Ombrófila Mista. 

Informações ecológicas. Espécie semidecídua ou caducifólia, esciófita ou heliófita e seletiva 

higrófita (característica de floresta alto-montana da Serra do Mar e Planalto meridional), 

espécie rara, mas que ocorre principalmente em solos de encostas e chapadas. 
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Figura 5.5. Espécimes foliares clarificados das espécies: A) Eugenia cerasiflora Lâmina/UnG 330; B) E. pitanga Lâmina/UnG 328; C) E. uniflora Lâmina/UnG 336 e D) 
Myrciaria floribunda Lâmina/UnG 332. 
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Subtribo Myrciinae 

5.3.5. Gênero Calyptranthes SW. 1788 

O gênero Calyptranthes foi descrito por Berg (1857) na Flora Brasiliensis, e anos mais tarde, 

foi estudado por Mc Vaugh (1968); Legrand (1971); Barroso e Peixoto (1995). 

Este gênero é composto por árvores de pequeno a médio porte; ramos bifurcados; 

indumento simples dibraquiado. Inflorescência axilar. Botões florais fechados por lobos do 

cálice concrescidos, formando uma caliptra apiculada que se abre na antese; hipanto 

prolongado acima do topo do ovário; pétalas nulas a rudimentares; anteras rimosas, ovário 

bilocular, 2 óvulos. Frutos do tipo baga e suas sementes com 1-2 cotilédones plicados 

(BEZERRA, 2013). 

Espécie. Calyptranthes concinna DC. 
Figura. 5.6.A 

Identificação. Lâmina/UnG 333. 

Sinonímia botânica. Calyptranthes variabilis var. oblongata O. Berg, Calytranthes variabilis 

var. stricta O. Berg. 

Feições foliares diagnósticas da espécie. Folhas simples, opostas, subcoriáceas, margem 

inteira, glabras e densamente cobertas por pequenos pontos glandulosos alveolados na face 

superior, venosas na face inferior e, quando jovens, com pelos escamosos ao longo da veia 

principal, de 4,0-9,5 cm de comprimento por 3,0-4,5 cm de largura, sobre pecíolo de 4-7 mm 

de comprimento. Inflorescência axilar, pardo-pubescentes, pedúnculo com um único par de 

ramos opostos (LORENZI, 2009). 

Descrição. Pela observação de um espécime foliar clarificado dessa espécie, na lâmina UnG 

333, seguem-se as características:   Folha de pecíolo marginal, não lobada, margem lisa, 

lâmina elíptica, levemente assimétrica. Micrófila (53 mm x 32 mm, proporção 1,6 : 1 e de 

área 1130 mm²). Ápice convexo a levemente acuminado, com ângulo agudo (87°), base 

cuneada a convexa, de ângulo agudo (85°). Venação primária pinada. Secundária 

broquidódroma de espaçamento irregular (5-15 mm), com ângulo de divergência variando 

de 50°-70°. Venação perimarginal com intramarginal secundária. Intersecundária de curso 
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proximal e distal paralelo à secundária maior, geralmente uma por área intercostal, maior 

que 50% da secundária subjacente. Terciária percorrente mista. Terciárias exteriores de 

curso em loops. Quaternária percorrente oposta. Quinquenária reticulada regular com uma 

ramificação. 

Ocorrência. Desde Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, pelo Planalto Meridional brasileiro, 

em matas ciliares e capões úmidos (MARCHIORI; BRUM, 1997). 

Informações Ecológicas. Planta perenifólia, heliófita e seletiva higrófita, pioneira em matas 

de galeria, campos, matas semidecíduas e mata de pinhais com dispersão irregular. Presente 

em formações primárias e secundárias, em solos temporariamente encharcados ou úmidos. 

Raramente ocorre na floresta pluvial da encosta atlântica e em floresta semidecídua das 

bacias do Uruguai e Paraná. 

 

5.3.6. Gênero Myrceugenia O. Berg  

Este gênero possui características como: subarbustos ou árvores. Folhas com veia 

central proeminente na face abaxial. Flores tetrâmeras, geralmente solitárias ou reunidas 

em dicásios. Bractéolas persistentes. Cálice com lobos livres, ovário 3-4-loculados. Frutos 

globosos; 1-5 sementes. 

Pertencente à subtribo Myrciinae, o gênero Myrceugenia é característico por suas 

espécies que crescem em clima moderadamente frio a temperado e subtropical da América 

do Sul, e, em áreas distintas geograficamente como: Chile e Argentina sul ocidental; Uruguai, 

Paraguai e em áreas Sul e Sudeste do Brasil (McVAUGH, 1968). Landrum (1981), ao 

contribuir com estudos sobre a sistemática de Myrceugenia, considerou um total de 45 

espécies na região Neotropical, sendo que, 31 destas ocorrem no Brasil, nas regiões Sul e 

Sudeste em áreas de Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga e se estendem até o sudeste do 

Chile. 
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Espécie. Myrceugenia campestris 
Figura. 5.6.B 

Identificação. Lâmina/UnG 329. 

Descrição. Pela observação de um espécime foliar clarificado dessa espécie, na lâmina UnG 

329, seguem-se as características:   Folha de pecíolo marginal. Não lobada. Margem lisa. 

Micrófila (60 mm x 20 mm, proporção 3:1 e de área 800 mm²). Lâmina elíptica, assimétrica. 

Ápice reto de ângulo agudo (47°), base cuneada de ângulo agudo (53°). Venação primária 

pinada. Secundária broquidódroma de espaçamento irregular (2,0-2,5 mm), com ângulo de 

emergência variável de 60°-70°. Veias perimarginais do tipo intramarginal. Intersecundária 

de curso proximal perpendicular à secundária maior, e curso distal paralelo à secundária 

maior, mais que 50% da secundária subjacente, geralmente uma por área intercostal. 

Terciária percorrente sinuosa. Quaternária de ramificação livre. Quinquenária não 

visualizada.  

Ocorrência. A espécie Myrceugenia campestris ocorre nos estados do Rio de Janeiro, São 

Paulo Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Segundo Landrum (1981) 

trata-se de uma espécie típica de planícies costeiras e florestas de encostas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.discoverlife.org/mp/20m?w=720&r=0.2&e=0.00000&n=0.00000&z=0&kind=Myrceugenia+campestris&la=0&lo=0&btxt=Encyclopedia+of+Life&burl=http://www.eol.org/pages/5450286&bi=/DB/logos/eol.png&b=EOL/pages/5450286
http://www.discoverlife.org/mp/20m?w=720&r=0.2&e=0.00000&n=0.00000&z=0&kind=Myrceugenia+campestris&la=0&lo=0&btxt=Encyclopedia+of+Life&burl=http://www.eol.org/pages/5450286&bi=/DB/logos/eol.png&b=EOL/pages/5450286
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Figura 5.6. Espécimes foliares clarificados das espécies: A) Calyptranthes concinna Lâmina/UnG 333 e B) Myrceugenia campestris Lâmina/UnG 329. 
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5.3.7. Gênero Myrcia DC ex. Guill. 1827. 

Folhas com padrão de venação secundária broquidódromo, com veias que se 

anastomosam entre si, desde a base da folha, formando uma sequencia de arcos próximos 

ao bordo, tornando-se, em alguns casos, arcos de segunda, terceira ou quarta ordem 

(broquidódromo festonado), ou apenas broquidódromo, formando uma venação 

intramarginal (de mesmo calibre das veias secundárias, correndo próxima à margem com 

tecido laminar exmedial, interceptadas pelas secundárias maiores). As veias terciárias são 

ramificadas, percorrentes ou reticuladas (dependendo da espécie considerada), podendo ser 

encontrado mais de um padrão em uma única folha.   

O gênero Myrcia DC., foi descrito por De Candolle (1828) que reconheceu as seções 

Oocarpae e Sphaerocarpae, com base na forma dos frutos, em um total de 108 espécies. Em 

sua obra “Flora Brasiliensis Meridionalis”, tendo como autoria Cambessedes (1833), foram 

descritas mais 44 novas espécies para o gênero. Atualmente, são estimadas de 250 a 500 

espécies de Myrcia, distribuídas na América tropical e subtropical, com maior diversidade 

nas regiões Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, incluindo diversos ecossistemas como campos, 

floresta ombrófila mista montana, cerrados, brejos, várzeas, florestas ripárias e floresta 

ombrófila densa (SOARES-SILVA, 2000). 

Estudos descritivos do gênero Myrcia são importantes devido a dois fatos: por 

possuir grande representatividade entre as Myrtaceae e por sua distribuição nos diferentes 

ecossistemas brasileiros. 

 

Espécie. Myrcia hartwegiana (O. Berg) Kiaersk. 1893. 
Figura. 5.7.A 

Identificação. Lâmina/UnG 342 

Sinonímia. Gomidesia sellowiana O. Berg; G. hartwegiana O. Berg; G. sprengeliana O. Berg. 

Feições foliares diagnósticas da espécie. Folhas opostas, concolores, não congestas no ápice 

dos ramos, pecíolo canaliculado, com lâmina de 1–3,5 cm × 0,5–2 cm, coriácea, marrom 

depois de herborizada, elíptica a oblonga, ápice arredondado, margem revoluta, base 

cuneada, ambas as faces glabras, pontuações escuras (BUNGER et al., 2012). 
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Descrição. Pela observação de um espécime foliar clarificado dessa espécie, na lâmina UnG 

342, seguem-se as características:   Folha de pecíolo marginal, não lobada, margem lisa, 

lâmina oblonga, levemente assimétrica. Micrófila (45 mm x 15 mm, proporção 3:1 e área de 

450 mm²). Ápice arredondado de ângulo agudo (67°), base cuneada de ângulo agudo (67°). 

Venação primária pinada. Secundária broquidódroma com espaçamento irregular (5-10 mm) 

com ângulo de divergência variando entre 65°-75°. Venação perimarginal com intramarginal 

secundária. Veias intersecundárias ausentes. Terciária de curso ramificado admedial. 

Terciária exterior de curso em loops. Quaternária percorrente oposta. Quinquenária com 

uma ramificação reticulada regular.  

Ocorrência. Segundo Govaerts et al. (2008), a espécie se distribui em áreas do Sudeste e Sul 

do Brasil, em campo rupestre, capoeira e floresta ciliar. Diferencia-se das demais espécies 

por apresentar ramos nodosos e folhas com margem revoluta e faces glabras. 

 

Espécie. Myrcia multiflora (Lam.) DC., 1828.  
Figura. 5.7.B 

Identificação. Lâmina/UnG 343.  

Sinonímia. Myrcia caesia O. Berg; M. glaucescens (O. Berg) Kiaersk; M. sphaerocarpa D.C.. 

Feições foliares diagnósticas da espécie. Folhas opostas, margem não revoluta, lâmina 

lanceolada a elíptica, com 0,5–6 cm × 0,4–2 cm. Ápice agudo a acuminado, base atenuada, 

ambas as faces glabrescentes. Veias escuras na face adaxial, pontuações translúcidas (ROSA; 

ROMERO, 2012). 

Descrição. Conforme observado em um espécime foliar clarificado dessa espécie, na lâmina 

UnG 343, seguem-se as características foliares:   Folha de pecíolo marginal, não lobada, 

margem lisa, lâmina elíptica, simétrica. Micrófila (45 mm x 15 mm, proporção 3:1 e de área 

450 mm²). Ápice reto a acuminado de ângulo agudo (47°), base cuneada de ângulo agudo 

(50°). Venação primária pinada. Secundária broquidódroma de espaçamento irregular (5-10 

mm) com ângulo de emergência variável de 50°-60°. Venação perimarginal, com 

intramarginal secundária. Terciária de calibre semelhante ao da secundária, curso emergindo 

distalmente a partir de secundárias sub e suprajacentes e de curso admedial, ramificando-se 
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em veias de menor calibre próximo à veia mediana. Terciária exterior de curso em loops. 

Quaternária livremente ramificada tornando-se uma veia de curso oposto. 

Ocorrência. Esta espécie distribui-se desde Trinidad Tobago até Uruguai e Paraguai, campo 

rupestre, floresta semidecidual e capoeira (MORAIS e LOMBARDI, 2006; GOVAERTS et al. 

2008). 

Espécie. Myrcia venulosa DC., 1828.  
Figura. 5.7.C 

Identificação. Lâmina/UnG 331 a/b  

Feições foliares diagnósticas da espécie. Folhas opostas, concolores, não congestas no ápice 

dos ramos, pecíolo canaliculado, margem não revoluta, lâmina elíptica a obovada, lâmina 

com 0,5–7 cm × 0,3–2,5 cm. Ápice agudo a arrendodado, base cuneada, face adaxial 

glabrescente, com pontuações escuras, face abaxial com indumento (ROSA; ROMERO, 2012). 

Descrição. Conforme observado em um espécime foliar clarificado dessa espécie, na lâmina 

UnG 331 a/b, seguem-se as características:   Folha de pecíolo marginal, não lobada, margem 

lisa, lâmina elíptica, simétrica. Micrófila (42 mm x 12 mm, proporção 3:1 e de área 336 

mm²). Ápice convexo a reto, retuso, de ângulo agudo (52°), base cuneada de ângulo agudo 

(60°). Venação primária pinada. Secundária broquidódroma, de espaçamento regular (8-13 

mm) com ângulo de divergência variável de 50°-60°. Venação perimarginal, com 

intramarginal secundária. Terciária de calibre mediano em relação à secundária, curso 

emergindo distalmente a partir de secundárias sub e suprajacentes e de curso admedial, 

ramificando-se em veias de menor calibre em direção a venação central. Quaternária 

percorrente de curso misto. Terciária exterior de curso em loops. Quaternária de ramificação 

livre. 

Ocorrência. Sobral et al. (2010) citam a ocorrência da espécie M. venulosa nos estados da 

Bahia, Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e 

Paraná, e é comumente ocorrente em áreas de floresta ciliar, floresta semidecidual 

(MORAIS;  LOMBARDI, 2006) e interior de floresta de galeria do Estado de Minas Gerais 

(ARANTES; MONTEIRO, 2002). 
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Espécie. Myrcia splendens (Sw.) DC., 1828.  
Figura. 5.8. A-C 

Identificação. Lâmina/UnG 341. 

Sinonímia. Myrcia fallax (Rich.) DC., Prodr. 3:244. 1828; M. formosiana  DC., Prodr. 3:255. 

1828; M. rostrata DC., Prodr. 3:255. 1828. 

Feições foliares diagnósticas da espécie. Folhas opostas, concolores, não congestas no ápice 

dos ramos, pecíolo geralmente canaliculado, margem não revoluta, lâmina elíptica a 

lanceolada, com 0,5–14,5 cm × 0,3–5 cm, cartácea ou coriácea. Ápice acuminado, base 

cuneada, ambas as faces glabrescentes, indumento presente apenas na veia principal, folhas 

jovens cobertas por indumento em ambas as faces (BUNGER et al, 2012). 

Descrição. Conforme observado em um espécime foliar clarificado dessa espécie, na lâmina 

UnG 341, seguem-se as características:   Folha de pecíolo marginal, não lobada, margem lisa, 

lâmina elíptica, levemente assimétrica. Micrófila (65 mm x 26 mm, proporção 2,5: 1 e de 

área 1.126,7 mm²). Ápice acuminado gotejante de ângulo agudo (42°), base convexa de 

ângulo agudo (69°). Venação primária pinada. Secundária broquidódroma simples, 

espaçamento regular com ângulo de divergência variável de 55°-75°. Venação perimarginal, 

com intramarginal secundária. Terciária iniciando-se a partir da intramarginal na em curso 

admedial, com ramificações na área proximal. Terciárias exteriores de curso em “loops”. 

Quaternárias percorrentes opostas. Quinquenária reticuladas irregulares ou ramificadas 

livremente. 

Ocorrência. Segundo Govaerts et al. (2008), a espécie M. splendens tem distribuição 

geográfica ampla, desde o México até o Brasil, Paraguai e Argentina, com presença marcante 

em quase todo o bioma Cerrado, comumente encontrada em floresta ciliar, capões 

(KAWASAKI, 1989), floresta semidecidual, campo rupestre (MORAIS; LOMBARDI, 2006). 
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Figura 5.7. Espécimes foliares clarificados das espécies: A) Myrcia hartwegiana Lâmina/UnG 342; B) M. multiflora Lâmina/UnG  343 e C) M. venulosa Lâmina/UnG 331a. 
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Figura 5.8. Espécimes foliares clarificados da espécie: M. splendens A) Lâmina/UnG 339; B) Lâmina/UnG 340 e C) Lâmina/UnG 341
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5.4. Análise Preliminar sobre Arquitetura Foliar De Mirtáceas - características gerais da 
família Myrtaceae  

 

As formas foliares da família Myrtaceae examinadas estão identificadas em espécies 

da subfamília Myrtoideae, tribo Myrtae, distribuindo-se entre as subtribos Myrciinae, 

Eugeniinae e Myrtinae, conforme seus herbários de procedência e seguindo a classificação 

proposta por O. Berg (1855-1856). 

Analisando a tabela comparativa de espécies foliares de Myrtaceae (tabela 5.1), 

pode-se verificar as seguintes feições obtidas a partir da observação de lâminas de folhas 

clarificadas das espécies ai discriminadas.  
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                        Família Myrtaceae           

                   SISTEMÁTICA DAS FORMAS                  Subfamília Myrtoideae         

                               ESTUDADAS                           Tribo Myrtae           

  
  

              Subtribo Myrciinae    Subtribo Eugeniinae         Subtribo Myrtinae 

 
FEIÇÕES DA ARQUITETURA 
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C
a

ly
p

tr
a

n
th

es
 

co
n

ci
n

n
a

 

M
yr

ce
u

g
en

ia
 

ca
m

p
es

tr
is

 

M
yr

ci
a

 

h
a

rt
w

eg
ia

n
a

 

M
. m

u
lt

if
lo

ra
 

M
. v

en
u

lo
sa

 

M
. s

p
le

n
d

en
s 

Eu
g

en
ia

 
ce

ra
si

fl
o

ra
 

E.
 p

it
a

n
g

a
 

E.
 u

n
if

lo
ra

 

M
yr

ci
a

ri
a

 

fl
o

ri
b

u
n

d
a

 

C
a

m
p

o
m

a
n

es
ia

 

a
d

a
m

a
n

ti
u

m
 

C
. g

u
a

zu
m

if
o

lia
 

C
. p

h
a

ea
 

P
si

d
iu

m
 

ca
tt

le
ia

n
u

m
 

P
. g

u
a

ja
va

 

                                                              Pecíolo marginal x x x x x x x x x x x x x x x 

                                                              Lobação ausente x x x x x x x x x x x x x x x 

                                          lisa   x x x x x x   x x x x   x x x 

Margem                    repanda (ligeiramente crenada)                       x       

                                      crenada               x                 

                                      elíptica   x x   x x x x x x x x x x   x 

Forma da Lâmina                                    obovada                             x   

                                     oblonga       x                         

Simetria                                   simétrica     x   x x     x           x x 

                                  assimétrica   x   x     x x   x x x x x     

                                    micrófila   x x x x x x   x x x x x   x   

Tamanho                                   notófila               x           x     

                                    mesófila                               x 

                                       reto     x   x x     x   x x         

                                    convexo   x                     x   x   

Ápice                                arredondado       x                       x 

                        acuminado / gotejante           x x   x x     x     

Ângulo do ápice                                     agudo   x x x x x x x x x x x x x x   

                                     obtuso                               x 

                                 arredondada                               x 

                                     cuneada   x x x x x   x x         x x   

Base                                    convexa   x         x     x x           

                                     cordada                         x       

                                    complexa                       x         

Ângulo da base                                      agudo   x x x x x x x x   x x x x x   

                                      obtuso                   x           x 

Venação 1ária                                     pinada   x x x x x x x x x x x x x x x 

                 Eucamptódroma para broquidódroma                     x       x 

                       broquidódroma festonada                         x       

Venação 2ária                                broquidódroma    x x x x x x x   x x     x x   

                             hemicamptódroma                 x               

  Espaçamento   regular         x x                   

      irregular  x x x x     x x x x x x x x x 
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Continua... 
  Veia perimarginal do tipo intramarginal    x x  x  x  x x  x  x   x  

   
 x   

                                             raras 
          

x x x 
  

  Curso proximal   paralelo à 2ária maior x     
    

x 
 

x   x       

      
perpendicular a 2ária 

maior 
  x 

 
              x   x   x 

  Curso distal   paralelo à 2ária maior x x 
 

  
   

    x   x x 
 

  

Intersecundária     
perpendicular a 2ária 

maior 
              x               

      basiflexo       
 

        
 

  x       ? 

  Tamanho   
> 50% da 2ária 

subjacente 
x x 

     
x   x x   x 

 
  

      
< 50% da 2ária 

subjacente 
                

 
    x     x 

      geralmente uma x x 
     

    x     x 
 

  

  
Frequência por área 

intercostal  
  mais que uma               x             x 

      menos que uma                 
 

  x x       

  Fabric da   mista x       
   

x           
 

  

  veia 3ária Percorrente alternada     
 

          
 

x           

  intercostal   oposta/sinuosa   x                           

    Ramificado admedial     x  x x  x  x    x          X   

Venação 3ária   Fabric da 3ária  percorrente mista                     x       x 

  3ária epimedial  epimedial percorrente alterna                       x x     

  
  

Curso 
percorrente 
epimedial 

curso admedial 
perpendicular à veia 

mediana 
                    x x x   x 

            Curso da 3ária exterior   "looped"/ em arcos x   x x x x x x x   x x x x  x 

      oposta x   x  x   x                   

Venação 4ária 
                                   

Percorrente 
  

mista 
         x    x x     x x    X x 

      livre ramificada   x   x 
 

  
 

    x     x 
 

  

      alternada                 x             

                     reticulada   regular     x ? x ? ?         ? x   ?   ? 

Venação 5ária                    reticulada irregular   ?   ? ? x     x ?   x ?   ? 

                      ramificada livre     ?   ? ?   x x   ?     ? X ? 

                      braços dendríticos    ?   ? ?   x     ?     ? X ? 

 
Tabela 5.1. Tabela comparativa das feições foliares das espécies atuais da família de Myrtaceae . 
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Algumas características arquiteturais dessas folhas são comuns à família como um 

todo: pecíolo marginal, ausência de lobação e venação primária pinada. 

Algumas características arquiteturais também são comuns à grande maioria das 

espécies da família, como: a) margem lisa - caráter distinto apenas na espécie 

Campomanesia guazumifolia (onde é repanda) e na espécie Eugenia cerasiflora (onde é 

crenada); b) Ângulo apical agudo – caráter distinto apenas em Psidium guajava (onde o 

ângulo pode ser obtuso). 

Outro caráter muito uniforme entre as espécies de mirtáceas é a forma laminar 

elíptica, que se diferencia apenas nas espécies: Psidium cattleianum (onde o caráter é de 

forma obovada) e em Myrcia hartwegiana (onde o caráter é de forma oblonga). 

Ainda como um caráter muito comum entre as Myrtaceae, mas com três espécies 

distintas, é o tamanho foliar do tipo micrófila. Esse caráter apresenta-se como notófilo nas 

espécies E. cerasiflora e Campomanesia phaea, e mesófilo, em P. guajava. 

Quanto ao caráter forma do ápice, há um predomínio de formas retas e acuminadas. 

Distinguem-se as formas convexas em três espécies (Calyptranthes concinna, Campomanesia 

guazumifolia e Psidium cattleianum) e duas espécies (Myrcia hartwegiana e P. guajava) de 

forma arredondada.  

Quanto ao caráter forma da base, pode-se afirmar que é predominante a forma 

cuneada, entretanto, em quatro delas a forma convexa é característica (Calyptranthes 

concinna – onde a cuneada também pode aparecer; Myrcia splendens, Eugenia uniflora e 

Myrciaria floribunda), em uma espécie é arredondada (P. guajava) e em outra, cordada (C. 

guazumifolia) e complexa em C. adamantium. 

O ângulo de base agudo também é predominante na família, distinguindo-se apenas 

nas espécies de Eugenia uniflora e P. guajava, pois, ambos possuem o mesmo ângulo 

obtuso. 

O caráter venação secundária predominante é broquidódromo, diferenciando apenas 

em duas espécies (C. adamantium e P. guajava) onde aparece como venação 

eucamptódroma proximal para broquidódroma distal; em uma espécie (C. guazumifolia), 

como broquidódroma festonada; e em outra (E. pitanga) como venação hemicamptódroma. 
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Quanto ao espaçamento da venação secundária, a predominância na família 

Myrtaceae fica por conta do caráter irregular. Entretanto, apresenta-se distinto, isto é, como 

regular, nas espécies de Myrcia venulosa e Myrcia splendens. 

Predominância de venação perimarginal do tipo secundária intramarginal nas 

subtribos de Myrciinae e Eugeniinae.  

Raras veias intersecundárias – onde é predominante a feição de curso proximal 

paralelo à secundária maior. Quando presente, sua frequência é de apenas uma veia por 

área intercostal. 

O curso da venação terciária do ramificado admedialmente também é predominante 

e maior que 50% daquele da veia secundária subjacente na maioria das espécies da família.  

No caráter venação quaternária – ocorre com mais frequência o curso percorrente 

misto (Myrcia venulosa; Eugenia cerasiflora; E. pitanga; Campomanesia adamantium; C. 

guazumifolia; Psidium cattleianum e P. guajava); logo em seguida, com quatro espécies com 

venação de curso percorrente oposta (Calyptranthes concinna e Myrcia hartwegiana; M. 

multiflora; M. multiflora e M. splendens). 

Quanto à venação quinquenária apresenta aspecto duvidoso ou pouco nítido. 

 

5.4.1. Características gerais de cada gênero estudado da família Myrtaceae  

Subtribo Myrciinae 

Características foliares do gênero Calyptranthes. Esse gênero caracteriza-se por possuir: 

margem lisa; forma de lâmina elíptica; assimetria foliar; tamanho micrófilo; ápice convexo, 

com ângulo apical agudo; base cuneada ou convexa, com ângulo basal agudo; venação 

primária pinada; venação secundária broquidódroma, com espaçamento irregular; veia 

intersecundária de curso proximal e distal paralelos à secundária maior, sendo o curso dela 

maior que 50% da secundária subjacente e geralmente uma por área intercostal. Sua 

venação terciária intercostal apresenta “fabric” percorrente misto; com curso de veia 

exterior em “loops” ou arcos. Venação quaternária percorrente oposta e venação 

quinquenária reticulada regular. 
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Características foliares do gênero Myrceugenia. Este gênero caracteriza-se por possuir: 

margem lisa; forma da lâmina elíptica, assimétrica; tamanho micrófilo; ápice reto de ângulo 

agudo; base cuneada de ângulo agudo; venação primária pinada; venação secundária 

broquidódroma, de espaçamento irregular; veia intersecundária de curso proximal 

perpendicular à primária e de curso distal paralelo à secundária maior, sendo seu 

comprimento maior que 50% da secundária subjacente e geralmente, uma por área 

intercostal. A venação terciária intercostal tem “fabric” percorrente oposto-sinuoso; 

venação quaternária percorrente livre-ramificada e a venação quinquenária mal definida. 

Características foliares do gênero Myrcia. Considerando as quatro espécies viventes 

estudadas desse gênero, pode-se caracterizá-lo como: de margem lisa; de forma laminar em 

geral elíptica (M. multiflora, M. venulosa e M. splendens); tamanho predominantemente 

micrófila; ápice reto, acuminado ou arredondado de ângulo agudo; base cuneada a convexa 

de ângulo agudo; venação primária pinada; secundária, predominantemente, 

broquidódroma com espaçamento regular (M. venulosa e M. splendens) ou irregular (M. 

hartwegiana e M. multiflora); presença de veia perimarginal intramarginal; raras veias 

intersecundárias tanto de curso proximal quanto distal, em geral, paralelos à secundária 

maior, com o comprimento maior que 50% da secundária subjacente e frequência de uma 

por área intercostal; venação terciária em geral tem seu “fabric” de curso percorrente misto, 

sendo que podem ter ramificação admedial como em M. venulosa, M. multiflora e M. 

splendens; com curso de veia exterior em “loops”; venação quaternária percorrente mista ou 

oposta. 

Subtribo Eugeniinae 

Características foliares do gênero Eugenia. Considerando três espécies viventes estudadas 

desse gênero, pode-se caracterizá-lo como: de margem lisa ou crenada; forma laminar 

predominantemente elíptica; tamanho micrófilo (E. pitanga e E. uniflora) ou notófilo (E. 

cerasiflora); ápice reto a acuminado de ângulo agudo; base cuneada a convexa de ângulo 

agudo; venação primária pinada; venação secundária broquidódroma (E. cerasiflora e E. 

uniflora) ou hemicamptódroma (E. pitanga); veia intersecundária, quando presente, 

apresenta espaçamento irregular, de curso proximal predominantemente paralelo à 

secundária maior, curso distal que varia entre basiflexo, paralelo ou perpendicular à 
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secundária maior, comprimento, em geral, maior que 50% da secundária subjacente, com 

variações da frequência das intersecundárias por área intercostal; venação perimarginal com 

intramarginal; veias terciárias de curso percorrente misto ou alterno podendo ser de curso 

ramificado admedial; com curso de veia exterior em “loops”. Quaternária percorrente mista.  

Características foliares do gênero Myrciaria. Este gênero caracteriza-se por possuir: 

margem lisa; forma laminar elíptica; tamanho micrófilo; ápice reto de ângulo agudo; base 

convexa de ângulo agudo; venação primária pinada; venação secundária broquidódroma de 

espaçamento irregular; veia intersecundária de curso proximal e distal paralelo à secundária 

maior; de comprimento maior que 50% da secundária subjacente; terciária de curso 

percorrente alternado; com curso da veia exterior em “loops”; quaternária livremente 

ramificada. 

Subtribo Myrtinae 

Características foliares do gênero Campomanesia. Considerando três espécies viventes 

estudadas desse gênero, pode-se caracterizá-lo como: margem lisa ou ligeiramente crenada; 

forma laminar elíptica; tamanho micrófilo a notófilo; ápice reto, convexo ou acuminado com 

ângulo agudo; base complexa, cordada ou cuneada com ângulo agudo; venação primária 

pinada; veias secundárias que variam entre eucamptódroma para broquidódroma (C. 

adamantium), broquidódroma festonada (C. guazumifolia) ou broquidódroma (C. phaea); 

espaçamento irregular; raras intersecundárias de curso proximal em geral perpendicular à 

primária e curso distal paralelo à secundária maior, de comprimento maior que 50% da 

secundária subjacente; curso epimedial da venação terciária percorrente alterna ou mista; 

curso percorrente epimedial perpendicular à veia mediana; venação exterior em “loops”; 

venação quaternária percorrente mista ou livremente ramificada; quinquenária podendo ser 

reticulada regular ou irregular.  

Características foliares do gênero Psidium. As duas espécies deste gênero aqui estudas, 

apresentam características completamente distintas entre si, tais como: forma elíptica a 

obovada; tamanho laminar micrófilo ou mesófilo; ápice convexo ou arredondado, de ângulo 

agudo ou obtuso; base cuneada a arredondada, de ângulo agudo a obtuso; venação primária 

pinada; secundária broquidódroma (P. cattleianum) a eucamptódroma tornando-se 

broquidódroma (P. guajava), ambas de espaçamento irregular; Intersecundária de curso 
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proximal perpendicular à primária (P. guajava), com frequência que varia de uma a mais de 

uma por área intercostal; venação terciária de curso percorrente misto (P. guajava) ou com 

ramificação admedial (P. cattleianum), de curso percorrente epimedial perpendicular à veia 

mediana; quaternária percorrente oposta ou mista; quinquenária ramificada livremente. 
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Esse trabalho limitou-se ao estudo das formas atribuíveis às Myrtaceae presentes na 

tafoflora da Formação Entre-Córregos, identificadas por suas características de arquitetura 

foliar. Na exposição, seguiu-se também a classificação da APG III (2009), para táxons 

superiores à categoria de Família e segundo Berg (1855-1856) e Cardoso e Sajo (2006) para 

categorias abaixo de Família, podendo listá-las conforme tabela abaixo: 

 

Angiospermas 

   Eudicotiledôneas 

      Eudicotiledôneas core 

         Rosídeas 

            Malvídeas 

               Ordem Myrtales 

                  Família Myrtaceae Adans 

                     Subfamília Myrtoideae Judd et al., 1999 

                        Tribo Myrteae DC. 

                           Subtribo Eugeniineae Berg (1855-1856) 

                                           Eugenia sp  

                                            Siphoneugena sp 

                            Subtribo Myrciinae Berg (1855-1856) 

      Myrcia cf. M. rostrataformis  

                                          Myrcia aff. M. bella 

                                           Myrcia sp A 

       Myrcia sp B 

 

  Subtribo Myrtinae Berg (1855-1856) 

       Psidium sp 

                                           Campomanesia aff. C. guazumifolia 

 

CAPÍTULO 6 – IDENTIFICAÇÃO TAXONÔMICA COM BASE NA ARQUITETURA 
FOLIAR DE PALEOFITOFÓSSEIS MIRTÁCEOS DA BACIA DE AIURUOCA  
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Subtribo Eugeniineae 

Gênero Eugenia L. 

Eugenia sp  
Figuras 6.1. A e A’ 

 

Número do espécime estudado. VAI – 6 (= UnG/3T- 226) 

Estratigrafia. Folhelho micáceo, argiloso da Formação Entre-Córregos, Bacia de Aiuruoca, 

Minas Gerais. 

Idade. Eoceno-Oligoceno. 

Procedência. Afloramento localizado à margem esquerda do córrego Entre-Córregos, no 

Município de Aiuruoca, entre Aiuruoca e Minduri, Estado de Minas Gerais. 

Descrição. Folha de pecíolo marginal, margem lisa, lâmina elíptica, assimétrica. Micrófila 

(23,16 mm x 12,22 mm, de proporção 2:1 e área de 188,67 mm²). Ápice reto de ângulo 

agudo (68°), base convexa de ângulo agudo (78°). Venação primária pinada. Secundária 

broquidódroma de espaçamento irregular com ângulo de divergência varável de 45°-55°, 

apresentando de 7-9 pares de veias opostas a subopostas. Veias intersecundárias ausentes. 

Venação terciária de curso ramificado admedial. Terciária exterior de curso em “loops”. 

Comparação e discussão. Com base nas características comuns observadas, anteriormente, 

para quatro espécies distintas do Gênero Eugenia (E. cerasiflora, E. pitanga e E. uniflora), os 

espécimes aqui estudados podem ser incluídos nesse gênero, consideradas as seguintes 

feições: de margem lisa; forma laminar elíptica; tamanho micrófilo; ápice reto de ângulo 

agudo; base convexa de ângulo agudo; venação primária pinada afinando para o ápice; veia 

secundária broquidódroma de espaçamento irregular. Veias terciárias de curso ramificação 

admedial; curso da terciária exterior em “loops”. Apresenta características semelhantes às 

de Eugenia uniflora como observado na Tabela 6.1 e Figura 5.5 – C. 

Para comparação, observaram-se características de fitofósseis do gênero Eugenia 

anteriormente estudados por outros autores e consideramos as seguintes feições: 

O fitofóssil E. sp difere de E. vargensis Duarte e Resende-Martins (1985, est.1, fig.3) por sua 

forma mais elíptica, por seu tamanho e proporção (C:L), quanto a sua forma e ângulo do 

ápice, sendo sua forma reta, de ângulo agudo (68°) em E. sp e arredondado de ângulo 

obtuso em E. vargensis; base convexa de ângulo agudo (78°) x base arredondada de ângulo 
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obtuso. E quanto à venação intersecundária, sendo presente apenas para E. vargensis, 

quanto a E. sp, há presença de venação terciária de curso ramificado admedial.  

Assemelham-se quanto à venação primária do tipo pinada de curso reto, de calibre não 

muito espesso; quanto à venação secundária, sendo para ambas do tipo broquidódromo de 

espaçamento irregular, contudo, as veias secundárias de E. vargensis apresenta calibre 

muito mais grosso e de curso mais reto e longo, aproximando-se mais da margem, onde 

encurva-se para se unir às suprajacentes. Portanto, para E. sp, praticamente em nada se 

aproxima quanto a forma de E. vargensis. 

Com relação a E. punctata Duarte e Rezende-Martins (1985, est. 2, fig. 1). Assemelha-se a E. 

sp quanto a forma elíptica, proporção foliar (2:1); tamanho micrófilo; quanto à venação 

primária pinada, de curso reto, de calibre bem marcado e delgado. Venação secundária do 

tipo broquidódroma de calibre delgado, com ângulo de emergência agudo moderado (50° - 

60°); quanto às veias terciárias de calibre capilar. Quanto às malhas das veias de mais alta 

ordem, constituem um padrão reticulado congesto.  Diferem quanto ao tamanho foliar, 

muito menor em E. sp; Quanto à forma do ápice e da base, muito mais obtusos em E. 

punctata; Quanto ao número de pares de veias secundárias é menor, delimitando áreas 

intercostais maiores em E. sp.  

Portanto, os espécimes designados E. sp não se identificam com nenhuma das duas espécies 

neógenas da Formação Rio Claro, ocorrentes em Vargem Grande do Sul (São Paulo, Brasil). 
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Tabela 6.1. Comparação de feições foliares do fitofóssil VAI – 6 = UnG/3T-226 (Eugenia sp) com três espécies 
atuais do gênero Eugenia L. 
 

Das espécies comparadas, apresenta maior afinidade com a espécie Eugenia uniflora, 

diferindo apenas quanto à forma do ápice, curso proximal das secundárias, comprimento e 

frequência da veia da intersecundária. Sendo assim, prefere-se nomeá-lo preliminarmente 

como Eugenia sp. 

Ocorrência de Eugenia uniflora. De Minas Gerais ao Rio Grande do Sul, na floresta 

semidecídua do planalto e da Bacia do rio Paraná (LORENZI, 1992). 
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Informações ecológicas de Eugenia uniflora. Planta semidecídua, heliófita, seletiva higrófita, 

muito frequente em solos úmidos de regiões acima de 700 metros de altitude. Sua maior 

frequência está nos planaltos do sul do país, onde chega a representar a espécie dominante 

dos extratos inferiores (LORENZI, 1992). 

 

 

Figura 6.1. Fotos e desenhos obtidos sobre suas imagens, ressaltando as principais feições do espécime 
identificado como Eugenia sp: A/A’ ) VAI – 6 (=UnG/3T-226). 
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Gênero Siphoneugena Berg 
Siphoneugena sp 

Figuras 6.2. A e A’; 6.2. B e B’ 
 

Número do espécime estudado. VAI – 39 e VAI - 87 

Estratigrafia. Folhelho micáceo, argiloso da Formação Entre-Córregos, Bacia de Aiuruoca, 

Minas Gerais.  

Idade. Eoceno-Oligoceno. 

Procedência. Afloramento localizado à margem esquerda do córrego Entre-Córregos, no 

Município de Aiuruoca, entre Aiuruoca e Minduri, Estado de Minas Gerais. 

Descrição. Folha pouco preservada, margem lisa, de forma elíptica (?) assimétrica (?). 

Micrófila (~60 mm – 73 mm de comprimento por ~20 mm – 27 mm de largura), proporção 

~3:1 e área de 800 mm² - 1320 mm²). Ápice acuminado ou reto de ângulo agudo (47° - 50⁰). 

Base não preservada. Venação primária pinada. Secundária broquidódroma de espaçamento 

irregular, de disposição oposta suboposta a alterna, com ângulo de divergência variável de 

35°-55°, tendendo a formar uma venação perimarginal do tipo intramarginal. 

Intersecundária de cursos proximal e distal paralelos à secundária maior, de ramificação 

exmedial, de comprimento maior que 50% da secundária subjacente, com maior frequência 

de apenas uma veia por área intercostal. Terciária percorrente de curso sinuoso. 

Comparação e discussão. Com base nas características comuns observadas, anteriormente, 

para quatro espécies distintas do Gênero Siphoneugena, os espécimes aqui estudados 

podem ser incluídos nesse gênero, consideradas as seguintes feições: de margem lisa; forma 

laminar elíptica; tamanho micrófilo; ápice acuminado de ângulo agudo; venação primária 

pinada; venação secundária broquidódroma; com espaçamento irregular; sem constituir 

intramarginais perfeitas; veia intersecundária, de curso proximal e distal paralelo à 

secundária maior, comprimento maior que 50% da secundária subjacente, quase sempre 

com uma veia intersecundária por área intercostal. Apresenta características semelhantes às 

de Siphoneugena densiflora O. Berg, como observado na Tabela 6.2.  
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Tabela 6.2. Comparação de feições foliares dos fitofósseis VAI – 39 e VAI – 87 (Siphoneugena sp) com uma 
espécie atual Siphoneugena densiflora O. Berg. 
 

 
 Embora, o fóssil não esteja preservado por completo, diante de todas as 

características possíveis de comparação, apresenta maior afinidade com o espécime de 

Siphoneugena densiflora O. Berg estudado por Cardoso e Sajo (2006, Fig. 17). Assim sendo, 

prefere-se nomeá-lo preliminarmente como Siphoneugena sp. 

 O gênero Siphoneugena é, pela primeira vez, mencionado na literatura 

paleobotânica, sendo aqui ocorrente no Neoeoceno-Oligoceno da Formação Entre-Córregos.  
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Ocorrência de Siphoneugena densiflora O. Berg. Região Sul de Goiás, Minas Gerais e São 

Paulo, em regiões montanhosas de campos rupestres, florestas semidecíduas em mata ciliar 

(LORENZI, 2009). 

Informações ecológicas de Siphoneugena densiflora O. Berg. Planta semidecídua, heliófita e 

seletiva higrófita, característica e preferencial das florestas semidecíduas, campos rupestres 

e matas ciliares. Prefere áreas altas, sobre terrenos bem drenados (LORENZI, 2009). 
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Figura 6.2. Fotos e desenhos obtidos sobre suas imagens, ressaltando as principais feições dos espécimes 
identificados como Siphoneugena sp: A/A’ ) VAI – 87; B/B’) VAI – 39. 
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Subtribo Myrciinae 

Gênero Myrcia DC. Ex Guill. 1827 

Myrcia cf. M. rostrataformis 
 Figuras 6.3. A e A’; 6.3.B e B’; 6.4.A e A’ 

 
 
Sinonímia. 2002- Myrciaria. Franco-Delgado, p. 92, Est. XVIII, Fig. 1; Figura de texto 18. 
 

Número dos espécimes estudados. VAI- 10 B (=UnG/3T-229 B), VAI-10 C (=UnG/3T-229 C), 

VAI 28 (=UnG/3T-230), VAI – 51(3) (=UnG/3T- 231 A e B); VAI – 89; VAI – 209. 

Estratigrafia. Folhelho micáceo, argiloso da Formação Entre-Córregos, Bacia de Aiuruoca, 

Minas Gerais. 

Idade. Neoeoceno-Oligoceno. 

Procedência. Afloramento localizado à margem esquerda do córrego Entre-Córregos, no 

Município de Aiuruoca, entre Aiuruoca e Minduri, Estado de Minas Gerais. 

Descrição. Sete folhas de pecíolo marginal, margem lisa. Micrófilas com tamanho laminar de 

50,72 mm – 58,21 mm de comprimento por 15,30 mm –24,20 mm de largura, dando uma 

proporção aproximada da ordem de 3:1. Seu contorno foliar varia de elíptico a oblongo 

assimétrico; base convexa, assimétrica, com ângulo agudo (50°-69°), portando pecíolo de 

3,5-10 mm de comprimento por 1,5 mm de largura; ápice, quando preservado, é acuminado 

com ângulo agudo (45°-70°). Venação primária pinada e venação secundária 

broquidódroma, de espaçamento irregular, formando veia perimarginal do tipo 

intramarginal, com ângulo de emergência agudo (50°-75°) a partir da primária, tendendo a 

aumentar da base para o ápice. Venação terciária, partindo da secundária intramarginal, 

com ramificação admedial. Venação quaternária de curso percorrente oposto sinuoso, 

tendendo para alterno.  

Comparação e discussão. Franco-Delgado (2002) identificou como gênero Myrciaria os 

espécimes VAI- 10 B (UnG/3T-229 B), VAI-10 C (UnG/3T-229 C), VAI 28 (UnG/3T-230), VAI – 

51(3) (UnG/3T- 231 A e B). Estudando com mais detalhe suas características arquiteturais em 

associação com aquelas dos espécimes VAI – 89 e VAI - 209 chegou-se a conclusão que esses 

se identificam melhor com o gênero Myrcia, com base em características comuns 

observadas, anteriormente, para quatro espécies atuais distintas do Gênero Myrcia (M. 
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hartwegiana, M. multiflora, M. venulosa e M. splendens), conforme Tabela 5.1, Figuras 5.7. 

A-C e 5.8. A-C. Os espécimes aqui estudados podem ser incluídos nesse gênero, consideradas 

as seguintes feições: margem lisa; tamanho micrófilo; proporção (C:L=2:1-3:1); base convexa 

de ângulo agudo; venação primária pinada; secundária broquidódroma com espaçamento 

irregular; presença de veia perimarginal intramarginal; Presença de venação terciária de 

curso ramificado admedial; quanto à venação quaternária de curso oposto ou sinuoso 

formando auréolas de aspecto quadrangular. Apresentam características semelhantes às das 

espécies M. multiflora e M. splendens (Tabela 6.3 e Figuras 5.7 -B e 5.8. A-C). 

 
Tabela 6.3. Comparação de feições foliares dos fitofósseis VAI – 89, VAI – 51(3) (=UnG/3T- 231 A e B); VAI - 209 
(Myrcia cf. M. rostrataformis) com espécies atuais do gênero Myrcia, cujos espécimes foliares foram 
clarificados e estudados anteriormente. 

 

 Destas duas espécies, os fitofósseis apresentam maior afinidade com a espécie M. 

splendens, diferindo, quanto ao ângulo do ápice. Outra diferença notável corresponde ao 

espaçamento intercostal das veias secundárias que é regular em M. splendens. São 

semelhantes quanto à forma do ápice e da base; quanto ao ângulo de emergência da 

venação secundária; quanto ao curso aproximadamente reto das veias secundárias quase 
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até a margem; venação perimarginal, constituída por intramarginal; quanto à ausência de 

veias intersecundárias e quanto à presença de veias terciárias de curso admedial; venação 

quaternária de curso percorrente oposto ou alterno e sinuoso, constituindo malha de 

formato quadrangular (Tabela 6.3, Figura 5.8.A-C, Figuras. 6.3.A e A’; 6.3.B e B’; 6.4.A e A’). 

 Comparando os espécimes aqui estudados com aqueles de M. rostrataformis 

descritos por Hollick e Berry (1924, Estampa XI, Figuras 1-4) para o Plioceno de Aramari e 

Maraú no Estado da Bahia, verifica-se que há grande semelhança quanto à forma foliar, 

margem, a forma acuminada do ápice; quanto à textura subcoriácea, ao tamanho; quanto ao 

aspecto da venação primária bem marcada e proeminente; quanto à presença de veias 

secundárias numerosas e proximamente espaçadas, divergindo da veia mediana a um 

ângulo aproximadamente igual, veias de curso mais ou menos reto e subparalelo, embora, 

não tenha sido observado nem ocasionalmente bifurcações nas veias secundárias. Embora 

não ressaltado pelos autores, quanto à presença de veias terciárias do tipo ramificado 

admedialmente e quanto às veias quaternárias são de formato quadrangular. 

 Ao comparar o material estudado com os espécimes da Bacia de Fonseca, 

identificados por Oliveira e Silva (1982), como Myrcia perfecta (nomen nudum, Estampa 3, 

Figura 7), notam-se semelhanças nos seguintes aspectos: venação secundária 

broquidódroma de curso reto, unindo-se à secundária suprajacente, com número de pares 

superiores a 14 e ângulo de divergência das veias secundárias semelhantes. Diferem quanto 

ao tamanho notófilo para espécimes de Fonseca; quanto à forma geral da folha, mais 

alongada; quanto à presença de veias intersecundárias, simples e finas (M. perfecta) em vez 

de terciárias de ramificação admedial. Venação quaternária constituindo malha de retículo 

quadrangular não foi observada em espécimes da Bacia de Fonseca. 

 Os espécimes provenientes do Jazigo Vargem Grande do Sul, da Formação Rio Claro 

(Depressão Periférica Paulista), descritos por Duarte e Rezende-Martins (1985, Estampa 2, 

Figura 3) como M. diafana, assemelham-se aos espécimes aqui estudados, nos seguintes 

aspectos: folha de forma elíptica estreita, margem lisa; de venação primária pinada; veias 

secundárias broquidódromas, de curso proximal reto, encurvando-se no terço final para 

unir-se às suprajacentes, de espaçamento irregular. Entretanto, distinguem-se quanto ao 

calibre forte da veia mediana, presença de veias intersecundárias paralelas às secundárias 
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do tipo ramificado exmedialmente; quanto à venação terciária variável do tipo percorrente 

alterna a percorrente oposta; veias de quarta ordem são espessadas em relação ao calibre 

das terciárias formando malhas de tamanho e forma variados, arranjadas ao acaso, sem 

orientação definida; há vênulas de padrão tipo incompleto, terminando livremente na 

margem. 

 Os fitofósseis referentes à M. cf M. rostrataformis Hollick e Berry, apresentados por 

Fittipaldi (1990, Estampa 3, Figura 1-4 e Estampa 14, Figuras 2-8), provenientes da Formação 

Itaquaquecetuba Neoeoceno-Oligoceno da Bacia de São Paulo, são semelhantes aos 

espécimes aqui estudados, nas feições: contorno laminar assimétrico; margem lisa; contorno 

oblogo-elíptico a elíptico; presença de numerosas e diminutas glândulas; ápice acuminado; 

Veia mediana de calibre grosso, retilínea a ligeiramente encurvada na porção distal, 

ligeiramente estreitada na área apical; Venação secundária broquidódroma, de calibre 

moderado, ângulo de emergência dentro dos limites dos espécimes estudados, seus pares 

de veias são alternas a subopostos; presença de veia perimarginal do tipo intramarginal. 

Contudo, diferem quanto a alguns aspectos importantes, tais como: comprimento 

razoavelmente semelhante, a espécie de Fittipaldi possui lamina foliar muito mais estreita 

resultando em uma proporção (C:L = 4:1- 5:1); forma da base cuneada em vez de convexa; 

venação terciária reticulada ao acaso nos espécimes de Itaquaquecetuba, e ramificada 

admedialmente naqueles de Aiuruoca.  

 Os espécimes de Aiuruoca identificados por Franco-Delgado (2002, Est. XVIII, Fig. 1; 

Figura de texto 18) identificados como Myrciaria sp, foram aqui incluídos em Myrcia cf. M. 

rostrataformis dada a grande semelhança com os demais espécimes provenientes do mesmo 

afloramento. 

 Bernardes-de-Oliveira et al. (2002, Figura 05d), apresentaram a parte basal de uma 

folha de Myrtaceae encontrada no Jazigo Km 11, da Rodovia Quiririm – Campos do Jordão, 

SP, Formação Tremembé (Oligoceno da Bacia de Taubaté). O espécime, entretanto, não 

descrito, mas apresenta aspecto muito distinto dos espécimes aqui estudados, 

assemelhando-se um pouco à Myrcia perfecta Oliveira e Silva (1982), Bacia de Fonseca. 

 Os fitofósseis referentes à M. pirabensis Duarte (2004, Figuras 12.C-D) provenientes 

da Formação Pirabas (Mioceno, Capanema, Pará - BR), são semelhantes aos espécimes 
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descritos apenas quanto ao tipo de margem, lisa e quanto à venação primária pinada, de 

curso reto. Sendo diferentes quanto ao tamanho foliar; forma da folha, sendo oblongo-

elíptica para a espécie M. pirabensis; quanto à forma da base cuneada-obtusa; venação 

secundária do tipo camptódroma com apenas 14 pares de nervuras subopostas, sendo seu 

ângulo de divergência (67 30’), se dicotomizando quanto próximo à margem da folha, 

enquanto em M. cf. M. rostrataformis, a venação secundária é do tipo broquidódroma, e 

quanto próximo à margem, formam a venação perimarginal do tipo intramarginal; Quanto à 

venação terciária, em M. pirabensis é fina, e acompanha a veia secundária. 

 Em síntese, os espécimes aqui estudados apresentam semelhança maior com a 

espécie fóssil M. rostrataformis Hollick e Berry (1924) e tem como espécie atual afim mais 

próxima M. splendens que contém em sua sinonímia atual a espécie M. rostrata.  

  Todavia, dada a impossibilidade de comparar esses fitofósseis com o holótipo da 

espécie Plioceno baiano, prefere-se nomeá-los, preliminarmente, como Myrcia cf. M. 

rostrataformis, lembrando, entretanto, que não se aproxima das formas assim identificadas 

por Fittipaldi (1990) para a Formação Itaquaquecetuba.   

Distribuição estratigráfica e geográfica. Segundo Hollick e Berry (1924), o gênero Myrcia 

ocorre, na forma fóssil, desde estratos do Cretáceo Superior da América do Norte até o 

Pleistoceno/Holoceno de todo o continente americano, sendo representado 

abundantemente, por pelo menos 32 espécies fósseis (Duarte, 1972).  

Em termos estratigráficos, no Cenozoico brasileiro, o gênero aparece, pela primeira 

vez, no Eoceno-Oligoceno da Bacia de Fonseca (MG) com M. perfecta Oliveira e Silva (1982, 

inédito).  

Ocorre, a seguir, na Formação Itaquaquecetuba, Neoeoceno-Oligoceno da Bacia de 

São Paulo, registrado por Fittipaldi (1990) como M. cf. M. rostrataformis Hollick e Berry 

(1924). No Jazigo Vargem Grande do Sul da Formação Rio Claro (Mioceno da Depressão 

Periférica Paulista), o gênero Myrcia foi registrado por Duarte e Rezende-Martins (1985), 

com a presença da espécie M. diáfana. A Formação Pirabas (Mioceno, Capanema, Pará – BR) 

também registra a presença da espécie M. pirabensis Duarte (2004). O gênero é 

representado no Plioceno da Bahia pela espécie M. rostrataformis (Hollick e Berry, 1924). 
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Constata-se que este gênero possui uma ampla distribuição cronológica e geográfica 

por grande parte do território nacional, estando às ocorrências mais antigas no Sudeste e 

posteriormente no Norte e Nordeste do país, podendo ser vista e confirmada tanto em 

registros fósseis na literatura quanto em espécies atuais. 

Os fitofósseis analisados são muito semelhantes à M. splendens (Sw.) DC., 1828. Esta 

espécie, segundo Govaerts et al. (2008), tem distribuição geográfica ampla, desde o México 

até o Brasil, Paraguai e Argentina, presentes em floresta ciliar, floresta semidecidual, campo 

rupestre e em quase todo o bioma Cerrado. 
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Figura 6.3. Fotos e desenhos obtidos sobre suas imagens, ressaltando as principais feições dos espécimes 
identificados como Myrcia cf. rostrataformis: A/A’ -VAI – 51(3); B/B’ - VAI – 89. 
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Figura 6.4. Fotos e desenhos obtidos sobre suas imagens, ressaltando as principais feições do espécime 
identificado como Myrcia cf. M. rostrataformis: A e A’) VAI – 209. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 
 

Myrcia aff. M. bella Cambess  
Figura 6.5 A e A` 

 
Número dos espécimes estudados. VAI – 206 a,b 

Estratigrafia. Folhelho micáceo, argiloso, da Formação Entre-Córregos, Bacia de Aiuruoca, 

Minas Gerais. 

Idade. Eoceno-Oligoceno. 

Procedência. Afloramento localizado à margem esquerda do córrego Entre-Córregos, no 

Município de Aiuruoca, entre Aiuruoca e Mindurí, Estado de Minas Gerais. 

Descrição. Folhas de pecíolo marginal; margem lisa. Micrófila de tamanho foliar de 50,72 

mm de comprimento por 15,30 mm de largura e 517,34 mm² de área. Forma foliar elíptica 

ligeiramente assimétrica. Proporção comprimento por largura da ordem de 3:1. Ápice 

acuminado-reto, de ângulo agudo (55°); Base convexa, de ângulo agudo (50°). Venação 

primária pinada, proeminente na base, afinando para o ápice. Venação secundária 

broquidódroma de espaçamento irregular, formando veia perimarginal do tipo 

intramarginal. Ângulo de emergência das veias secundárias de 50°-60° aumentando 

distalmente. Venação terciária de curso ramificado admedial. Veias terciárias externas de 

curso em ‘loop’’, formando uma segunda veia perimarginal-intramarginal formando uma 

faixa de retículo quadrangular. Veias quaternárias de curso sinuoso sugerindo malha de 

retículo quadrangular. 

Comparação e discussão. Trata-se de um espécime do gênero Myrcia com base nas 

seguintes feições: margem lisa; de forma laminar em geral elíptica, assimétrica; micrófila; 

ápice reto tendendo à forma acuminada de ângulo agudo; base convexa, de ângulo agudo; 

venação broquidódroma, com espaçamento irregular; ausência de veias intersecundárias; 

venação terciária do tipo ramificado admedial; Veia terciária externa formando “loops”; 

venação quaternária de curso sinuoso. Apresenta feições semelhantes à das espécies de M. 

multiflora e M. bella Cambess, esta última conforme registros de Cardoso e Sajo (2006, 

Figura 7) e do Herbário da Universidade do Estado do Arizona (ASU Herbarium 

http://symbiota.org/neotrop/plantae/taxa/index.php?taxon=Myrcia%20bella). Ver Tabela 

6.4 e Figuras 6.5. A1,A2/A2’ e B.  

http://symbiota.org/neotrop/plantae/taxa/index.php?taxon=Myrcia%20bella
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Tabela 6.4. Feições foliares do fitofóssil VAI – 206 a, b (Myrcia aff. M. bella) comparadas às de espécies atuais 
do gênero Myrcia. 

 

 Comparando o fitofóssil analisado com as espécies atuais do gênero Myrcia, as que 

mais se assemelham em características são M. multiflora e M. bella, principalmente nos 

seguintes aspectos, comuns a ambas as espécies: ápice reto; margem lisa, tamanho 

micrófilo, proporção laminar; venação secundária broquidódroma de espaçamento irregular 

com ângulo de divergência próximo; presença de veia perimarginal do tipo intramarginal; 

venação terciária de curso ramificado admedial; veia quaternária de curso oposto ou 

sinuoso. Assemelha-se particularmente com M. multiflora quanto à forma cuneada base; e 

com M. bella em relação à veia terciária exterior que constitui uma segunda veia 

perimarginal-intramarginal. 

 Um caráter muito importante, que levou à classificação do espécime fóssil como 

Myrcia aff. M. bella, foi à presença marcante e incontestável da formação de uma segunda 

veia perimarginal do tipo intramarginal através da junção de loops das veias terciárias 
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exteriores – característica esta, presente também na espécie atual M. bella, embora se 

distinga dela pela forma foliar, tamanho, proporção, e ângulos do ápice e da base. 
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Figura 6.5. Fotos e desenhos obtidos sobre suas imagens, ressaltando as principais feições dos espécimes 
identificados como Myrcia aff. M. bella: A1/A2, A2’) VAI – 206; B) Myrcia bella (Fonte: CARDOSO; SAJO, 2006, 
Figura 7, Espécie atual). 
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Myrcia sp. A 
Figuras. 6.6. A e A’; 6.6. B1, B2 e B1’ 

 
Número do espécime estudado. VAI – 88; VAI – 30 a,b 

Estratigrafia. Folhelho micáceo, argiloso, da Formação Entre-Córregos, Bacia de Aiuruoca, 

Minas Gerais. 

Idade. Eoceno-Oligoceno. 

Procedência. Afloramento localizado à margem esquerda do córrego Entre-Córregos, no 

Município de Aiuruoca, entre Aiuruoca e Minduri, Estado de Minas Gerais. 

Descrição. Folha simples, de pecíolo marginal, margem lisa. Micrófila de tamanho laminar 

49,6 mm - 54,5 mm de comprimento por 23,5 mm - 24,5 mm de largura, dando uma 

proporção da ordem de 2:1. Contorno foliar elíptico assimétrico. Ápice acuminado 

assimétrico, de ângulo agudo (75°) e base cuneiforme, de ângulo agudo (60°-75°). Venação 

primária de padrão pinado e venação secundária broquidódroma, com ângulo de 

emergência de 50°-75°, de espaçamento irregular, terminando em perimarginal do tipo 

intramarginal. Presença de veias terciárias emergindo da intramarginal, com curso admedial 

ramificado. Veia quaternária de curso percorrente misto constituindo malha de retículo 

quadrangular melhor definido nas proximidades da área marginal. 

Comparação e discussão. Com base nas características comuns observadas, anteriormente, 

para quatro espécies distintas do Gênero Myrcia, os espécimes aqui estudados podem ser 

incluídos nesse gênero, consideradas as seguintes feições: margem lisa; forma da lâmina 

elíptica; tamanho micrófilo; ápice acuminado de ângulo agudo; base cuneada de ângulo 

agudo; venação primária pinada; secundária broquidódroma com espaçamento irregular; 

presença de veia perimarginal intramarginal; Venação terciária intercostal de curso 

ramificado admedial. Apresenta características semelhantes às das espécies M. multiflora e 

M. splendens (Tabela 6.5; Figuras 5.7-B e 5.8. A-C). 
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Tabela 6.5. Comparação de feições foliares dos fitofósseis VAI – 88; VAI – 30 a/b (Myrcia sp A) com espécies 
atuais do gênero Myrcia. 

 

Ambas as espécies M. splendens e M. multiflora, apresentam algumas características 

em comum com M. sp A, quanto: à forma, tamanho micrófilo; forma do ápice, base cuneada 

(M. multiflora); ângulo da base (69° - M. splendens); Venação secundária broquidódroma, 

com ângulo de emergência mais próximo em M. splendens (55°-75°); venação perimarginal 

com intramarginal secundária, e quanto à venação terciária que surge a partir da veia 

intramarginal e se ramifica admedialmente em direção a venação primária.  

Comparando os espécimes aqui estudados de M. sp A com M. rostrataformis, 

verifica-se que são semelhantes quanto: margem lisa; forma foliar elíptica assimétrica; 

quanto ao ápice de forma acuminada; base cuneada; quanto à venação primária pinada , 

bem marcada; Venação secundária broquidódroma, de curso reto, não ramificado; veia 

perimarginal do tipo intramarginal; quanto à venação terciária do tipo ramificado 

admedialmente e venação quaternária de formato quadrangular, embora não tenham sido 

ressaltadas por Hollick e Berry (1924). Entretanto, diferem quanto ao tamanho e ângulo da 

venação secundária. 
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 Ao comparar o material estudado com Myrcia perfecta (Bacia de Fonseca) notam-se 

semelhanças nos seguintes aspectos: margem lisa; veia primária pinada, de curso reto; 

venação secundária broquidódroma de curso reto, com ângulo de emergência reto (67°). 

Entretanto, diferem quanto à forma da base convexa (M. perfecta); presença de veias 

intersecundárias em M. perfecta.  

 M. diafana (Jazigo Vargem Grande do Sul) descritos por Duarte e Rezende-Martins 

(1985, Estampa 2, Figura 3) assemelha-se aos espécimes de M. sp A aqui estudados, nos 

seguintes aspectos: margem lisa; forma elíptica assimétrica; venação primária pinada; veias 

secundárias broquidódromas, de curso proximal reto, de espaçamento irregular. Distingue-

se de M. sp A por apresentar as seguintes feições: ápice emarginado; curso da veia 

secundária curvo em direção à região marginal da folha, com disposição 

predominantemente alterna, sendo oposta em M. sp A; presença de veia intersecundária; 

venação terciária percorrente alterna a percorrente oposta. 

 Os fitofósseis de M. cf M. rostrataformis, apresentados por Fittipaldi (1990) 

provenientes da Formação Itaquaquecetuba, são semelhantes aos espécimes descritos como 

M. sp A, nas feições: margem lisa; contorno elíptico, presença de glândulas; ápice 

acuminado; veia primária pinada; venação secundária broquidódroma de calibre moderado, 

ângulo de emergência; veia perimarginal do tipo intramarginal. Diferem quanto ao tamanho 

foliar; ângulo de emergência da venação secundária; venação terciária de curso reticulado 

ao acaso, e pela ausência de venação terciária do tipo ramificado admedial. 

 No geral, os dois espécimes estudados apresentam uma semelhança maior com o 

fóssil M. rostrataformis, tendo como espécie atual afim mais próxima M. splendens e M. 

multiflora, todavia, dada a ausência de alguns caracteres importantes não preservados, 

prefere-se nomeá-los, preliminarmente, como Myrcia sp A. 
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Figura 6.6. Fotos e desenhos obtidos sobre suas imagens, ressaltando as principais feições dos espécimes 
identificados como Myrcia sp A: A/A’) VAI – 88 e B1/B2 e B1’) VAI – 30 a/b . 
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Myrcia sp B 
Figuras 6.7. A e A’; 6.7.B1,B2 e B2’ 

 
Número dos espécimes estudados. VAI – 38; VAI – 67 a, b. 

Estratigrafia. Folhelho micáceo, argiloso, da Formação Entre-Córregos, Bacia de Aiuruoca. 

Idade. Eoceno-Oligoceno 

Procedência. Afloramento localizado à margem esquerda do córrego Entre-Córregos, no 

Município de Aiuruoca, entre Aiuruoca e Minduri, Estado de Minas Gerais. 

Descrição. Impressões foliares simples, de pecíolo marginal e margem lisa. Micrófilas de 

tamanho laminar 36,73 mm – 48,10 mm de comprimento por 20 mm – 22, 5 mm de largura, 

dando uma proporção (C:L) da ordem de 2,5:1. Contorno foliar elíptico assimétrico. Ápice 

reto, de ângulo agudo (63°) e base cuneada, também de ângulo agudo (69°). Venação 

primária de padrão pinado. Venação secundária broquidódroma, de espaçamento irregular, 

com ângulo de emergência de 50°-75°, com venação perimarginal do tipo intramarginal 

secundária pouco definida. Veia terciária intercostal do tipo ramificado admedial. Venação 

quaternária de curso oposto tendendo a sinuoso.  

Comparação e discussão. Com base nas características comuns observadas, anteriormente, 

para quatro espécies atuais do Gênero Myrcia, os espécimes aqui estudados podem ser 

incluídos nesse gênero, consideradas as seguintes feições: margem lisa; forma laminar 

elíptica; tamanho micrófilo; ápice reto de ângulo agudo; base cuneada de ângulo agudo; 

venação primária pinada; secundária broquidódroma com espaçamento irregular; presença 

de veia perimarginal com intramarginal secundária. Venação terciária de curso intercostal do 

tipo ramificado admedial. Quaternária de curso percorrente oposto tendendo a sinuoso. 

Apresenta características mais semelhantes às das espécies de M. hartwegiana e M. 

splendens (Tabela 6.6; Figuras 5.7- A e 5.8. A-C). 
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Tabela 6.6. Comparação de feições foliares dos fitofósseis VAI – 38; VAI – 67 a/b (Myrcia sp B) com espécies 
atuais do gênero Myrcia. 

 

Todas as espécies atuais comparadas com os fitofósseis apresentam características 

em comum, diferenciando apenas em alguns aspectos mais ou menos relevantes. M. 

hartwegiana parece ser a espécie atual afim mais próxima, embora apresente diferenças 

quanto à forma elíptica assimétrica; forma do ápice; largura e consequente proporção foliar.  

Comparando os fitofósseis aqui estudados com aqueles de M. rostrataformis 

(Plioceno, Bahia) verifica-se que há grande semelhança nas seguintes feições: margem lisa, 

base cuneada, tamanho micrófilo; venação primária pinada, de curso reto, bem marcado; 

venação secundária broquidódroma, com ângulo de emergência (50°-75°), de curso reto e 

subparalelo, com veias geralmente não ramificadas; presença de veia perimarginal do tipo 

intramarginal; embora não ressaltado por Hollick e Berry (1924), pode-se observar veias 

terciárias de curso ramificado admedial; venação quaternária de formato quadrangular. 

Diferem apenas quanto à forma do ápice e textura subcoriácea.  

 A espécie Myrcia perfecta (Bacia de Fonseca) ao ser comparada com M. sp B, 

apresenta as seguintes semelhanças: folha de margem lisa; base cuneada; veia primária 

pinada; venação secundária broquidódroma de curso reto, com ângulo de emergência 

dentro da média (67°-78° - M. perfecta). Entretanto, diferem quanto ao formato foliar 
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oblongo; presença de veias intersecundárias, simples e finas (M. perfecta) em vez de 

terciárias de ramificação admedial em M. sp B. 

 Os espécimes de M. diafana provenientes do Jazigo Vargem Grande do Sul, da 

Formação Rio Claro, assemelham-se aos espécimes de M. sp B aqui estudados, nos seguintes 

aspectos: folha elíptica assim, margem lisa; venação primária pinada de calibre grosso; veias 

secundárias broquidódromas, de curso proximal reto, encurvando-se no terço final para 

unir-se às suprajacentes, de espaçamento irregular. Entretanto, são divergentes quanto à 

presença de veias intersecundárias paralelas às secundárias do tipo ramificado 

exmedialmente; venação terciária variável do tipo percorrente alterna a percorrente oposta; 

venação de quarta ordem sendo espessas em relação ao calibre das terciárias formando 

malhas de tamanho e forma variados, arranjadas ao acaso, sem orientação definida; vênulas 

de padrão tipo incompleto, terminando livremente na margem. 

 Os fitofósseis referentes à M. cf M. rostrataformis provenientes da Formação 

Itaquaquecetuba, são semelhantes aos espécimes descritos como M. sp B, nas feições: 

contorno laminar assimétrico; margem lisa; contorno elíptico; base cuneada; presença de 

diminutas glândulas; Veia mediana de calibre grosso, retilínea ligeiramente estreitada na 

área apical; Venação secundária broquidódroma, de calibre moderado, ângulo de 

emergência dentro dos limites dos espécimes estudados, seus pares de veias são alternas a 

subopostos; presença de veia perimarginal do tipo intramarginal. Contudo, diferem quanto a 

alguns aspectos importantes como: ápice acuminado; tamanho foliar; lamina foliar muito 

mais estreita resultando em uma proporção maior que em M. sp B; venação terciária 

reticulada ao acaso nos espécimes de Itaquaquecetuba, e ramificada admedialmente 

naqueles de Aiuruoca.  

 Em síntese, os espécimes aqui estudados apresentam diferenças com todas as 

espécies fósseis já descritas, tendo como espécies atuais afins mais próximas M. 

hartwegiana (diferenciando apenas quanto à proporção 3:1 e forma do ápice) e M. 

multiflora (divergindo apenas quanto à proporção 3:1, ângulo do ápice e da base). Prefere-se 

então, nomeá-los preliminarmente como Myrcia sp B.  
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Figura 6.7. Fotos e desenhos obtidos sobre suas imagens, ressaltando as principais feições dos espécimes 
identificados como Myrcia sp B: A/A’) VAI – 38 e B1/B2 e B1’/B2’) VAI – 67 a/b.  
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Subtribo Myrtinae 

Gênero Psidium L. 

Psidium sp  

Figuras. 6.8. A e A’ 
 

Número do espécime estudado. VAI – 05a 

Estratigrafia. Folhelho micáceo, argiloso da Formação Entre-Córregos, Bacia de Aiuruoca, 

Minas Gerais. 

Idade. Eoceno-Oligoceno 

Procedência. Afloramento localizado à margem esquerda do córrego Entre-Córregos, no 

Município de Aiuruoca, entre Aiuruoca e Minduri, Estado de Minas Gerais. 

Descrição. Folhas de pecíolo marginal, margem lisa. Micrófila com tamanho laminar de 45 

mm de comprimento por 23 mm de largura, dando uma proporção da ordem de 2:1. Seu 

contorno foliar elíptico levemente assimétrico. Ápice acuminado (?), de ângulo agudo (70°), 

base convexa, de ângulo agudo (73°). Venação primária pinada. Venação secundária do tipo 

broquidódroma, com espaçamento irregular e ângulo de emergência de 52°-77°. Sugestiva 

venação perimarginal. Intersecundária de curso proximal paralelo à secundária maior, maior 

que 50% da secundária subjacente, geralmente uma por área intercostal. Terciária epimedial 

percorrente mista, de curso proximal perpendicular à veia mediana. Curso exterior da 

terciária em “loops”.  

Comparação e discussão. Ao comparar esse espécime fóssil com a forma foliar clarificada de 

Psidium cattleianum (Lâmina UnG 338, Figura 5.4-A) e suas medidas na Tabela 6.7, verifica-

se que se assemelha mais a P. cattleianum quanto ao tamanho micrófilo, proporção (C:L), 

quanto ao ângulo do ápice (agudo), quanto à emergência oposta a suboposta das veias 

secundárias e à presença de “loops” na venação terciária exterior. Entretanto, difere quanto 

à forma e ao ângulo da base e ao de emergência das veias secundárias (mais agudo em P. 

cattleianum), bem como quanto à venação terciária do tipo ramificado admedial em P. 

cattleianum enquanto é exmedial em P. sp e quanto à ausência de veia intersecundária em 

P. cattleianum (Tabela 6.7). 
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Ao comparar esse espécime fóssil com a forma foliar clarificada de P. guajava 

(Lâmina UnG 337, Figura 5.4-B) e suas medidas na Tabela 6.7, o espécime fóssil assemelha-se 

quanto ao contorno elíptico assimétrico, quanto ao ângulo de divergência das veias 

secundárias e presença de veia perimarginal do tipo intramarginal, e quanto à venação 

terciária exterior em ‘’loops’’. Difere quanto à presença melhor definida de veias 

intersecundárias desde a área basal foliar em P. sp, enquanto se mostram ausentes na área 

basal e mais numerosas para a região mediano-distal em P. guajava. 

 
Tabela 6.7. Comparação de feições foliares dos fitofósseis VAI – 05a (Psidium sp) com espécies atuais do 
gênero Psidium L. 
 
 

Em relação às formas fósseis de Psidium já descritas para o Brasil, verifica-se o 

seguinte: a folha de Psidium de Itaboraí (Paleoceno) documentada fotograficamente e 

descrita sumariamente por Magalhães (1948, Figuras 1 e 2), não apresenta semelhança 

alguma com o espécime estudado, quanto à sua venação ou forma. 
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A espécie Psidium paulense Fittipaldi, Simões, Giulietti e Pirani (1989, Figura 08), 

presente na Formação Itaquaquecetuba, Neoeoceno-Oligoceno, apresenta uma diagnose 

muito sumária e uma figura e foto. Entretanto, Fittipaldi (1990) dá mais detalhes sobre essa 

espécie permitindo a comparação entre o espécime aqui estudado. A espécie Psidium 

paulense, assemelha-se com Psidium sp quanto às seguintes feições: micrófila (largura 2,3 

mm) x micrófila (largura 2,4 mm); quanto ao numero de glândulas de contorno circular x 

pontos minúsculos arredondados, podendo tratar-se de base de pelos ou glândulas; quanto 

à venação primária, ambas de calibre grosso retilíneo; venação secundária broquidódroma, 

e, quanto ao ângulo de emergência da venação secundária (53°-72°) x ângulo de emergência 

(52° - 77°). Entretanto, nota-se as diferenças nas seguintes feições: quanto à forma foliar 

obovada x forma elíptica; quanto à venação secundária, alternas ou opostas x venação 

suboposta oposta; veias intersecundárias partindo da primária em ângulos variados x veias 

intersecundárias de ângulos agudos abertos (quase ortogonais); veias terciárias reticuladas 

ao acaso x veias terciárias de curso percorrente misto; terciária exterior não observado x 

terciária exterior em “loops”. 

A folha de Psidium adornatum Duarte e Rezende-Martins (1985, Estampa 1, Figura 6), 

da Formação Rio Claro (segundo Melo et al. 1997), Neógeno da Depressão Periférica Paulista 

(Dos-Santos et al. 2007; Dos-Santos e Bernardes-de-Oliveira, 2013),  assemelha-se ao 

espécime de Aiuruoca quanto às seguintes feições: assimetria foliar; margem lisa; venação 

secundária de padrão broquidódromo, de disposição oposta a suboposta partindo da 

mediana e venação terciária exterior em “loops” compondo diminutos arcos de forma e 

tamanho variado. Entretanto, notam-se diferenças em feições como: forma oblonga x 

elíptica; ápice obtuso x acuminado; ângulo de divergência da veia secundária de 50⁰ x 50⁰-

70⁰; curso da veia secundária, aproximadamente, reto encurvando-se apenas na margem x 

curso de curvatura suave, tornando-se mais encurvado no terço final para unir-se a 

secundária suprajacente; intersecundárias que partem da veia mediana, seguindo 

paralelamente até 2/3 do seu percurso, dicotomizando-se até unir-se às secundárias x 

partem perpendicular à veia mediana em curso aproximadamente, reto, terminando a 2/3 

da margem; terciária de padrão reticulado com ângulos variados e disposição alterna x 

padrão reticulado com disposição oposta. 
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Distribuição geográfica do gênero Psidium no Brasil. Esse gênero ocorre atualmente nos 

estados da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul e por toda a região amazônica, podendo aparecer 

espontaneamente em quase todo o território brasileiro (LORENZI, 2000). 

Distribuição estratigráfica do gênero Psidium no Brasil. O gênero está presente na bacia 

paleocena de Itaboraí (Rio de Janeiro, Magalhães, 1948), na bacia de São Paulo, Formação 

Itaquaquecetuba (Neoeoceno-Oligoceno, Itaquaquecetuba, SP, Fittipaldi et al. 1989 e 

Fittipaldi, 1990), na Bacia de Taubaté, Formação Tremembé (Oligoceno, Tremembé, SP, 

Rezende-Martins, 1985), na Depressão Periférica, Formação Rio Claro (Mioceno, Vargem 

Grande do Sul, SP, Duarte e Rezende-Martins, 1985) e em Maraú, Estado Bahia (Plioceno, 

Hollick e Berry, 1924). 

Características ecológicas da espécie afim Psidium guajava, vide capítulo 06, página 54. 
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Figura 6.8. Fotos e desenhos obtidos sobre suas imagens, ressaltando as principais feições dos espécimes 
identificados como Psidium sp A: A/A’) VAI – 05a.  
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Gênero Campomanesia Ruiz e Pavón, 1794. 

Campomanesia aff. C. guazumifolia (Cambess.) O. Berg, 1856 

Figuras 6.9.A e 6.9.B  
 
Sinonímia. 2002- Campomanesia sp Franco-Delgado, p.87, Est. XIII, Fig. 3; Figura de texto 14. 
 

Número dos espécimes estudados. VAI- 10a (=UnG/3T-224) 

Estratigrafia. Folhelho micáceo, argiloso da Formação Entre-Córregos, Bacia de Aiuruoca, 

Minas Gerais. 

Idade. Neoeoceno-Oligoceno. 

Procedência. Afloramento localizado à margem esquerda do córrego Entre-Córregos, no 

Município de Aiuruoca, entre Aiuruoca e Minduri, Estado de Minas Gerais. 

Descrição. Compressão de folha simples, levemente assimétrica; quanto ao tamanho 

micrófilo, incompleto (largura máxima 19 mm X 25 mm de comprimento preservado); forma 

oblonga; ápice retuso de provável ângulo obtuso; base e pecíolo não preservados; margem 

inteira; textura cartácea; veia primária pinada de calibre moderado, estreitando-se para o 

ápice; venação secundária broquidódroma tendendo à festonada de espaçamento irregular, 

com ângulo de emergência entre 54°-77°, curso encurvado principalmente no terço final 

para unir-se à suprajacente numa série de pequenos arcos. Raras/mal definidas 

intersecundárias de curso proximal e distal paralelo à secundária maior, comprimento 

menor que 50% da secundária subjacente e menos que uma por área intercostal. Terciárias 

percorrentes alternas. Terciária exterior de curso em “loops”. Venação de ordem 

quaternária e quinquenária não observada. 

Comparação e discussão. O espécime VAI – 10a (UnG/3T – 224), foi identificado por Franco-

Delgado (2002) como Campomanesia sp, comparando-o com folhas atuais de 

Campomanesia guazumifolia. Provavelmente trata-se de uma folha jovem ou as primeiras 

ou basais de um ramo. Esse espécime da coleção de Aiuruoca apresenta vários aspectos 

semelhantes aos das folhas de C. guazumifolia. 

Embora o comportamento da venação secundária (broquidódroma festonada de 

espaçamento irregular e ângulo de emergência entre 65°-70°), haja raridade e má definição 
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de intersecundárias, e sua venação terciária (percorrente alterna com externas de curso em 

“loop”) seja muito semelhante à de C. guazumifolia, sua venação terciária não apresenta 

curso percorrente epimedial perpendicular à veia mediana. Portanto, seria melhor definida 

como Campomanesia aff. C. guazumifolia. 

Distribuição estratigráfica e geográfica. Esse gênero foi detectado pela primeira vez como 

fóssil, em terras brasileiras, por Franco-Delgado (2002) na Formação Entre-Córregos. Há uma 

possibilidade de encontrar-se na Formação Rio Turbio (Eoceno Médio), Província de Santa 

Cruz (Argentina), conforme Panti (2014). Ocorre atualmente em Minas Gerais, Rio de 

Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul, em mata pluvial de encosta 

atlântica, floresta de altitude e floresta latifoliada. 

 

Figura 6.9. Foto e desenho obtidos sobre suas imagens, ressaltando as principais feições do espécime 
identificado como Campomanesia aff. C. guazumifolia: A) Campomanesia guazumifolia e B) VAI – 10a (Fonte: 
Cardoso e Sajo, 2006; Franco-Delgado 2002). 
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7.1 – Análise tafonômica e sua interpretação. 

 Conforme interpretação litológica dada por Santos (1999) para o paleoambiente de 

deposição dos folhelhos carbonosos da Formação Entre-Córregos, as folhas angiospérmicas 

isoladas da flora de Aiuruoca foram preservadas em ambiente lacustres restritos de pH ácido 

e Eh redutor. A fossilização do tipo incarbonização ou carbonificação, com alguns resquícios 

de piritização dos fitofósseis estudados confirmam este paleoambiente (VEIGA, 2009). A 

preservação de folhas inteiras, com ápices acuminados e delicados, além da preservação de 

fragmentos de folhas compostas de fabáceas, sugere curto transporte do material vegetal 

desde a área fonte até a sua deposição e, consequentemente, atesta a proximidade da 

vegetação fonte em relação à borda do lago (Franco-Delgado, 2002). 

 A disposição caótica das folhas, nos planos de laminação do folhelho papiráceo, 

indica um ambiente de deposição calmo, enquanto que sua distribuição esparsa pelos 

estratos, com raras sobreposições foliares, sugeriria depósitos não sazonais ou não ligados a 

bancos outonais de plantas decíduas, isto é, relacionados a uma vegetação perenifólia 

(Franco-Delgado, 2002).  

 O fato das mirtáceas serem, no geral, perenifólias, heliófitas a esciófitas e xerófitas a 

higrófitas, poderia por sua taxonomia confirmar essa proximidade do material vegetal em 

relação ao ambiente deposicional e corroborar a existência de uma vegetação perenifólia à 

borda do paleolago de Entre-Córregos.  

7.2 – A fisiognomia foliar da macroflora da Formação Entre-Córregos revista à luz de seus 

elementos mirtáceos. 

A paleobotânica constitui-se em uma das mais importantes ferramentas para as 

geociências, sendo os fitofósseis utilizados em inferências paleoclimáticas, principalmente 

em áreas de: reconstituição histórica do paleoclima; reconstruções paleoambientais; 

comparações das composições florísticas sob climas de greenhouse ou de icehouse do 

passado geológico, relacionadas a altas ou baixas concentrações de gases como CO2 e CH4; 

contexto climático de mudanças bióticas bruscas e na evolução vegetal (PARRISH, 1988; 

HUFF et al., 2003). Esses usos tem como base a sensibilidade e capacidade de adaptação das 

CAPÍTULO 7 – ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 
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plantas às mudanças ambientais, refletidas em sua morfologia e anatomia (DOS-SANTOS et 

al., 2007).  

No documentário paleobotânico, as impressões e compressões foliares são de longe 

os fitofósseis mais comumente encontrados (CASTRO-FERNANDES et al., 2013). Tal fato 

pode ser principalmente, atribuído ao seu curto processo de transporte e a sua grande 

abundância no corpo vegetal. 

A paleobotânica cenozoica brasileira vem sendo estudada ao longo de vários anos, 

com ênfase na taxonomia, baseando suas inferências paleoclimáticas, principalmente, nas 

relações de táxons viventes afins e climas atuais (DUARTE e REZENDE-MARTINS, 1985; 

DUARTE e MANDARIM-DE-LACERDA, 1989, 1992; FRANCO-DELGADO e BERNARDES-DE-

OLIVEIRA, 2004, etc.). 

No Brasil, a tentativa de associar paleoclimas com feições fisionômicas foliares de 

formas atuais como: tamanho, forma do limbo, tipos de ápices e bases, tipos de margem 

foliar (sem conotações taxonômicas diretas) iniciou-se apenas em anos mais recentes (e.g. 

DOS SANTOS e BERNARDES-DE-OLIVEIRA, 2007; DOS SANTOS et al., 2007; CASTRO-

FERNANDES et al., 2013). 

Entretanto, métodos de estimar paleoclima a partir de floras fósseis, com base no 

princípio do atualismo, obtendo dados tratados estatisticamente, têm sido aperfeiçoados ao 

longo de anos de pesquisas paleobotânicas por Bailey e Sinnott (1916); Mouton (1968, 

1985); Wolfe (1979, 1993); Wilf et al. (2003); Huff et al. (2003); Royer et al. (2005); Green 

(2006), entre outros. 

O estudo dos climas e suas alternâncias, ao longo do tempo geológico, vêm 

tornando-se algo de grande importância para compreensão e análises de previsão futura, 

devido a suas possibilidades de recorrências (CASTRO-FERNANDES et al., 2013).   

O principal responsável em escala mundial pela distribuição dos biomas é o clima. Os 

vegetais respondem a essas influências climáticas em termos adaptativos alterando suas 

características morfoanatômicas, por exemplo, plantas que se adaptam a ambientes cujo 

clima é tropical árido, geralmente tendem a apresentar espinhos, são suculentas, resinosas, 

possuem um melhor controle com relação à abertura de seus estômatos, e armazenam água 
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em seus tecidos caulinares e/ ou foliares aumentando sua cutícula como uma forma de 

impedir a perda excessiva de água para o meio. A mobilidade reduzida dos vegetais, de um 

modo geral, os torna mais sensíveis às mudanças climáticas. Em termos evolutivos, para 

garantir sua sobrevivência até os tempos atuais e perpetuar a vida, os vegetais sofreram 

alterações morfoadaptativas (espessura da epiderme; quantidade e formato de estômatos; 

tamanho e forma foliar; estruturas reprodutivas, etc). Tais fatores caracterizam os fósseis 

como bons indicadores paleoambientais, pois, estruturalmente, demonstram adaptações 

pelas quais as plantas mantiveram-se vivas em seus habitats (CHALONER; McELWAIN, 1997; 

BERNARDES-DE-OLIVEIRA et al., 2014). 

Desta forma, cada aspecto, que compõe a vegetação, marca uma determinada 

característica de seu habitat. De todas as partes que compõe o vegetal, a que pode dar 

maiores informações sobre o seu habitat, é a folha, porque esse órgão vegetal pode dar 

respostas quase imediatas quanto ao paleoambiente e ao paleoclima a que foi submetido 

em vida.   

Segundo Bernardes-de-Oliveira et al. (2014), dentro de um contexto de assembleias 

fitofossilíferas e em sucessões tafoflorísticas, as folhas podem dar ideia ou fornecer 

evidências bastante seguras sobre a repartição de vegetação pelos continentes, graças ao 

paralelismo e convergência de forma, abstraindo-se o ponto de vista taxonômico.  

Castro-Fernandes et al (2013) analisaram e interpretaram dados fisiognômicos da 

arquitetura de fitofósseis da flora de Aiuruoca:  

a) Quanto à área foliar: detectaram a predominância de micrófilos (45%) e mesófilos 

(33%), com menor frequência de macrófilos (22%) (Figura 7.2). Embora tenham considerado 

que a predominância de formas menores (micrófilas) pudesse estar associada a condições de 

umidade e/ou temperatura mais baixas, altitudes mais elevadas ou ainda formas 

relacionadas ao dossel, transportadas por ventos acima da canópia, em florestas tropicais 

úmidas, aquelas autoras aventaram ainda a hipótese de que a presença de formas mesófilas 

em uma razoavelmente grande percentagem poderia ser interpretada como indicadora de 

disponibilidade de água, mesmo que em profundidades maiores, para plantas xeromórficas, 

sob a influência de climas sazonais.  
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Na análise fisiognômica foliar apenas de Myrtaceae, aqui realizada, os dados obtidos, 

para a área foliar, exibiram uma exclusividade de formas micrófilas. Fica assim demonstrado 

que uma análise de arquitetura foliar com base em apenas um grupo taxonômico ficará 

distorcida para interpretação, uma vez que as Myrtaceae são, realmente, apenas micrófilas. 

 b) Quanto ao tipo de margem: Conforme Castro-Fernandes et al. (2013), na tafoflora 

de Entre-Córregos, há predominância de formas de margem inteira (lisa) (85%), ainda que 

tenham sido identificadas formas com margem denteada (15%) (Figura 7.2).  

A predominância (> 75%) de folhas de margem inteira (lisa) é normalmente 

interpretada como uma forte indicação de florestas úmidas, de baixas latitudes e altitudes, 

assim como altas temperaturas, permitindo inferir para o local de estudo, uma temperatura 

média anual de 27°C, quando esta percentagem de margem lisa é lançada no gráfico (Figura 

7.1) de Wilf (1997), modificado por Castro-Fernandes et al. (2013). 

 
Figura 7.1. Relação margem inteira e temperatura, extraída de Wilf (1997), com modificação 

de Castro-Fernandes et al. (2013). 

 

Cabe aqui ressaltar que a temperatura média anual atual, para a região de Aiuruoca, 

gira em torno de 19,1°C, o que equivale dizer que estaria 8°C abaixo daquela média indicada 

para a época de deposição do material fóssil. Particularmente para as mirtáceas, foi obtida 

cifra de 100% de margem inteira (lisa) (Figura 7.3), o que novamente corrobora a verificação 

de que o uso de apenas um grupo taxonômico não é válido na análise da arquitetura foliar. 
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c) Quanto ao tipo de ápice: 72 % da assembleia fitofossilífera de Aiuruoca, com ápices 

preservados apresentam-nos em formas retas ou acuminadas (com pontas gotejantes), com 

cerca de 20% de ápices arredondados e 8% emarginados (Figura 7.2), conforme Castro-

Fernandes et al. (2013). 

Segundo o trabalho citado acima, a morfologia de ápices agudos e acuminados 

indicaria uma vegetação de estrato inferior em ambiente muito úmido e sombreado, e os 

ápices arredondados e emarginados, indicariam a presença de um estrato superior de 

ambiente mais seco (dossel, sujeito a maior exposição ao sol e aos ventos). 

 

Figura 7.2. Gráficos referentes às percentagens de feições foliares, em geral, na tafoflora de Entre-Córregos, 
referente a: a) Área foliar; b) Tipos de margem foliar e c) Tipos de ápice foliar (CASTRO-FERNANDES et al., 
2013). 

 

Particularmente, para as mirtáceas, em relação aos ápices, foi obtida uma 

percentagem maior para forma acuminada (38%) e reto (31%) com uma menor 

porcentagem para forma convexa (23%) e arredondada (8%) (Figura 7.3), o que novamente 

corrobora a verificação de que o uso de apenas um grupo taxonômico não é válido na 

análise da arquitetura foliar, mas sim a assembleia morfográfica como um todo. 
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Figura 7.3. Gráficos referentes às percentagens de feições foliares de Myrtaceae, na tafoflora Entre-Córregos, 
referentes a: a) Tipo de margem; b) Área foliar; c) Tipos de ápice e d) Forma foliar. 
 
 

A respeito das formas foliares, foi obtida uma predominância da forma elíptica (72%) 

ainda que tenham sido identificadas formas foliares do tipo obovada (14%), oblonga (7%) e 

ovada (7%). Segundo Wolfe (1995), formas obovadas estão relacionadas com a temperatura, 

formas elípticas são indicativas de ambiente mais úmido, e formas ovais, de ambientes mais 

secos. A diversificação de forma foliar, não é um caráter favorável para interpretação 

paleoclimática, porém, se todos os fatores diretamente ligados à forma da folha, como por 

exemplo, aspectos biogeográficos, filogenéticos e taxonômicos não fossem considerados, as 

presenças de formas elípticas e obovadas podem indicar certa umidade ou afirmar que não 

havia escassez de água na região em estudo e temperatura tendendo a elevada.   

 

7.3 – Interpretações taxonômicas associadas a aspectos ecológicos, climáticos e 

geográficos de formas atuais, afins aos componentes da assembleia fitofossilífera.   

  A taxonomia das espécies atuais com afinidades arquiteturais às formas identificadas 

na Bacia de Aiuruoca, Formação Entre-Córregos podem ser sintetizadas no quadro a seguir 
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como propósito de reconstruir a paleoecologia dos vegetais viventes durante o Neoeoceno-

Oligoceno da referida tafoflora. 

 

ESPÉCIE ATUAL AFIM HÁBITO HABITAT 
DISTRIBUIÇÃO 
GEOGRÁFICA 

Eugenia uniflora 

Árvore de 6-12 
metros de altura. 

Planta semidecídua, 
heliófita, seletiva 

higrófita. 

É abundante em solos 
aluviais da faixa litorânea, 

restinga. Sua maior 
frequência está nos solos 

úmidos de regiões acima de 
700 metros de altitude, nos 

planaltos do sul do país, 
aonde chega a representar 
a espécie dominante dos 

estratos inferiores 
(LORENZI, 1992). 

 

De Minas Gerais ao Rio 
Grande do Sul, na Floresta 
Semidecídua do planalto e 

da Bacia do Rio Paraná. 

Siphoneugena 

densiflora 

Árvore de 6-10 
metros. Planta 
semidecídua, 

heliófita e seletiva 
higrófita. 

Característica das florestas 
semidecíduas, campos 

rupestres, vegetação de 
matas mesofíticas de 
interflúvio e matas de 

galeria ou ciliares do Brasil 
central (MONTEIRO e 

RAMOS, 1997). 

Região do Sul de Goiás, 
Minas Gerais e São Paulo. 

Myrcia splendens 

Arbusto de 0,8–4 m 
altura, com ampla 

variação fenotípica, 
em tamanho foliar e 

hábito heliófito e 
semidecíduo. 

Presente em quase todo 
bioma: Cerrado, floresta 

ciliar, capões, floresta 
semidecidual e campo 

rupestre. 

M. splendens tem ampla 
distribuição geográfica, 

desde o México até o Brasil, 
Paraguai e Argentina. 

Myrcia bella Arbustos de 1-4 
metros de altura.  

Presente no Cerrado em 
Mata de galeria 

Estado de Goiás, São Paulo, 
Mato Grosso do Sul e 

Paraná. 

Psidium guajava 

Arbusto semidecíduo 
ou perenifólio, 

heliófita e seletiva 
higrófita.  

Presente principalmente 
nas formações abertas de 

solos úmidos. Floresta 
pluvial atlântica e regiões 
tropicais e subtropicais. 

Originária da América, 
sendo mais frequente do 

Rio de Janeiro ao Rio 
Grande do Sul. 

Campomanesia 

guazumifolia 

Arvore ou arbusto de 
6-10 metros de 
altura, decídua, 

mesófita quanto à 
exigência de luz e 

higrófita quanto ao 
solo 

Mata pluvial da encosta 
atlântica, matas de altitude, 

e floresta latifoliada da 
Bacia do Paraná, em orlas 

de matas, capeirões e 
matas de galeria. 

Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, São Paulo, Mato 
Grosso do Sul até o Rio 

Grande do Sul 

Quadro 7.1. Características relevantes para reconstrução da tafoflora de Aiuruoca, Formação Entre-Córregos. 



119 
 

As espécies de mirtáceas atuais afins às espécies ocorrentes na tafoflora de Aiuruoca 

são, no geral, formas arbustivas (0,8-4 metros – nos gêneros Myrcia e Psidium), podendo 

chegar ao hábito arbóreo (6-12 metros – nos gêneros Siphoneugena e Eugenia), 

corroborando a hipótese apresentada por Franco-Delgado (2002), da presença de uma 

vegetação com dois estratos. 

O predomínio de espécies afins com ápices acuminados ou retos, de ângulo agudo, 

indicam a presença de matas galerias ou ciliares em torno do paleolago de Aiuruoca, 

conforme atestam a presença de formas afins de Siphoneugena densiflora, Eugenia uniflora 

e Myrcia bella e M. splendens (Quadro 7.1). Ainda, poderia haver uma associação mesofítica, 

um pouco mais afastada do paleolago, constituída de formas afins à Myrcia splendens, em 

campos rupestres, e afins à Psidium guajava, em encostas de solos úmidos e campos 

abertos. Todas as formas atuais estão relacionadas a altitudes de 700 m ou mais, e 

relacionadas com floresta semidecidual ou pluvial atlântica. Associando esses resultados 

taxonômicos com os morfográficos foliares (margem lisa 100%, predominância de ápice reto 

ou acuminado, com ângulo agudo) a sugestão para um clima quente e muito úmido leva a 

optar pelo bioma de Floresta Ombrófila Densa (Mata Atlântica) como o predominante na 

área, durante o Neoeoceno-Oligoceno (Figura 7.4).  
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Figura 7.4. Mapa fitogeográfico do Brasil, destacando a Bacia de Aiuruoca no Estado de Minas Gerais. Fonte: 
http://pmmg5.blogspot.com.br/2013/07/brasil-vegetacao.html.  

 

Nos espécimes mirtáceos estudados, embora possa haver uma sugestão de presença 

de glândulas sobre algumas das lâminas foliares, estas são predominantemente formas 

glabras, mesmo em Psidium, o que sugeriria uma adaptação a estratos mais baixos, 

esciofíticos e de elevada umidade atmosférica.  

 A preferência por solos higrofíticos é uma característica para todas as mirtáceas afins 

àquelas identificadas na tafoflora, indicando uma associação típica de mata ciliar ou de 

galeria próxima às margens do paleolago. 

 O heliofitismo preferencial evidenciado nas espécies atuais afins poderia ser 

mascarado por uma umidade atmosférica muito alta durante este período de Paleógeno 

médio. 

 Embora haja certo equilíbrio entre a quantidade de perenifólias e de semidecíduas na 

tafoflora de Aiuruoca (Franco-Delgado, 2002), o predomínio das semidecíduas ao se 

http://pmmg5.blogspot.com.br/2013/07/brasil-vegetacao.html
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considerar apenas as mirtáceas mostra-se um tanto tendencioso, contudo, poderia ser 

evidencia de uma zona de tensão entre Mata Pluvial Atlântica e Floresta Estacional 

Semidecidual com predomínio da primeira dada à preferência também por solos muito 

úmidos e decorrentes de dois prováveis motivos: 1) clima mais quente e úmido do 

Neoeoceno-Oligoceno e 2) Altitudes mais baixas das serras do mar e da Mantiqueira, 

durante o Neoeoceno-Oligoceno, o que possibilitaria a chegada de maior umidade até as 

áreas mais ocidentais, isto é, mais interiores do continente (FRANCO-DELGADO, 2002).  

 

7.4 – Interpretações Bioestratigráficas. 

Para se ter uma melhor apreciação da distribuição geográfica e estratigráfica das 

mirtáceas no Brasil, foi elaborada a tabela abaixo (Tabela 7.1). 

 

Tabela 7.1. Ocorrência cronológica e geográfica dos gêneros localizados na Bacia de Aiuruoca (Formação Entre-Córregos, 
Minas Gerais) e em outros jazigos brasileiros. Ressaltando dois novos gêneros da família Myrtaceae descobertos na 
tafoflora de Entre-Córregos. 1) Itaboraí, RJ; 2) Fonseca, MG; 3) Gandarela, MG; 4) Bacia de Aiuruoca, MG; 5) Mina Nossa 
Senhora da Guia, SP; 6) Fazenda Santa Fé, SP; 7) km 11 da Rodovia Quiririm Campos do Jordão, SP (Bernardes-de-Oliveira et 
al. 2002) ; 8) Itaquaquecetuba (Fittipaldi, 1990), SP; 9) Capanema, Formação Pirabas, PA (Duarte, 2004); 10) Outeiro, PA 
(Dutra el al. 2001); 11) Jaguariúna, Formação Rio Claro, SP (Dos-Santos, 2007); 12) Rio Claro, Formação Rio Claro, SP 
(Bjornberg et al, 1964a,b e Zeine et al, 1995); 13) Vargem Grande do Sul, Formação Rio Claro (Duarte e Rezende-Martins, 
1985); 14) Alagoinhas, BA (Hollick e Berry, 1924); 15) Maraú, BA (Berry 1935); 16) Aracajú, SE (Mussa, 1958); 17) 
Pindamonhangaba, Formação Pindamonhangaba, SP (Fittipaldi, 1990; Fittipaldi e Simões 1990; Mandarim-de-lacerda et al 
1994 e Tufano 2009); 18) Flórula do Olho d’água da Boa Vista, RN (Duarte, 1989).  
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Analisando as mirtáceas fósseis brasileiras em sua distribuição geográfica e 

estratigráfica, percebe-se claramente que as formas ocorrentes desde o Paleoceno até o 

Oligoceno pertencem a gêneros, cujas espécies são caracteristicamente, higrofíticas, de 

biomas tropicais a subtropicais úmidos a superúmidos (Myrcia, Eugenia, Myrciaria, 

Siphoneugena, Campomanesia e Psidium) que são aquelas que, em sua maioria, aparecem 

na tafoflora de Aiuruoca. Os gêneros mais abundantes nas ocorrências neógenas (Mioceno-

Plioceno) são principalmente relacionados a espécies de Myrcia, Psidium, Calyptranthes e 

Gomidesia, que podem corresponder a formas melhor adaptadas a biomas tropicais e 

subtropicais de estações bem marcadas relacionadas principalmente ao tipo Cerrado e 

ambientes de altitude do planalto do centro sul brasileiro, portanto, ambientes mais frescos 

e mais secos.  
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Pretendia-se com esse estudo, como foi ressaltado nos objetivos do projeto inicial: a) 

complementar o conhecimento taxonômico da tafoflora paleógena da Bacia de Aiuruoca; b) 

com base na ecologia, na fitogeografia e nas preferências climáticas de táxons mirtáceos 

atuais afins àqueles identificados entre os fitofósseis da tafoflora, procurar interpretar a 

paisagem dominante na área de Aiuruoca há cerca de 40-25 Ma e c) utilizando o 

levantamento de estruturas fisionômicas foliares dos fitofósseis interpretar seu significado 

adaptativo ao paleoclima reinante na época. 

Visando identificações taxonômicas, esse estudo foi iniciado com uma análise 

morfográfica das feições arquiteturais de folhas das três subtribos da família Myrtaceae para 

o reconhecimento taxonômico mais fácil da presença delas na tafoflora. Embora haja, na 

literatura botânica, muitas descrições foliares de gêneros da família, no geral, estas chegam 

apenas a observações da venação até segunda ou terceira ordem. Neste estudo de formas 

atuais foi possível chegar até o nível de venação de quarta ou quinta ordem, refinando a 

identificação taxonômica genérica e, por vezes, específica visando reconhecer essas 

características nas formas fósseis.  

Entre as características morfográficas da família mais nitidamente observáveis e 

utilizadas na identificação dos espécimes foliares fósseis, destacam-se, no geral: pecíolo 

marginal, ausência de lobação e padrão de venação primária pinado; feições arquiteturais 

comuns à grande maioria das espécies da família, como a) margem lisa ; b) forma laminar 

elíptica, por vezes oblonga; c) de ápice em forma reta ou acuminada de ângulo agudo; d)  

base de forma cuneada ou convexa de ângulo agudo; e) tamanho foliar microfílico; f) padrão 

de venação secundária predominante broquidódroma, com marcante presença de veia 

perimarginal do tipo secundária intramarginal com  espaçamento irregular; g) presença de 

raras veias intersecundárias de curso proximal paralelo à secundária maior; h) 

predominância de venação terciária de curso ramificado admedial partindo da secundária 

intramarginal;  i) venação quaternária percorrente oposta ou mista e j) venação 

quinquenária reticulada ou ramificada livre. 

Do ponto de vista paleofitogeográfico, as mirtáceas, uma família de 

eudicotiledôneas razoavelmente diversificada, contendo cerca de 140 gêneros e 5.700 

CAPÍTULO 8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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espécies, tem suposta origem neocretácea (aparecendo ~ entre 93 e 86 Ma, isto é, entre 

Turoniano e Coniaciano).  

Durante o Eopaleógeno (Paleoceno/Eoeoceno, ~ 55 a 53 Ma) ocorreu uma elevação 

exagerada da temperatura (máximo termal, correspondendo a um dos climas mais quentes 

e úmidos da história do planeta). Considerando-se as mirtáceas, atualmente, plantas de 

preferências megatermais distribuída nas regiões tropicais e subtropicais do hemisfério sul 

(BIFFIN et al. 2010; PANTI, 2014) seria natural encontrá-las, razoavelmente, diversificadas já 

no Eopaleógeno (com registros dos gêneros Eugenia, Myrcia, Psidium, Myrciantes e 

possivelmente Eucalyptus e Campomanesia). Observam-se muitos gêneros documentados 

na área neotropical que se estenderia desde o norte da América do Sul até ao redor de 40° 

de latitude Sul, em bioma tropical sempre-úmido, atingindo um bioma subtropical de verão 

úmido nas regiões mais meridionais patagonianas (BERNARDES-DE-OLIVEIRA et al. 2014; 

PANTI, 2014). 

Na transição do Neoeoceno para o Oligoceno (~34 Ma), época correspondente 

àquela da tafoflora estudada e durante o Oligoceno, houve ligeiro resfriamento climático e 

crescimento da aridez, ambos decorrentes de grandes mudanças na circulação oceânica e da 

instalação da calota glacial sobre a Antártica.  

O bioma subtropical de verão úmido, do tipo floresta paratropical com dicotiledôneas 

perenifólias, lianas, palmas, coníferas (araucariáceas e podocarpáceas), fetos arbóreos e 

herbáceos, anteriormente em latitudes mais altas, na Argentina, avançou sobre o Sul e 

Sudeste brasileiro, conforme atestam dados palinológicos e paleobotânicos de várias bacias 

desta região.  

A bacia de Aiuruoca, com sua Formação Entre-Córregos, de idade neoeocena-

oligocena, registra a presença de uma vegetação predominantemente angiospérmica típica 

de climas úmidos e quentes, desenvolvida em ambiente continental, provavelmente próxima 

a cursos de água e lagos, nos quais foram depositados seus restos vegetais.  

Sua tafoflora constitui um documentário do paleobioma neotropical tipo tropical 

sempre úmido, registrando a presença do bioma Floresta Ombrófila Densa, com formas afins 

atuais relacionadas a altitudes de 700 m ou maiores, relativas à floresta pluvial atlântica ou, 

por vezes, à floresta estacional semidecidual, podendo evidenciar uma zona de tensão entre 

ambas. 
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Do ponto de vista paleoecológico, considerando que as mirtáceas são geralmente 

perenifólias, heliófitas a esciófitas e higrófitas, compondo matas preferencialmente ciliares, 

sua taxonomia diversificada confirma a ideia da existência de uma vegetação abundante, 

relativamente próxima a um corpo aquoso, durante a deposição da Formação Entre-

Córregos. Esta ideia é corroborada pelo predomínio de formas foliares com ápices 

acuminados ou retos, de ângulo agudo.  

Sendo, em geral, arbustivas ou arbóreas as espécies de mirtáceas atuais afins às 

ocorrentes da tafoflora de Aiuruoca, a ideia da presença de uma vegetação composta de 

pelo menos dois estratos, estaria comprovada. 

Do ponto de vista evolutivo, vale a pena ressaltar que, essa tafoflora registra um 

cenário em que as mirtáceas medravam com relativa abundância e diversidade no Brasil 

sudeste, numa idade mesopaleógena, o que sugeriria uma origem e distribuição mais antiga 

possivelmente neocretácea em terras brasileiras. Apesar de que a relativa constância de 

clima quente e úmido na América do Sul, em relação à África, teria permitido a preservação 

da diversidade de mirtáceas sul-americanas, que provavelmente foi perdida no continente 

africano mesmo que este fosse o centro de origem. 
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