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Contribuições para o estudo
da flora do Triássico português
O GÉNERO CLATHROPTERIS
A classificação dos fetos fósseis tem sido, ate' hoje, motivo
de dúvidas mais ou menos acentuadas, por parte dos natu
ralistas. E este facto, reconhecido muitas vezes, por notáveis
paleofitologistas, envolve assim num obscurantismo lamentável
o discernimento dos exemplares deste grupo deveras interes
sante. A má conservação impede fortemente a solução do pro
blema, sendo-se obrigado a recorrer, como meio de distinguir
entre, si os géneros e as espécies, a factores nem sempre con
siderados os melhores, embora se procure o conjunto mais
completo de caracteres, que nos permita assentar numa clas
sificação natural.
O feto de que vamos tratar, pertence ao grupo dos Dictyopterídios e refere-se ao género Clathropteris. Os exemplares
encontrados estão em geral muito incompletos e mal conser
vados, devido à estrutura da própria rocha onde se encon
tram. Contudo, como este género tem sido até agora pouco
estudado no nosso país, entendemos que todas as contribuições
para o seu estudo, como de resto todas as contribuições para
o estudo da flora e da fauna fósseis portuguesas, devem in
tensificar-se e vulgarizar-se.
Oswald Heer, no seu trabalho Contributions à la flore
fossile du Portugal, menciona, a título de passagem, o género
Clathropteris, salientando o facto de os fetos aparecerem em
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Portugal somente em fragmentos, «quando estas plantas de
sempenharam um papel tão importante em Francónia e em
Schonen»; e, citando mais adiante o mesmo género, prove
niente da Raposeira, acrescenta que « a nervação é a do Clathropteris, mas a espécie não é determinável». Ora, os exem
plares por nós conseguidos nas proximidades de Pereiros,
dentro das formações do Triássico superior (quinta do Penei
reiro), se de facto se apresentam incompletos e mal conser
vados, são ainda assim valiosos elementos que não despreza
remos, não só para a divulgação do género Clathropteris, cuja
área geográfica abrange uma extensíssima região da Europa,
como também para o estudo da flora fóssil do triássico portu
guês, estudo esse ainda, incompletamente realizado.
Saporta, na Flore fossile du Portugal, refere-se ao feto de
que tratamos, a respeito da citação dos trabalhos de Heer,
reunindo num quadro as espécies que o distinto paleofitologista de Zurich havia descrito e acrescentando algumas mais,
pertencentes às camadas do infraliássico.
Contudo, êste auctor nada mais adianta acerca deste
fóssil vegetal. Os exemplares por nós conseguidos não pos
suem as proporções que Leuthardt deu para o Clathropteris
reticulata, nem as que Saporta e outros especialistas teem
atribuído a êste género.
Embora geralmente em fragmentos, que nos impossibi
litam de conhecer as dimensões verdadeiras, são estes fósseis
de menores proporções do que as do maior número, descritos
até hoje, a-pesar-do factor grandeza depender directamente
do grau de desenvolvimento, estado jovem ou estado adulto
do indivíduo.
A rocha continente dêste fóssil, nas camadas triássicas su
periores da quinta do Peneireiro, é um arenito facilmente lascável, e que pela humidade se desagrega intensamente, por
vezes. Nos fragmentos desta rocha aparecem com frequência
incrustações carbonosas, de mistura com outros vestígios de
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fósseis vegetais. É no meio destes vestígios, que as nervuras
do Clathropteris se desenham ou salientam, marcando desta
forma a sua posição dentro da camada triássica portuguesa,
em identidade cronológica com as da França, Alemanha, Suécia
e Áustria.
O número de exemplares até agora conseguido é dimi
nuto; por isso, este trabalho tem unicamente por fim, tornar
conhecida a existência deste fóssil vegetal nas nossas camadas
triássicas atendendo à grande importância que possui nalgumas
formações da Europa Central.
A todo o aumento conveniente de exemplares deste género,
corresponderão notícias especiais e, quando a colecção obtida
fôr mais extensa e vantajosa, publicaremos uma monografia
com a súmula das pesquisas efectuadas e com a coordenação
completa de todos os estudos.
Mas desde já seguiremos o método mais scientificamente
adaptado a trabalhos deste teor.
A descrição dos exemplares do Clathropteris foi feita
fora de sugestões de qualquer ordem, unicamente na presença
dos mesmos exemplares; depois veio naturalmente a compa
ração com as espécies já descritas por autores vários e conco
mitantemente o estabelecimento de semelhanças ou de dife
renças.
Entendemos porém que as diferenças observadas nalguns
exemplares, em relação aos mencionados por auctores diversos,
não nos obrigam a formar com eles espécies diferentes, em
bora possamos incluí-los em variedades, não só porque não
desejamos sobrecarregar o número das espécies existentes sem
ponderosos motivos que a isso nos forcem, como igualmente
achamos ser este o método de maior probidade scientífica a
seguir e que bom seria, fosse adoptado por todos os naturalis
tas. Apresentando-se os fósseis que mencionamos, mutilados
na periferia, o que nos inibe de observar a forma e dimensão
dos recortes e outros desgastes de vária ordem, tornou-se-nos
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difícil e embaraçosa a classificação dos mesmos exemplares,
tendo que basea-la principalmente no estudo da disposição das
nervuras, que, se nalguns se apresentam nitidamente, noutros
com muita dificuldade vemos reveladas.

DESCRIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
O exemplar n.° 1, como de resto a maioria dos fósseis
encontrados no arenito do triássico superior junto de Pereiros
(quinta do Peneireiro), é bastante incompleto, a-pesar-de, em
parcial compensação, apresentar uma nítida distribuição da
rêde de nervuras que dificilmente se nota nos restantes exem
plares da mesma localidade.
Aqui, as nervuras secundárias que partem da principal, são
arqueadas, diferindo neste ponto, dos exemplares que apresen
tam as mesmas nervuras rectilínias ou com pequenas inflexões.
O paralelismo destas nervuras, com a sua forma, man
tém-se, aproximadamente. As nervuras terciárias que unem
as secundárias afastam-se destas em ângulo recto ou quási
recto; algumas, antes da sua chegada à nervura secundária para
onde se dirigem, bifurcam-se, formando algumas vezes um Y
invertido.
Entre as nervuras terciárias, distribuem-se as de 4.a or
dem que, unindo aquelas entre si, fecham pequenos espaços
rectangulares compreendidos entre duas nervuras terciárias,
consecutivas. Nestes pequenos rectangulos, constituídos por
nervuras de 4.a ordem, ainda se encontram ramificações de
ordem inferior, que dão ao conjunto um aspecto celular inte
ressante e característico.
Este exemplar, constituído somente por uma parte da
folha a um lado da nervura principal e pertencente à página
superior, encontra-se mutilado em toda a região periférica, o
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que impede o reconhecimento da forma e disposição dos re
cortes e caneluras da folha.
O confronto deste exemplar com as descripções e dese
nhos do género fóssil que estudámos, feitas por Saporta na
Paléontologie française, por Schimper na Paléontologie vegetale, e por Leuthardt nas Memórias da Sociedade paleontológica suíssa, tomo xxxI, leva-nos convictamente a atribuí-lo
à espécie platyphylla, variedade α expansa, que Saporta des
creveu, variedade caracterizada por uma belesa excepcional
das nervuras e que difere da espécie platyphylla, que Schimper
menciona no seu Atlas, o bastante para constituir uma varie
dade.
E certo que este exemplar, - incompleto pode oferecer
lacunas para a sua classificação, mas a rede de nervuras é
tão nítida e tão idêntica á apresentada pelo Clathropteris
platyphylla varied. α expansa, descrita por Saporta, quê não
hesitamos em incluí-lo com essa denominação.
O mesmo arqueamento das nervuras secundárias, que
partem da principal, a mesma disposição das nervuras inte
riores, o mesmo aspecto da rede, tudo isto nós leva a supor,
que este feto fóssil que acabámos de descrever, é o mesmo
que aparece com frequência na região de Autun.
Localidade — Quinta do Peneireiro, junto de Pereiros,
5 kilómetros de Coimbra.
Dimensões do fragmento do exemplar n.° 1 : compri
mento, 48mm; largura, 2omm.

O exemplar n.° 2 representa sòmente uma parte da página
inferior da folha do Clathropteris, situada dum lado da nervura
principal.
As nervuras secundárias que partem da mediana são como
no anterior exemplar, em arco e as terciárias, que unem as de
2.a ordem, são rectas, formando entre si espaços rectangu-
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lares nos quais se não distinguem as nervuras de ordem infe
rior, pela má conservação do exemplar. A-pesar disso, a
extraordinária semelhança que apresenta a nervação deste
fóssil com a do exemplar já descrito, referente ao Clathropteris platyphylla varied. α expansa, faz-nos incluir este feto
nesta mesma espécie e variedade.
Localidade — Quinta do Peneireiro, junto de Pereiros,
5 quilómetros de Coimbra.
Dimensões do exemplar n.° 2: comprimento, 35 mm; lar
gura, i8mm.

Os dois exemplares, n.os 3 e 4, referem-se às partes,
superior e inferior da mesma folha, um eom as nervuras es
cavadas o outro com elas salientes. Não se pode observar,
em qualquer destes fetos, a grandeza do recorte ou denteado
da folha, em virtude da sua conservação deficiente.
Da nervura principal, bem nítida, partem as secundárias
laterais, ern linha recta, alternadamente, conservando um
verdadeiro rigor no seu paralelismo.
O que mais se acentua nestes fósseis é a distância exage
rada para as suas dimensões, entre duas nervuras laterais con
secutivas; estas afastam-se directamente da principal, sob um
ângulo menor do que 90o, mas maior do que no Clathropteris
reticulata, descrito por Leuthardt, que é de 45o apenas. As
nervuras terciárias são arqueadas, dando-nos um caso inverso
ao que sucede nos exemplares n.0s 1 e 2, em que as secundá
rias são arcos de círculo e as terciárias se aproximam de
linhas rectas; no exemplar n.° 4, referente à parte superior
da folha, observam-se ainda entre as nervuras de 3 .a ordem,
as de 4.a e 5 .a, que constituem um conjunto de verdadeiras
malhas.
Estes dois exemplares, diferem pela posição das nervuras,
dos que Saporta e Schimper apresentam nos seus Atlas e do
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que Leuthardt descreve e representa nas Memórias da Socie
dade paleontológica suíça.
O afastamento das nervuras laterais, bastante excessivo
para a dimensão dos exemplares, a posição dessas mesmas
nervuras e a disposição das de ordem inferior, se não são
motivos para a formação duma espécie nova, são contudo sufi
cientes para se estabelecer uma variedade.
Classificando estes dois exemplares, a dentro da espécie
Clathropteris platyphylla, espécie onde se observam diferenças
acentuadas no modo de nervação, aguardaremos que novos
exemplares venham trazer mais seguros e fortes indícios,
para o estabelecimento definitivo duma nova variedade.
Localidade — Quinta do Peneireiro, junto de Pereiros,
5 quilómetros de Coimbra.
Dimensões dos exemplares: comprimento, 74mm; largura
máxima dos fragmentos, 25 mm; afastamento máximo entre
duas nçrvuras laterais consecutivas, 12mm.

N.° 5 . Este Clathropteris, pior conservado do que os
anteriormente mencionados, apresenta as nervuras laterais
afastando-se da principal em ângulo perfeitamente recto e
saindo essas mesmas nervuras, dum e outro lado da nervura
mediana, quási no mesmo ponto, com pequeníssimo intervalo.
Não se distingue nem à vista desarmada, nem com o auxílio
da lente, a rêde formada pelas nervuras inferiores, sendo com
a posição das secundárias laterais, a diferença acentuada que
este feto apresenta em relação aos que já descrevemos.
Atendendo que o estado de conservação deste exemplar
não nos fornece seguros meios para a sua classificação,
incluí-lo-emos provisoriamente na espécie platyphylla, até
que argumentos fortes, pró ou contra, possam permitir que
nessa espécie definitivamente permaneça ou noutra o tenhamos
de colocar.
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Localidade — Quinta do Peneireiro, junto de Pereiros,

5 quilómetros de Coimbra.
Dimensões: comprimento, 25 mm.

N.° 6. Neste exemplar as nervuras secundárias laterais
formam com a principal ângulos de 46.°, conservando entre
si um paralelismo exacto. Neste fragmento de Clathropteris,
que apenas mede 4omm de comprimento e que pertence à parte
superior da folha, distinguem-se somente a nervura principal,
as secundárias e as de 3 .a ordem, que unem aquelas entre si,
constituindo conjuntos rectangulares. A-pesar das suas peque
nas dimensões, apresenta identidade de características com a
espécie platyphylla que Schimper reproduz e, embora mal,
ainda se nota, dum lado, o recorte da folha. Incluímo-lo por
isso na espécie mencionada.
Localidade — Quinta do Peneireiro, junto de Pereiros,
5 quilómetros de Coimbra.
Dimensões: comprimento, 4omm; largura, relativa somente
a um lado do eixo da folha, 12mm.

CONCLUSÕES
Finalizando esta notícia, cujo objectivo primacial é desde já
tornar conhecido este género da flora triássica portuguesa, apre
sentando alguns exemplares do Museu Geológico por nós estuda
dos, ofereceremos as conclusões do estudo que hoje iniciamos e
que, deverá completar-se sobre exemplares de novas pesquisas.
1.° Dentro das camadas triássicas que afloram junto de Pe
reiros nos arredores de Coimbra, encontra-se o feto fóssil
Clathropteris, cuja identificação se pode fazer, até à espécie,
nalguns exemplares;
2.o Quatro formas diferentes de nervuras desenham-se niti
damente nos fragmentos encontrados;
3 .° As pequenas dimensões da maior parte dos exemplares
devem atribuir-se ao estado de incompleto desenvolvimento do
indivíduo;
4.0 A má conservação é devida à própria rocha onde estão
localizados;
5 .° A espécie que parece dominar nesta região é a platyphylla, encontrando-se igualmente a variedade expansa descrita
por SAPORTA.
O seguimento das nossas investigações e a aquisição de
maior número de exemplares virão posteriormente esclarecer
melhor o estudo deste género e oferecer dados mais seguros
para a sua completa identificação.

RAUL DE MIRANDA.

