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O registro fóssil das interações inseto-
planta substancia, principalmente a partir 
dos anos 1970, um robusto programa de 
pesquisas hábil a estabelecer o ritmo e 
modo como esses dois grandes grupos de 
organismos associaram-se ao longo do 
tempo geológico e como foram afetados 
por fatores bióticos (p. ex.: emergência de 
predadores e parasitóides) e abióticos (p 
ex.: mudanças climáticas). A maior parte 
do registro fóssil das interações 
documenta marcas causadas por 
herbivoria: perfurações, excisões, galhas e 
minas em folhas, mas pontoações e 
galerias em troncos também podem ser 
diagnósticas para abordagens icnológicas, 
paleoecológicas e tafonômicas. Neste 
trabalho analisamos uma variedade de 
perfurações em lenhos silicificados 
encontrados nos anos 1960 em depósitos 
da Formação Botucatu localizados na 
então denominada Fazenda Sobradinho, 
zona rural de Uberlândia. Tais troncos 
atualmente encontram-se dispersos pelos 
campi da Universidade Federal de 
Uberlândia, a maior parte compondo o 
paisagismo do campus Santa Mônica. Os 
geólogos K. Suguio e A. M. Coimbra 
descreveram preliminarmente a anatomia 
destes troncos, posteriormente definidos 
como da espécie Palaeopinuxylon josuei 
Mussa, 1974 (Protopinaceae). Dois 
padrões de perfurações foram 
encontradas: 1) com aberturas oblongas 
cuja largura varia de 0,4 a 0,8 cm e com 
uma relação altura/largura de 
aproximadamente 1:2, e que pode 
conduzir a galerias que se estendem 
profundamente no xilema secundário, e 2) 
aberturas subcirculares com diâmetros 
entre 0,2 e 0,4 cm que conduzem a 
depressões e galerias rasas, que não 
ultrapassam a região do córtex. O provável 
causador do padrão de interações no 1 
são insetos Isoptera (cupins), enquanto as 
marcas em madeiras atuais deixadas por 
insetos coleópteros de pelo menos seis 
famílias xilófagas (Anobiidae, Bostrichidae, 

Buprestidae, Cerambycidae, Lyctidae e 
Curculionidae) são compatíveis aos danos 
do padrão no 2. Estas perfurações e 
galerias ocorrerem em troncos de aspecto 
íntegro, bem como em exemplares com 
tecido lenhoso consumido em um padrão 
semelhante ao encontrado em lenhos com 
áreas de podridão. Estudos posteriores, 
inclusive a busca por coprólitos 
preservados nas galerias, serão 
necessários para uma determinação mais 
precisa dos agentes causadores. 
[SESu/MEC] 
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