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o Enigma das Arvores
Petrificadas
Como podemos explicar, nos parâmetros da curta cronologia bíblica,
cinquenta camadas de árvores petrificadas aparentemente em posição de
crescimento vertical?
Harold G. comn

P
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or muitos anos geólogos e
paleontólogos apresentaram teorias
ljue. vistas superficialmente. pareciam
corretas. mas que se provaram falsas ou
incorretas mais tarde. Entre tais teorias
está aquela que afirma que todas as
árvores petrificadas encontradas em
posição vertical estão em suas posições
de crescimento (autóctone). Sendo que
as evidências provenientes de árvores
crctas nos relatórios dos fósseis tiveram
lima forte influência na datação
geológica, os criacionistas, que crêem
num dilúvio universal e numa
cronologia cW1a para a vida sobre a
terra, precisam estudar cuidadosamente
este fenômeno.

século dezenove, foi desafiada durante
alguns anos no run do século, quando
Henry Foyal, o geólogo francês que
trabalhava para uma companhia de
carvão, publicou os resultados da
pesquisa que fizera em pequenos lagos
junto às minas de carvão, sobre a
flutuação de plantas e árvores.] Estudos
mais recentes nas equissetáceas
apresentaram resultados semelhanles.4
Durante a maior parte do século
vinte, o pensamento uniformista
dominou a geologia e pouco importância
foi concedida à origem alóclone
(transportada) do carvão ou árvores
petrificadas.

Revisão Histórica

Caraterísticas das
Florestas Vivas

Durante o século dezoito e a
primeira metade do século dezenove,
geólogos que criam na realidade do
dilúvio e aceitavam a narrativa bíblica
de um dilúvio mundial, descobriram
que seus colegas os abandonavam
filosoficamente por causa das evidências. tais como eles as percebiam, de
longas eras nos registros geológicos.
especialmente aquelas sugeridas pelos
troncos de árvores eretas nos períodos
carboníferos da Europa e do Canadá.'
As camadas de carvão não poderiam ter
sido depositadas pelo dilúvio bíblico se
as árvores in silu se encontram dentro
ou entre as camadas.
Charles Lyell viu as árvores eretas
petrificadas como uma forte evidência
da longa existência histórica da terra,
aliás, uma consideração importante que
ele promove com êxito em seu famoso
livro Principies 01 Geology.2 Esta
posição dominante (árvores eretas em
camadas carboníferas eram árvores em
posição de crescimento) que se
desenvolveu durante a última parte do

Será que se pode determinar se as
árvores encontradas em uma floresta
petrificada estavam em posição de
crescimento ou foram transportadas se elas são autóctones ou alóctones? A
resposta a esta pergunta pode ser
determinada se primeiro analisarmos
alguns pontos.
I. Uma floresta em crescimento
produz uma cobertura do solo a menos
que o terreno seja bem abrupto e sujeito
à erosão. Um solo típico consiste
geralmente de terreno duro, escuro,
húmus pobre e degenerado na superfície,
que se degrada numa su bstância orgânica
fina e de coloração pálida.
2. Quando as árvores atingem
maturidade, as folhas, os espinhos. as
flores, o pólen, os cones e as sementes
são espalhadas pelo vento, pela água, e
por inselos. Existirá geralmente wna
relação inversa entre a abundância de
partículas de plantas no solo e a distância
da árvore que as produziu.
3. As árvores que experimentam
condiçõesclimáticasedemeioambiente
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semelhantes, têm tendência a possuir
respostas de crescimento similar.
Geralmente, as secas são responsáveis
pela formação de anéis de crescimento
estreitos, enquanto que a abundância de
umidade determina normalmente a
formação de anéis largos. Isto é
especialmente evidente em árvores que
crescem sob estresse.'
Numa floresta em estado de
maturidade, que cresce numa superficie
plana, árvores mortas em vários estágios
de degradação encontram-se espalhadas
pelo chão. Montes de cascas se acumulam em volta dos tocos. As raizes
das árvores vivas permanecem inteiras
e intactas.
5. A maioria das florestas em
regiões temperadas são dominadas por
poucas espécies de árvores. Influências
ecológicas tais como temperatura,
estações e precipitações, favorecem
algumas espécies de árvores enquanto
que prejudica o crescimento de outras.

A Floresta Petrificada de
Vellowstone

o aspecto mais chocante das
árvores petrificadas encontradas no
Parque Nacional de Yellowstone é o
fato de muitas delas se encontrarem em
posição ereta. Sem dúvida, este é o
argumento mais forte para sustentar a
idéia de que as árvores encontram-se in
situ (Figura 1). Pelo menos 48 florestas
sobrepostas foram contadas. O crescimento de tantas florestas sucessivas,
umas sobre as outras, requer pelo menos
15.000 anos. Esta estimativa é feita,
tendo como base 300 anéis como o
tamanho médio da árvore mais velha
para cada nível, cifras conservadoras
derivadas da Floresta Petrificada de
Specimen Creek (Specimen Creek
Petrified Forest) localizada no parque

"

de Yd lowstone,l ma."
de Yellowslone. Dorf comestudos mais receOles de
putou 200 anos para o infcio
pólen fossilizado aumentou
da norcstaç.'lo, e uma média
este nümero para mais de
de 500 anos pam as maiores
200.' A diversidadeccol6gl árvores de cada camada. 6
ca represenlada petas espé
Para 27 camadas na áre.1. da
cics é anOnll<ll, se é que as
Fossil Forcst. cleestaocleccu
árvores se encontravam em
uma perfodoaproximadode
posiç!lo de crescimento. As
20.000 anos. Se usarmos esespécies vão de temperadas
tes cálculos, a Spccimen
(pinhos, madeir-ds de lei c
Crcck PetrHied Foresl, com
sa lgueiros) para tropicais C
mais do dobro de camadas
cxÓ ti Cl.L'-> (figueira , louro,
de árvores, requereria mais
fruta-pão, etc), e de lipo~
ele 40.000 anos. Os penhasprovenientes de áreas semicos e declives nos quais as
descrtas aos tipos vindo de
ár vores PClfificadas estão
Fig. 1 Uma parte d a fl oresta petrificada d e Spec imen
Creek, localizada no Parque Nacional de Yellowstone.
expostas, representam eraáreas de densa noresta. Essa
Observe vários tocos petrificados em posição ereta ,
diversidade pode ser um
sOcsde lllaisde 1.200meIrOS
agora visiveis na encosta que sofreu a erosão.
indício de Que as norestas
verticais. Com base nos
fossilizadas síl.o compostas
processos geol6gicos norde uma coleção arti ficiaJ de lroncos,
mais, csta surpreendente erosão representa um problema cronol6gico
foi has e pólen provenientesde várias
zonas ecol6gicas.
maior do que o crescimento das
árvores cm si.
Se os anéis de crescimento dos
Se as árvores Li vessem pertro ncos petrincados da mesma
tCllcido a uma noresla em crescamada são idênticos, é provável
cimento que tivesse sido atingida
que tai.'; troncos tenham tido um
por grande quantidade de água e
crescimento contcmporâneo nas
sido Iransportada para o local atual,
áreas cm que se encOfltJ'am, ou
algumas das raIzes, especialmente
poderiam ler cresddo em tugares
as grandes, leliam sido quebradas.
di fere nte s c
tere m sido
QU<lndo árvores são denllbad<lS por
Iran:;poriiuJos para as posições
(J"<I10fes nu ma operação de desaluai s. Poroutro lado, se os troncos
cm camadas diferentes con têm
nOfestamcnlO, SIJ<lS raízes menores
1)Clmanecem intactas,enq uanto que
anéis idênticos, elcs devem ter tido
as maiores gcralmente se quebram.
um cresci menta contemporJncoem
Em YelJowslone,euencontrei vários
out ras paragens c Icrem sido
exemplos de árvores cujas raízes
l.mnsportado parn os locais aluais.
tinham sido abmptamente "quePoucas ::;..'1.0 as árvores que têm
bradas," associadas com as árvores
assinaturas (anéis característicos
eretas petrificadas. M ui tos outros
idênticos) queooincidem. Algumas
ex emp los sugerem repe ntin a
destas árvores encontram-se na
deslruição das raízes, mas uma
mesma camada, enquanto oulfas
identificação local positiva deste
cnconlfam -ge em cmnadas difeFig. 2 . Um pequeno toco petrificado encontrafenômeno é bem difícil por causa
renles. Esses resultados complese sobre umn camada orgânica. Observe o
das quebras ocorr idas após a
mentam a infonnaçilo l 1l1 C sugere
tamnnho das pedras em volta da árvore.
peIJi fi caçâo, e da diriculdade de
um origem aJóctone(Lransportada)
Poderi a uma árvore tão pequena ter
cavar II roc ha endurecida a ftm de
da s flo restas pe trifi cadas de
permanecido em posição de crescimento
expor as ra(zes. É rroibido escavar
Yetlowstone.
diante d e uma avalanche d e lama co ntendo
em volta das árvores petriricadas no
ú importante no/ar Que nem a
pedras tão grandes?
parque nacional .
casca nem os galhos das árvores
Algumas vezes, camadas sus.'I.0 preservados. Alguns dos grancessi vas de troncos eretos encontramdes
troncos<]ue seencontram dei Lados,
árvores se encontra vam cm pos ição de
!\C separadas verticalmente por apenas
tinh am originalmente galhos de 30cms
cresc imento, seria lóg ico encontrar
30 cenlímetros. Em certos casos, troncos
ou mais de diâmetro, mas atuatmcnle
detritos acumulados na ponla superior
de uma camada inferior se elevam à
apenas os n6s gastos reSlaram. Se o
da árvore cm questão, mas tai s delJitos
camada da '" noresta" acima. Em tais
deslizar de lavas vulcânicas sobre a
nao foram observados.
casos, a ponta superior do tronco cstari<l
superfície da terro é suficiememellle
Or iginalm ent e, mai s de 100
exposta duraOle o crescimen to das
forte para quebrar OS galhos e arrancar
espéc ies de plan l as t inham sido
árvores da camada superior. Se as
a
casca de árvores caidas, enUlo por
identificadas lias floreslas petrificadas

"
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que é que as

{irvorc~

pequenas n!lo se

cllcontrnm inclinadasOl1 qucbradas'! No
cnt,tnlO, cm alguns locu is, flC<luCII:lS

árvores cre tas de apenas JC tn !' de
difullCtro são e ncontradas. A!i pedras

MS circunviz.inhanç.'s tem,

~s

vetes,

difuncltos bem maiorcs (lo qllCas :ilv ores

{Iue se inclinam contra elas. Todav ia,

das centenas de árvores pClri ficmla s litle
{mam examinad<ISdurante anos. apenas

•

duas foram enconlmdas com fral ura"
Inclinadas (evidência de lerem sido
4uebradas por forças horü.omais) , Se as
árvores foram transportadas, isto é, se
elas {(l(311l movidas com lamaou vieram

nutuando c se inslalarollll na l:una c naS
rochas ntl.~ qun;), fOf<un cJltcmK1as, l: 13~
não tcri am sid o sUj e itas ,I forças
horizontais.

As Camadas Orgânicas
Até este ponto de nru;sa discussão,

têm solos de caralcrÍloljca!) precisas. Ou
seja, matérias orgânicas estão mistm·adas
com os sedimentos sem nenhuma ordem
dedcnsidade prcvalecentcou com maior
acumulação das matérias orgân icas na
Irelne inferior em contraste com os solos
modemos.'o
Cerca de 200 rati as I1nas de hori
t.nntesorgânioos roram examinadas. As
evidências da açãoda água são chocantes.
A gradll:1ção nonnal (do solo áspero em
baixo ao so lo fi oo na superfície) é
evidentc em quasc melade das fatí<ls. A
gmduação in vcrS<1(do solo l100em baixo
ao .!>olo áspero na sUI>erficie) não é
incomum. Ex jste também classificação
por tamanho de alg um as matéri as

orgân icas em algum as camadas,
mostrando uma re lação entre o tamanho
da sc<!imcnl.1ç..",o da cinw e o tamanho
do Hltlterial o rgân ico - sed imentação
fina, matcrial orgân ico fino; scdimentaçi!Q áspera, material orgânico áspero.

consideramos apc llas os troncos uas

Ex isle illdu si ve "c l ass i ficação po r

norcstas petri ficadas de Ycllow:.tone.
A ssociada!) ~() m os trooco). crelos

!amanho" das partículas inorgânicas
e ntre rolhas, concs, e dclli tos dc pl an la.~.
Somenle a ex iSlência simult.finca de cinza
c folhas provenicnles dc urna suspensão
nllfda po deri a ler c\; adocste fenômeno.
Ex islf' uma falta de acordo laxonômico entre os fósseis preservados nas
camadas orgânicas e as árvores predominantes provenienles das mesmas
ca ll1 ;HJ il~. Era de se espera r muitos
cspi nh( .~ c t.:oncsdc SC(luóias, sendo que
a mil ioria dasárvores ereléiS sao sequóias.
To<hI via, ex iste uma avultada quanl idade
de folhas grandes e apenas pouco s
CSI)inh():) (a maioriadosquais não provêm
de scqu6ias) nas camadas orgânicas.

,10 nfvc l d;IS r'lh.c:.,
ma[élias org:lnicas COflll)()st;L'; de fo ilia:.,
cones e restos de árvore" <jue 1.6m sido
encontram -se,

interpl"CI.1dasCOIno o ~ 1 1."n norcsl;l I ."0!x('
o q Uil1 ,IS árvores Cl"Csccrmll (Figum 2).
Toda vi a, estudos des tas ca mada !;
indicm n cm (II/ase t Ollo~ os<.letalhes que

elas são diferentes das camada:. de
crescimento.
Decimaa b,li xo n:ioex is!e nen hu!lW
presença de detritos d i fercncil.lis nesta:.
zooasorgânicas das norcslaS petri ri cada~
de Yellowslone. A Itl aior pane das
camadas orgfmit.:fls de Y c l lowstone u.!'io

Fig. 3 Tocos crelos const ituem Um::! p arte d o
grande jangada de troncos que flutua sobre o Spint
Lakc, perto do monte Santa He lena. Aqueles q ue
ape nas se projetam alguns centímetro s na
s upcr1 ícic das aguos , não são v is iveis nesta foto.

Cones de qualquer OU t.ro til)(1são raros.
Oesludo palino l6gico (a análise de
pólcnse esporos) feito por Fisk reve lou
pouca quantidade de pólen de I1gueirns
bravas, as quais estão presentes cm
la rga esclll a através das rolh as

fossili"t..adas.'l O!) l>ó lc n ~ de árvores,
como os das riguciras bravas, que s.'1 o
transportados pelo vento, deveriam ler
dei xado muitos indfcios no chão d:1

flor esta . Em um o utro estu do
pal ino l6g ico, Dc Bord estudou, em
rrofundidadc, quatro c..'lmadas.' l Ele
não cncontrou ncnhuma correlaç..'lo

positiva entre abundfmcia de pólen
fossi lizado c 11 proximidade de "rvores
originária!;_ O pólen de pinho, por
exemplO, levc uma prescnç:1 limitada
em três das quatro e.unadas analisadas.
A mesma ral!;1 de corrc l aç~'1o positi va
fo i constatada cm rc laç.'iQ às Illadcim!;. 1)

O esllldodc vestJgiosdc clemenlos
nas camadas indi viduai !) de cin7.as
vulcâni ca!> e t'Onglo1lH:nldos indi cam
semelhan ç a de camada s. Quat ro
assinalums dis!iula.." se refletem c se
alternam atnlVés do conjullto de 73

níveis de árvores pctriI1Ct1«;ISc 7.ClU:lS
orgànkas da Spc<.: itllen Creck Fossil
Fores!. Se ce ntenas e milhares de anos
se passaram c ntre uma camada c a
camada infer ior scguiule.Ct1da Qlmad;1
deveria ter a as!>inatura de vestígios de
elementos diferentes. Esta PCSCluiS<l,
diri g i da por C l yde Wcbsler do

Geoscience Rescareh InSlitu tc, está
alualmente em andamento.
A despeito d:1 al)3rcncia, a nOreSlil
petrificada dc YCllowSlOlIC prova Continua na página 30

Fig. 4_ Este gra nde t oco, cujo e imo e ncontra-sc apenas
um metro abaixo da s uperfície! das águas, está apoiado
no fu ndo do Spirit Lake. Ele fo i transportado pora o lago
pelo erupç ão do monte Santa Hele!na, em 1980. Há cerco
de 20.000 tocos semelha nles n o fundo do lago.
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nossa igreja procure melhorar a sociedade através da
educação. saúde. filantropia e desenvolvimento. como igreja
permanecemos apolíticos.

econômicas da América Latina a fim de beneficiar os pobres e
desafortunados.
O autor augumenta que os Estados Unidos estão usando
todas as suas forças a fim de impedir o avanço destes grupos
"progressistas." e para tal têm estado a manipular os
movimentos religiosos e as organizações acima mencionadas
como parte de seu esquema. Daí o titulo do livro "Os Demônios
Descem do Norte." cuja implicação é queestasdenominaçôes
e organizações vêm do norte. ou seja, dos Estados Unidos.
O livro começa com uma citação do Pastor Neal Wilson.
então presidente da Associação Geral. Em seguida. o autor
faz uma rápida descrição de nossa igreja e de seus progressos
atuais no Brasil. No resto do livro. o autor apresenta o
desenvolvimento de outras denominações religiosas. que são
usadas para desenvolver sua tese.
Monteil'O de Lima está convencido de que há um complô.
idealizado pelo Departamento de Estado americano e da CIA.
a fim de usar as organizações religiosas e filantrópicas para
contra-atacar os movimentos sociais esquerdistas da América
Latina. Ele reconhece. todavia. que não há evidência para
provar a existência de tal esquema (pág. 51). nem provas de
que a CIA esteja diretamente envolvida nas atívidades destes
grupos (pág. 62). Sua tese está baseada em várias
pressuposições questionáveis:
1. Que o Governo dos Estados Unidos opõe-se à Igreja
Católica. Não há dúvida de que os Estados Unidos se opõem
ao comunismo. O governo dos Estados Unidos tem tentado
neutralizar o progresso dos grupos esquerdistas da América
Latina. não por serem eles católicos. mas por serem vistos
como instrumentos da ideologia Marxista. Que os Estados
Unidos colaboraram com a Igreja Cat6lica para lutar contra
o comunismo. é algo bem conhecido atualmente. (Ver por
exemplo "Holy Alliance." Time. February 24. 1992).

: I

{

3. As denominações conservadoras opõem-se ao
comunismo e apoiam o capitalismo. A maioria dos cristãos

rejeitam o comunismo. com sua ideologia Marxista. não por
razões polfticas. mas porque o comunismo adotou e tenta
impor o ateísmo como ideologia. Acima de tudo. os
adventistas defendem a liberdade religiosa - o direito
inalienável que cada ser humano tem de adorar ou não adorar
a Deus segundo os ditames de sua consciência.
4. Os movimentos religiosos que se originaram na
América do Norte são ipso facto um instrumento do governo
americano. É bem provável que o governo americano tenba

usado indivíduos ou mesmo grupos religiosos para fins
polfticos. Isso. todavia. nãojustífica umjulgamentocoletivo
sobre todas as denominações oriundas ou com sede na
América do Norte. como sendo instrumentos de um complô
americano. Nossa igreja tem procurado permanecer sempre
neutra em assuntos políticos e tem mantido um alto nível de
integridade.
Monteiro de Lima. em seu estilo jornalístico. parece às
vezes não se aperceber das contradições existentes em seus
pr6prios argumentos. Em sua hostilidade às ditas
denominações "estrangeiras" que vieram do norte. o autor
parece 01 vidar que todas as denominações cristãs. incluindo
a Igreja Cat6lica. já foram. em algum ponto de sua bist6ria.
"estrangeiras" na América Latina e - ironicamente - todas elas vieram do norte. Também "importada" do norte foi
a ideologia Marxista. da qual o autor parece ser um adepto.
Se é verdade que os demônios descem do norte - como o
título do livro o indica - temos o direito de nos perguntar se
autor não se enganou quando tenta identificar quais foram os
verdadeiros demônios que de lá desceram.

2. A posição apolílica, que certas denominações
religiosas mantêm, é parte da estratégia americana. Existem

várias denominações religiosas. incluindo a Igreja Adventista
do Sétimo Dia, que mantêm uma posição de não-envolvimento
político e de rejeição do uso da força como meio para se obter
mudanças. Elas põem ênfase na libertação pessoal do poder
do pecado em vez da libertação coletíva da opressão. Embora

Árvores Petrificadas
Continuação da página 13

velmenle não se encontra em posição de
crescimento. Quando lodos os fatos são
considerados. uma catástrofe
caracterizada por muita água e muitas
átvores flutuantes é uma explicação mais
satisfatória.

Uma Explicação
Na conjuntura aluaI. sugiro o
seguinte modelo como aquele que
melhor leva em conta todas as
infonnações obtidas. As atividades

vulcânicas na região de Yellowstone
ocorreram quando aquela área estava
parcialmente submersa. Árvores - algurnas das quais em posição vertical flutuavam na água juntamente com
detritos orgânicos. Àmedida que árvores
e vegetais foram saturados pela água. eles
se depositaram no fundo. Dentro de um
período de tempo relati vamente curto (dias
ou semanas). uma outra camada cobriu as
árvores e os detritos orgânicos. Antes de
cada fluxo sucessivo. mais árvores e
materiais orgânicos se acumularam no
fundo. Assim. camada após camada.
árvores e materiais orgânicos se
sobrepuseram num período de tempo
relativamente curto.

30
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Brasill'iro de nascimento. Nilton D. Amorim (Ph.D.,
Andrews University) é atualmente pastor na Associação de
Ontário. no Canadá. /)e /985-/990, ele foi o Direlor da
Faculdade de Teologia na Universidade Adventista da África
Central. no Rwanda.

Depois que as árvores e detritos
orgânicos foram enterrados. as águas
diminuíram e a terra apareceu ou foi
elevada. A petrificação ocorreu
rapidamenteantesqueadecomposição
tivesse lugar. À medida que a água se
escoava. uma erosão em grande escala
deu forma à superfície e expôs as
árvores petrificadas. Através dos
tempos. a glaciação também deixou
suas marcas nas regiões montanhosas.
Outras florestas fossilizadas. que
não foram tão bem estudadas. também
sugerem uma origem al6ctona ou
transportada. Em contraste. as florestas
petrificadas do Dakota do Norte não
contêm átvores deitadas. Os troncos
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eretos são isentos de raízes. As
gigantescas árvores petrificadas de
AOrrisaIlt, no Colorado, encontram-se
na lama de lagos. Não existem camadas
típicas de solo e aJgumas raízes parecem
ter sido decepadas abruptamente. Os
Iicop6dios das jazidas de carvão da
Nova Escócia, no Canadá, encontramse às vezes sobre uma estéril piçarra.
F6sseis marftimos estão associados com
eles. F6sseis não decompostos
encontram-se depositados em baixo de
alguns troncos. A orientação geral dos
fragmentos das plantas sugere claramente terem elas sido transportadas
por água. 14 Duas florestas da Patagônia
(Sanniento e Jaramillo) na Argentina,
exibem raízes decepadas abruptamente.
várias transportadas pela água, e a
orientação paralela de troncos
horizontais.

o Caso do Monte Santa
Helena

Quando o monte Santa Helena
explodiu em 1980, uma gigantesca
jangada de troncos foi criada sobre a
superfície do lago adjacente
denominado Spirit Lake. Muitos dos
troncos que flutuavam no lago,
especialmente aqueles que tinham
raízes. ficaram em posições erelas
(Figura 3). Posteriormente, a maioria
destes troncos eretos se alojaram no
fundo do lago, onde se encontram
atualmente em posição ereta.
Sedimentos transportados por riachos
estão, mesmo atualmente, enterrando
progressivamente estes troncos. Uma
segunda erupção poderia abreviar
consideravelmente o processo.
Pesquisas do fundo do lago, feitas com
sonares em posição lateral, mostram
que pelo menos 20.000 troncos eretos
podem estar atuaJmente localizados no
fundo do lago (Figura 4).IS
Este exemplo moderno do
transporte e deposição de árvores numa
posição vertical é útil para se avaliar a
hist6ria das árvores petrificadas.
Qualquer catástrofe (como wna empção
vulcânica, uma grande inundação) que
arranca árvores de sua posição de
crescimento e as transporta pelas águas,
pode ter sido o mecanismo que criou
uma floresta petrificada em posição
ereta mas que não se encontra in situ.
A priori, é incorreto supor - como
foi o caso no passado - que todas as
árvores petrificadas encontradas em

posição vertical cresceram no lugar onde
agora se encontram. O fato de árvores
terem sido transportadas e postas em
posiçõeseretas nãoéalgotão impossível
ou raro como se poderia imaginar. Os
f6sseis de árvores erelas no contexto
geol6gicosãocompatíveiscom o modelo
do dilúvio. Na realidade, quando todos
os fatores são considerados, uma
catástrofe q ue envol ve água e um grande
número de árvores flutuantes, oferece
uma explanação mais satisfat6ria para a
origem delas.
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