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RESUMO: A região da Serra dos Tropeiros está situada entre os municípios de Alfredo 
Wagner, Angelina, Leoberto Leal e Rancho Queimado, na porção oriental do estado de Santa 
Catarina, dentro da mesorregião da Grande Florianópolis, ocupando parte da borda leste da 
Bacia do Paraná. O mapeamento geológico em detalhe, na escala de 1:25.000, permitiu a 
caracterização das unidades litoestratigráficas e possibilitou a discussão sobre a evolução 
paleoambiental. Os litotipos encontrados consistem em arenitos, diamictitos, folhelhos, ritmitos, 
heterolitos e siltitos, os quais foram agrupados em 11 fácies e organizados dentro de 8 
associações sedimentares: marinho profundo, marinho proglacial distal, estuário (planície de 
maré), frente deltaica, planície deltaica, fluvial, marinho raso e marinho restrito. A partir do 
empilhamento das associações foi possível correlacionar as rochas encontradas com dados da 
litoestratigrafia e correlacionar as 7 unidades mapeadas como pertencentes aos Grupos 
Itararé, Guatá e Passa Dois, além de uma unidade composta por sedimentos recentes. Foram 
delimitados três limites de sequência, sendo eles: entre as rochas marinhas proglaciais da 
Formação Rio do Sul e os arenitos estuarinos do Membro Triunfo, que evoluíram para uma 
frente deltaica e estão sotopostos à planície deltaica do Membro Paraguaçu; entre esses e os 
arenitos fluviais do Membro Siderópolis, cobertos pelos siltitos de ambiente marinho raso da 
Formação Palermo; e por último a discordância entre esses lamitos e os folhelhos negros de 
ambiente marinho restrito da Formação Irati. O estudo ainda proporcionou discussões sobre 
questões ambientais pertinentes à área, dentre elas: os riscos ambientais decorrente do uso e 
ocupação indevida nas margens do rio Quebra-dentes, definido pelo Código Florestal como 
área de preservação permanente; e os problemas de instabilidades de cortes de estradas 
evidenciados pelo deslizamento translacional que bloqueou uma das estradas próximas a área 
durante as etapas de campo. Foi abordado brevemente sobre os aspectos relacionados à 
geodiversidade local, como o uso potencial da geomorfologia atrelada ao turismo rural, 
segmento propício para a região, além de seus atributos ligados aos serviços geossistêmicos 
(geosystem services) e ocorrência de elevada diversidade geológica. No que diz respeito a 
questões econômicas foram mencionados a aptidão para depósitos de carvão da Formação 
Rio Bonito, os reservatórios de água em arenitos e potencialidade de sistemas petrolíferos nas 
unidades. 
 
PALAVRAS-CHAVE: MAPEAMENTO SEDIMENTAR; BACIA DO PARANÁ; 
PERMOCARBONÍFERO. 
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