
A Palinologia � uma importante ferramenta para auxiliar na interpreta��o de idades e
em an�lises paleoambientais, uma vez que os palinomorfos s�o relativamente abundantes,
resistentes e com grande capacidade de dispers�o, o que os tornam um par�metro significativo 
para os estudos paleontol�gicos. Devido a essas raz�es, esporos e gr�os de p�len t�m 
demonstrado elementos �teis para o posicionamento bioestratigr�fico de dep�sitos 
paleoz�icos na Bacia do Paran�. Entre os pontos de interesse est� o Subgrupo Itarar�, unidade 
litoestratigr�fica de an�lise no presente trabalho, correspondendo cronologicamente ao 
Carbon�fero Superior e Permiano Inferior � M�dio. O Subgrupo Itarar� � composto por 
dep�sitos caracterizados pela sedimenta��o em um duradouro evento glacial ocorrido no 
Faneroz�ico. Embora exista uma grande quantidade de publica��es com dados palinol�gicos 
desenvolvidos para o intervalo Pensilvaniano a Permiano da Bacia do Paran�, os trabalhos s�o 
relativamente escassos no que se refere ao estado de Santa Catarina, al�m de existir d�vidas
com rela��o �s idades dos dep�sitos mais basais em tal regi�o. Desta forma, foram realizadas 
novas amostragens para an�lise palinol�gica coletadas em um afloramento no munic�pio de 
Jos� Boiteux, por��o nordeste deste estado, com o objetivo de identificar esp�cies-�ndice a 
fim de realizar o posicionamento bioestratigr�fico, a partir da compara��o destes dados
in�ditos com o palinozoneamento vigente. Ap�s a etapa de campo, o material selecionado foi 
submetido ao processamento palinol�gico padr�o no Laborat�rio de Palinologia “Marleni 
Marques Toigo”, o qual consiste na desagrega��o f�sico-qu�mica dos minerais, a partir do uso 
de �cidos (HF e HCl) para a recupera��o da mat�ria org�nica. Ap�s sucessivas lavagens para 
a neutraliza��o do material, a cada etapa de utiliza��o dos �cidos, foram confeccionadas 20
l�minas palinol�gicas, cinco para cada um dos quatro n�veis estratigr�ficos amostrados, com 
os res�duos remanescentes concentrados na fra��o 25-250 micrometros. As l�minas foram 
analisadas atrav�s do uso da microscopia �ptica. A an�lise revelou uma grande variedade de 
gr�os de p�len, com predom�nio de formas monossacadas, tendo sido constatados como os 
g�neros mais comuns Potonieisporites, Caheniasaccites, Cannanoropollis, al�m de formas 
estriadas como Protohaploxypinus e Vittatina. Esporos ocorrem de maneira subordinada nas 
associa��es, sendo comuns os g�neros Calamospora, Horriditriletes e Lundbladispora. Para o 
posicionamento bioestratigr�fico, a abund�ncia do g�nero Vittatina e a identifica��o de 
Illinites unicus permitem atribui��o � Subzona Protohaploxypinus goraiensis, base da zona 
Vittatina costabillis, cronologicamente correspondente ao Cisuraliano. Este trabalho faz parte 
de projetos integrados com recursos do CNPq (Processos 480385/2010-6 e 401791/2010-6).


