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RESUMO: A Bacia do Paraná continua sendo alvo de inúmeros estudos e mapeamentos que 
tem como propósito o entendimento de sua formação e evolução tectonoestratigráfica. O 
município de Alfredo Wagner, em Santa Catarina, está assentado sobre as rochas que 
compõem a borda leste da bacia. Com o objetivo de caracterizar os litotipos e associações de 
fácies, bem como entender o empilhamento estratigráfico e a evolução paleoambiental da área, 
realizou-se um mapeamento na escala 1:25.000 da porção oeste de Alfredo Wagner (SC), 
englobando as regiões do Alto Rio Jararaca, da Gruta do Poço Certo e do Passo da Limeira. 
Os litotipos mapeados foram separados em vinte e três fácies sedimentares que foram 
agrupadas, por sua vez, em cinco associações de fácies (AF) de acordo com os ambientes de 
formação: marinho profundo, frente deltaica, baía central de estuário, marinho-costeira e fluvial 
recente. Além disso, as quebras de relevo negativas e alguns contatos identificados em campo, 
permitiram compartimentar a área mapeada em seis unidades litoestratigráficas. A unidade 
mais inferior corresponde à Formação Rio do Sul (marinho), pertencente ao Grupo Itararé. 
Enquanto que a segunda, terceira e quarta unidades representam, respectivamente, aos 
Membros Triunfo (frente deltaica), Paraguaçu (estuário) e Siderópolis (marinho-costeira) da 
Formação Rio Bonito. Já a unidade mais superior, diz respeito à Formação Palermo do Grupo 
Guatá. Os depósitos recentes de aluviões configuram a sexta unidade. Todo esse intervalo 
cronoestratigráfico mapeado refere-se à Supersequência Gondwana I da Bacia do Paraná. 
Neste trabalho foi possível concluir que as associações de fácies foram depositadas nos 
seguintes contextos: AF1 (Fm. Rio do Sul), trato de sistemas de mar alto (HST), caracterizada 
pela abundância de fácies de ritmitos intercaladas com diamictitos; AF2 (Mb. Triunfo), trato de 
sistemas de mar baixo (LST) e constitui essencialmente fácies arenosas com a recorrência de 
estratificações cruzadas acanaladas; AF3 (Mb. Paraguaçu), trato de sistemas transgressivos 
(TST) e possui nítida predominância de litotipos lamosos sobre litotipos arenosos; e AF4 (Mb. 
Siderópolis) parte do mesmo trato de sistemas transgressivos (TST) sendo individualizada pela 
presença de um conteúdo arenoso maturo, com estratificações cruzadas acanaladas de grande 
porte. Medidas de paleocorrente efetuadas a partir de estratificações cruzadas encontradas 
nos arenitos do Mb. Triunfo indicaram sentido predominantemente NNW. Já no Mb. Paraguaçu 
há uma predominância de paleocorrentes em estratificações cruzadas para SSW. Verificou-se, 
portanto, uma tendência de fluxos de direções opostas, sugerindo que enquanto as feições 
deltaicas avançavam para o noroeste, o avanço do mar sobre estas se deu de norte/nordeste 
para sudoeste. Medidas de eixo de marcas onduladas simétricas indicam que a linha de costa 
era de direção NW/SE, o que pode definir uma direção das correntes litorâneas. Por fim, a área 
de mapeamento apresenta um potencial econômico no que se refere à prospecção de carvão, 
na região da Gruta do poço Certo, onde identificou-se, também, uma promissora aplicabilidade 
geoturística e de geoconservação na gruta. Evidenciou-se a necessidade de realização de uma 
análise de riscos mais apurada no município, tendo em vista a ocorrência de inundações e 
movimentos gravitacionais de massa identificados, sobretudo, no Mb. Triunfo. 
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