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RESUMO: A Bacia do Paraná é uma bacia intracratônica no continente sul-americano 
abrangendo aproximadamente 1,5 milhões de km². O registro estratigráfico dessa unidade 
compreende um pacote sedimentar-magmático de até 8.000 m de espessura com idades que 
vão do Ordoviciano ao Neocretáceo. Eventos cíclicos de subsidência e soerguimento estão 
registrados em seis unidades deposicionais de segunda ordem (supersequências) limitadas por 
superfícies de discordância de caráter regional, que são Rio Ivaí, Paraná, Gondwana I, 
Gondwana II, Gondwana III e Bauru. As três primeiras supersequências estão relacionadas à 
ciclos transgressivos-regressivos e as demais à pacotes continentais e de rochas ígneas. Este 
trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de modelos paleoambientais na borda oeste do 
paleovale Capané–RS, na porção superior doGrupo Itararé até a base da Formação Palermo 
(Supersequência Gondwana I), com idades entre o Moscoviano e o Artinskiano. O paleovale do 
Capané, localizado à nordeste do município de Caçapava do Sul–RS, é descrito como um vale 
inciso delimitado à oeste pelo alto de São Sepé e à leste pelo alto de Cachoeira do Sul. O 
embasamento do paleovale é dado pelo Sistema Camaquã formado nos estágios pós 
colisionais do Ciclo Brasiliano com inúmeros eventos magmáticos do Neoproterozoico ao 
Ordoviciano. A metodologia aplicada incluiu interpretação aerofotogeológica, coleta de dados 
em campo, descrição e correlação dos testemunhos de sondagem SD-01, SD-02, SD-03 e SD-
05 cedidos pela CPRM. Os modelos paleoambientais apresentados neste estudo resultaram da 
interpretação e da integração de estudos sedimentológicos, estratigráficos e paleontológicos. 
Foram reconhecidas cinco associações de fácies: glacio-influenciada, a sul da área, 
caracterizada pela ocorrência de fácies de diamictito com seixos facetados, heterolito e siltito 
com seixos pingados, correspondente ao Grupo Itararé; flúvio-estuarina, marcada por fácies de 
arenito grosso à fino, localmente com drapes de argilito, arenito médio à fino com 
acamadamento flaser, siltitos e argilitos indicando uma alternância de energia no sistema; 
associação costeira influenciada por maré caracterizada por fácies de arenito fino quartzoso 
com estratificação cruzada acanalada, espinha de peixe, drapes duplos de siltito, presença de 
camadas centimétricas de carvão, siltitos e argilitos com fragmentos de Sphenophitas; marinho 
raso que compreende pacotes espessos de arenito fino a grosso, bem arredondados, bem 
selecionados com estratificações cruzadas tangenciais de baixo ângulo, laminações onduladas, 
estratificação cruzada hummocky presença das icnofácies Skholithos e Cruzianas; marinho 
profundo identificado nos poços compreende a fácies de heterolito siltico-arenoso com 
acamadamento wavy e linsen. A sucessão vertical é marcada por um padrão de empilhamento 
transgressivo com associação de fácies glacio-influenciadas na base, sobreposta pela 
associação de fácies flúvio-estuarina, costeira influenciada por maré, marinho raso e por fim, 
marinho profundo.Com esta relação foi possível montar três modelos paleoambientais distintos, 
em primeiro momento a presença de geleiras no vale. O segundo representa o momento 
transicional/pantanoso dominado por maré e o terceiro demonstra o afogamento parcial do 
paleovale.  
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