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RESUMO: A Bacia do Paraná é uma bacia intracratônica, desenvolvida no contexto 
geotectônico do supercontinente Gondwana ocidental. Seus limites geográficos abrangem boa 
parte do território brasileiro. Entre as unidades litoestratigráficas atribuídas a esta bacia está a 
Formação Irati, de idade permiana. O interesse acadêmico e também econômico na referida 
formação está refletido no grande volume de investigações científicas até hoje publicado. Isso 
se deve a sua grande complexidade evolutiva, bem como o elevado teor de carbono orgânico 
associado as suas litologias. Apesar de todo este esforço, muitas questões ainda permanecem 
abertas. Neste contexto foram realizadas as análises de fácies, geoquímica e estratigráfica de 
alta resolução na Formação Irati no estado de Goiás, porção norte da bacia, onde ainda as 
pesquisas deste cunho são escassas. Foram levantadas 3 seções estratigráficas, em escala 
1:50, a partir das frentes de mineração das empresas Elba Calcário, Sucal Mineração e Rio 
Verde Calcário, localizadas nos municípios de Montividiu, Perolândia e Caiapônia, 
respectivamente. Os testemunhos de sondagem FS-01 (Rio Verde Calcário) e FS-07 (Elba 
Calcário) também foram analisados na escala 1:50. Descrições petrográficas, com base em 36 
lâminas delgadas, complementaram a análise sedimentológica. Ao todo foram identificadas 14 
fácies sedimentares, agrupadas em seis associações de fácies, que foram assim interpretadas: 
a) rampa interna proximal com depósitos associados a ação de marés (AF1, AF2, AF3); b) 
rampa interna com domínio de ondas com depósitos de barreira de alta energia (AF4); c) 
rampa intermediária e rampa externa proximal com depósitos pelágicos e de tempestade (AF5 
e AF6). As associações de fácies analisadas representam a complexidade paleoambiental 
inerente a Formação Irati, e são características de um sistema marinho raso desenvolvido em 
fisiografia do tipo rampa homoclinal sob um regime de sedimentação misto. Análises 
geoquímicas de carbono orgânico total (COT) e pirólise Rock Eval foram realizadas ao longo 
da seção, totalizando 120 amostras de folhelho e marga. As flutuações no conteúdo 
geoquímico foram relacionadas aos padrões de empilhamento das fácies e das associações de 
fácies, auxiliando na interpretação dos tratos de sistemas e das superfícies estratigráficas. 
Definiu-se assim, para a Formação Irati na região estudada, sequências transgressivas-
regressivas de duas hierarquias distintas. Foram identificadas duas sequências de 4ª ordem, 
correlacionáveis em escala regional, e três sequências de 5ª ordem, identificadas ao longo da 
região de estudo.  
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