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Nesse estudo são apresentados resultados de δ13C e δ15N, realizadas sobre matéria orgânica 
total em amostras da Formação Irati do furo de sondagem HV-31-RS (60 metros de 
espessura), perfurado no município de Herval do Sul-RS. Os dados de COT, resíduo insolúvel, 
pirólise Rock-Eval (IH) e biomarcadores permitiram a definição de nove unidades 
quimioestratigráficas (A-I). Na unidade basal A (Membro Taquaral) os altos valores de resíduo 
insolúvel (maior que 80%) indicam o caráter siliciclástico das rochas dessa unidade, enquanto 
os baixos teores de COT e de IH, considerando os indicadores de baixa evolução térmica, 
sugerem uma baixa condição de preservação da matéria orgânica no paleoambiente. Nesse 

cenário, a oscilação dos valores 15N entre 3.0(‰) e 6.0(‰) pode ter sido influenciada por 
processos de degradação da matéria orgânica, onde a perda preferencial de aminoácidos 
enriquecidos em 14N gerou um enriquecimento em 15N na matéria orgânica residual. Processos 
de desnitrificação e oxidação anaeróbia da amônia (anammox), cuja perda preferencial de N2 
enriquecido em 14N resulta em uma biomassa enriquecida em 15N, também pode ter 
influenciado. Na unidade B, mais carbonática, as intercalações argilosas apresentam melhores 
condições de preservação, enquanto a abundância significativa do terpano gamacerano e o 

isoprenoide i-C30 sugerem condições hipersalinas. Os valores 15N são os mais altos de toda a 
seção, sendo registrada uma expressiva excursão isotópica na passagem da unidade A para B 
(positivação de ~4.0‰). No cenário hipersalino é plausível associar que o principal processo 

que afetou o sinal isotópico 15N foi a volatilização da amônia. Tal processo físico-químico 
ocorre em ambientes com pH e temperatura mais elevadas. Já nos intervalos D e I com 
sedimentação siliciclástica e onde ocorrem os mais altos teores de COT e IH da seção, 
registram-se os maiores períodos de anoxia durante a deposição da Formação Irati. Os valores 

15N seguem um padrão de negativação isotópica em direção ao topo, seguindo o padrão de 
enriquecimento orgânico. A razão hopano/esterano também aumenta expressivamente 
conforme ocorre o enriquecimento em 14N, podendo indicar que nos períodos de maior anoxia 
a condição paleaombiental tenha favorecido o aumento de comunidades microbiais como de 
organismos fixadores de Nitrogênio (cianobactérias, por exemplo), cujo processo metabólico de 

fixação exerce baixo fracionamento isotópico em relação ao 15N atmosférico (~0‰). No 
entanto, valores ainda positivos sugerem que não tenha ocorrido o esgotamento total das 
fontes de nitrogênio no ambiente, o que teria permitido a ocorrência de processos de 
desnitrificação e anammox. 
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