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O presente estudo objetivou analisar a Formação Irati, no poço CA-100-RS, quanto a seu 
potencial para geração de hidrocarbonetos e identificação de unidades quimioestratigráficas, 
utilizando parâmetros de geoquímica orgânica. A partir dos dados de carbono orgânico total 
(COT), enxofre total (S), resíduo insolúvel (RI) e de Pirólise Rock-Eval (S1, S2, S3, Tmax, IH e 
IO) foram definidas três unidades quimioestratigráficas distintas para a Formação Irati no poço 
CA-100-RS. Esses intervalos foram nomeados, da base para o topo, de Unidades 
Quimioestratigráficas A, B e C. A Unidade Quimioestratigráfica A, entre 470 a 478m, é 
caracterizada por possuir valores de resíduo insolúvel em geral elevados, entre 90 e 93%, 
indicando a predominância de folhelhos pouco calcíferos. Apresenta teores de carbono 
orgânico total entre 1,0 e 1,51%, com uma tendência ascendente para o topo, e potencial 
gerador entre baixo a moderado. Os valores do índice de hidrogênio, entre 96 e 290 
(mgHC/gCOT)*100 indicam a presença de matéria orgânica do tipo III, sugerindo aporte de 
origem terrestre. Seu limite inferior com a Formação Palermo é caracterizado pelo brusco 
aumento dos teores de carbono orgânico e de enxofre na Formação Irati. A segunda unidade 
individualizada, a Unidade Quimioestratigráfica B, está presente entre as profundidades de 464 
e 470m. Possui contato inferior abrupto em relação à unidade anterior, visualizado 
principalmente pelos baixos valores de resíduo insolúvel (RI< 50%), indicando uma 
predominância de calcários e margas. Seus teores de carbono orgânico total e potencial 
gerador são, respectivamente, baixos e moderados, exceto numa delgada intercalação de 
folhelho, que apresenta elevados valores nestes mesmos parâmetros. Os valores do índice de 
hidrogênio entre 200 e 360 (mgHC/gCOT)*100 poderiam sugerir a presença de matéria 
orgânica mista, do tipo II/III. A Unidade Quimioestratigráfica C ocorre entre as profundidades de 
426 e 464m. É facilmente identificada pelos seus teores de resíduo insolúvel superiores a 90%, 
indicando, novamente, a predominância de folhelhos pouco calcíferos, em contraste com a 
seção essencialmente carbonática da unidade B subjacente. Os teores de carbono orgânico 
variam entre 0,33 e 0,98%, e os valores do potencial gerador e do índice de hidrogênio são 
baixos, respectivamente inferiores a 2,0 mgHC/gRocha e 100 mgHC/gCOT. Os baixos valores 
do índice de hidrogênio indicam a predominância de matéria orgânica oxidada. Segundo o 
Diagrama do tipo Van Krevelen, a matéria orgânica no poço CA-100RS se comporta na 
Unidade A como matéria orgânica do tipo III, na Unidade B como uma mistura entre matéria 
orgânica do tipo II e III e na Unidade C como matéria orgânica do tipo IV. Os valores de Tmax 
são inferiores a 440°C, indicando que a matéria orgânica não atingiu a janela de maturação. 
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