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RESUMO: O Grupo Paranoá representa uma sucessão de rochas sedimentares de idade 
Mesoproterozoica, situadas no contexto da Faixa Brasília. As rochas que compõe este grupo 
foram classificadas como uma sequência sedimentar depositada em um contexto de margem 
passiva com sedimentos provenientes do Cráton São Francisco. O Grupo Paranoá encontra-se 
recobrindo as rochas sedimentares e vulcânicas do Grupo Araí, de idade 
Paleo/Mesoproterozoica e é sobreposto pelo Grupo Bambuí, constituído por uma sequência 
pelito-carbonatada de idade Neoproterozoica. Na região de Formosa, ocorre em posição 
estratigráfica da seção de topo do Grupo Paranoá, uma litofácies denominada Nível 
Arcoseano, a qual não está presente na seção-tipo e apresenta-se de forma localizada nos 
estados de Goiás e Minas Gerais. A presença desta litofácies é interpretada como resultante 
de soerguimentos localizados na área fonte, que proporcionaram o transporte de material 
grosso até a plataforma. Esta unidade apresenta diferentes fácies, em que são descritos 
quartzito, quartzito feldspático e arcóseo com granulometria variando entre areia fina a grossa 
e presença comum de grânulos e pequenos seixos de quartzo, quartzito e feldspato. São 
observadas diversas estruturas sedimentares, como estratificação plano-paralela, estratificação 
cruzada tabular de baixo ângulo, com paleocorrente que sugere fluxo principal de NE para SW 
(225°), estratificação cruzada revirada e estruturas convolutas.  O estudo do Nível Arcoseano a 
partir de dados petrográficos e identificação dos argilominerais através da técnica de difração 
de raios X (DRX; 6 amostras) tem como objetivo a investigação da mineralogia primária e 
secundária. O arcabouço das rochas classificadas como quartzito feldspático é constituído por 
quartzo (75%), feldspato (15%), muscovita (5%), opacos (2%) e minerais acessórios (>1%), 
como zircão, epidoto e turmalina. Apresenta picos característicos (DRX) de caulinita e 
ilita/muscovita. Em lâmina delgada, nas rochas arcoseanas, observa-se ocorrência de quartzo 
(60%), feldspato (30%), muscovita (10%) e zircão (>1%). Apresenta três tipos de cristais de 
feldspato: ortoclásio, plagioclásio e microclínio. A partir de análise em difratograma, verifica-se 
a presença de esmectita, classificada como pseudomatriz (5%), ilita/muscovita e caulinita. Além 
disso, dados geocronológicos U-Pb em zircão detrítico (em análise) podem contribuir na 
investigação da idade de máxima de deposição e na determinação de proveniência destas 
rochas do Grupo Paranoá. 
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