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RESUMO: Na Província Mineral do Tapajós, Cráton Amazonas, há expressivo vulcanismo 
paleoproterozóico associado às Formações Salustiano e Aruri. Nesse contexto, o presente 
trabalho documenta a petrografia e geoquímica de rochas vulcânicas e vulcanoclásticas, 
coletadas, ao longo de um perfil contínuo com cerca de 100 km extensão e direção NW-SE, 
entre os distritos Bela Vista do Caracol e Moraes Almeida, pertencentes ao município de 
Itaituba, Estado do Pará. Por meio da caracterização mineralógica e textural foram 
reconhecidos cinco principais litotipos, 1) riolitos, 2) dacitos, 3) basaltos, 4) gabros e 5) 
vulcanoclásticas. Os riolitos são as rochas mais recorrentes da área de estudo, encontram-se 
nas formas hipohialina e hipocristalina, macroscopicamente apresentam colorações marrons 
avermelhadas e têm textura maciça e afanítica. Quando porfiríticos, é possível identificar 
cristais inequigranulares de granulação fina a média de k-feldspato (45%), quartzo (40%) e 
plagioclásio (15%). Os dacitos apresentam-se com cores marrom-avermelhadas, são rochas 
mesocráticas e possuem textura porfirítica com cristais inequigranulares de granulação fina a 
média. A mineralogia observada dos fenocristais é composta por plagioclásio (47%), quartzo 
(40%) e k-feldspato (13%). Os basaltos, com textura afanítica, têm colorações cinza-escuro a 
marrom e preto. Os gabros constituem a única associação de rochas plutônicas descrita. 
Encontram-se nas formas hipocristalinas, com fenocristais de plagioclásio de coloração cinza, 
em matriz afanítica fina, nas cores cinza e preta. A mineralogia observada é composta por 
plagioclásios e quartzo dispersos em matriz máfica. Os arenitos tufáceos são de coloração 
rosada e granulometria média (1mm), pobre a moderadamente selecionados, com grãos 
angulosos a subangulosos, assembleia mineralógica composta por quartzo (40%), k-feldspato 
(35%) e plagioclásio (25%) e com estratificação plano-paralela. Ocorrem também tufos 
maciços, bastante fraturados e com coloração acinzentada, no qual não é possível identificar 
sua composição mineralógica. Adicionalmente, foram selecionadas amostras de riolitos, dacitos 
e vulcanoclásticas para análises geoquímicas de rocha total, por meio de espectrometria de 
fluorescência de raios-X. Todas as rochas são caracterizadas por alto conteúdo de SiO2 (> 
70%) e baixo TiO2 (< 0,18%). Conforme diagrama de Nb/Y – Zr/TiO2, as rochas apresentaram 
composições riolíticas, riodacíticas e traquiandesíticas. A relação SiO2 – K2O indica que as 
rochas vulcânicas e vulcanoclásticas pertencem às séries magmáticas cálcio alcalinas de alto-
K à shoshoníticas. Com base no diagrama de discriminação geotectônica Zr – Ti, os litotipos 
estudados apresentam afinidade geoquímica similares àquelas de lavas de arco de ilhas. 
Regionalmente, as Formações Salustiano e Aruri são relacionadas ao Supergrupo Uatumã, o 
qual corresponde a uma SLIP (Silicic Large Igneous Province) paleoproterozóica cuja extensão 
é superior a 1.200.00 km². A natureza félsica das rochas vulcânicas e vulcanoclásticas aqui 
apresentadas permite, em primeiro momento, relacionar essas rochas às rochas magmáticas 
félsicas paleoproterozóicas do Cráton Amazônico, as quais estão associadas à sistemas 
vulcânicos do tipo caldeira (Juliani et al., 2005; Lamarão et al., 2005; Roverato et al., 2016). A 
afinidade geoquímica relacionada à arcos magmáticos, conforme diagrama Zr – Ti também 
parece sugerir origem similar à porção sul do Cráton Amazonas, a qual é considerada como 
formada por uma série de eventos orogenéticos de 2,0 – 1,88 Ga (Santos et al., 2000). 
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