
Foto I.1.1 – Vis ta par ci al do re le vo. BR-222, tre cho:
Aça i lân dia-Bom Je sus da Sel va.

Foto II.2.1 – Se di men titos cre tá ci cos, onde
pre do mi nam as li to fa ci es Aa cat e Aca cat,

su bor di na da men te Aa cagp e Pvcr da For ma ção
Ita pe cu ru. No topo, aflo ram as li to fa ci es Ad e Cdt do

Gru po Bar re i ras. Lo cal|: BR-222-Novo Ba ca bal.

Foto II.2.2 – Litofacies Acacat da Formação Itapecuru, 
constituída de arenito conglomerático e conglomerado 

arenítico, exibindo estratificação cruzada tabular
principalmente e acanalada de médio porte. Local:

BR-222-Novo Bacabal. Estação VB-02.

Foto II.23 – Litofacies Acacat, Pvcr e Aacagp, da
Formação Itapecuru. Esta última de origem eólica

apresentando estratificações cruzadas acanaladas de
grande porte. Local: BR-010-Açailândia. Estação

VB-38



Foto II.2.8 – Conglomerado da litofacies Cdt do Grupo 
Barrreiras. Local: BR-222-Fazenda Planalto. Estação

VB-05.

Foto II.2.9 – Discordância erosiva entre sedimentitos
da litofacies Acacat da Formação Itapecuru (abaixo) e

da litofacies Ad do Grupo Barreiras. Local: corte da
Estrada de Ferro Carajás - localidade : Piquiá: Estação 

VB-34.

Foto II.2.10 – Litofacies Am do Quaternário, formando
uma barra de pontal. Rio Pindaré próximo a

Estação-VB-50, na BR-222.

Foto II.211 – Litofacies Acacat e Pvcr da Formação
Itapecuru em discordância erosiva com a litofacies
Cgo da Formação Ipixuna, tendo como cobertura

sedimentos quaternários (cdq) entre os quais ocorrem
grandes blocos de concreções lateríticas que atingem
até 4m de diâmetro. Estrada de Ferro Carajás, próximo 

a Bom Jesus da Selva. Estação-18



Foto II.2.4 – Litofacies Acacat da Formação Itapecuru
em discordância erosiva com a litofacies Cgo da
Formação Ipixuna; ocorrem na parte superior as

litofacies Acaba e Pmcv desta última formação. Local:
Km-100 da BR-222. Estação VB-08

Foto II.2.5 – Detalhe da litofacies Cgo, da Formação
Ipixuna da foto anterior. Trata-se de um conglomerado
aligomítico, constituído predominantemente de seixos

de quartzo, subarredondados a arredondados,
apresentando granocrescência e geometria lenticular.

Foto II.2.6 – Pelitos de cores variegadas da Formação
Ipixuna (litofacies Pmcv). BR-222-Próximo ao povoado

Nova Vida. Estação: VB-11.

Foto II.27 – Sedimentos eólicos da litofacies Aff da
Formação Ipixuna. Local: Margem esquerda do Rio
Pindaré - Localidade Novo Bacabal. Estação VB-15.



Foto III.1.1 – Litofacies Acacat e Pvcr da Formação
Itapecuru, em discordância erosiva com a litofacies
Cgo da Formação Ipixuna. Neste local nota-se uma
falha em degrau que afetou a Formação Itapecuru e

controlou a sedimentação da Formação Ipixuna. Local: 
Estrada de Ferro Carajás - próximo a Bom Jesus da

Selva - Estação VB-19.

Foto II.7.1 – Seleção dos grãos de quartzo através de
peneiramento manual da litofacies Cgo da Formação
Ipixuna para utilização no ramo da construção civil.

Local: BR-222. Estação VB-08.
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