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1 INTRODUÇÃO  

O município de Aroeiras do Itaim está localizado na microrregião de Picos, 

compreendendo uma área irregular de 316,23 km2, tendo como limites ao norte os municípios 

de Picos, ao sul Itainópolis e Santa Cruz do Piauí, a leste Geminiano e a oeste Paquetá. 

A gestão das águas e conservação do solo no município ainda é considerada bastante 

precária, já visto que boa parte de seu rio, Rio Itaim, bem como os riachos, sofre bastante com 

as interferências antrópicas. Essas interferências no equilíbrio ecológico se dar pela demanda 

de novas áreas para o uso na agricultura familiar.  

Os agricultores, por não conhecer as legislações vigentes, e as dinâmicas do 

ecossistema, termina desmatando as áreas de várzeas, o que resulta no assoreamento dos rios e 

riachos. 

Esses eventos não são exclusivos do município, em se tratando de gestão da água no 

Brasil ainda passamos por bastantes gargalos, principalmente com relação a ações efetivas de 

sensibilização sobre a importância de preservar os recursos naturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  

2.1 Caracterização do município de Aroeiras do Itaim  

O município está localizado na microrregião de Picos (figura 1), compreendendo uma 

área irregular de 316,23 km2, tendo como limites ao norte os municípios de Picos, ao sul 

Itainópolis e Santa Cruz do Piauí, a leste Geminiano e a oeste Paquetá. 

Figura 1: Mapa de localização do município de Aroeira do Itaim. 

 
 

2.1.1.1 Dados gerais 

Os dados socioeconômicos relativos ao município foram obtidos a partir de pesquisa 

nos sites do IBGE (www.ibge.gov.br). Elevado à categoria de município com a denominação 

Aroeiras do Itaim, pela Lei Estadual n.º 5.094, 27-10-1999, desmembrado de Picos. Sede no 

atual distrito de Aroeiras do Itaim, (ex-localidade). Constituído do distrito sede. Instalado em 

01-01-2005. Em divisão territorial datada de 2003, o município é constituído do distrito sede. 

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. 

http://www.ibge.gov.br/


2.1.2 Território e ambiente 

Apresenta 11.1% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 95.5% de 

domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 0% de domicílios urbanos em vias 

públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). 

Quando comparado com os outros municípios do estado, fica na posição 102 de 224, 20 de 224 

e 84 de 224, respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é 

4274 de 5570, 826 de 5570 e 4835 de 5570, respectivamente.  

2.1.3 Componentes abióticos  

As condições climáticas do município de Aroeiras do Itaim apresentam temperaturas 

mínimas de 22ºC e máximas de 39ºC, com clima semi-úmido e quente. Ocasionalmente, chuvas 

intensas, com máximas em 24 horas. A precipitação pluviométrica média anual (registada, na 

sede do município, 600 mm) é definida no Regime Equatorial Continental, com isoietas anuais 

em entre 800 a 1.400 mm e trimestres janeiro-fevereiro-março e dezembro-janeiro-fevereiro 

como os mais chuvosos. De acordo com dados do INMET os meses de janeiro, fevereiro e 

março constituem o trimestre mais úmido. 

Os solos da região são provenientes da alteração de arenitos, siltitos e folhelho. 

Compreendem solos litólicos, álicos e distróficos, de textura média, pouco desenvolvidos, rasos 

a muito rasos, fase pedregosa, com floresta caducifólia e/ou floresta sub-caducifólia/cerrado. 

Associados ocorrem solos podzólicos vermelho-amarelos, textura média a argilosa, fase 

pedregosa e não pedregosa, com misturas e transições vegetais, floresta sub 

caducifólia/caatinga. 

Secundariamente, ocorrem areias quartzosas, que compreendem solos arenosos 

essencialmente quartzosos, profundos, drenados, desprovidos de minerais primários, de baixa 

fertilidade, com transições vegetais, fase caatinga hiperxerófila e/ou cerrado sub-

caducifólio/floresta sub-caducifólia. 

As formas de relevo, da região em apreço, compreendem, principalmente, superfícies 

tabulares reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes suavemente onduladas e 

altitudes variando de 150 a 300 metros; superfícies tabulares cimeiras (chapadas altas), com 

relevo plano, altitudes entre 400 a 500 metros, com grandes mesas recortadas e superfícies 

onduladas com relevo movimentado, encostas e prolongamentos residuais de chapadas, 



desníveis e encostas mais acentuadas de vales, elevações (serras, morros e colinas), com 

altitudes de 150 a 500 metros. 

2.1.4 Geologia  

Conforme a figura 2, somente duas unidades geológicas pertencentes às coberturas 

sedimentares são encontradas nos limites do município: A Formação Cabeças e a Formação 

Pimenteiras. A Formação Cabeças reúne arenito e siltito. A denominada Formação Pimenteiras 

engloba arenito, siltito e folhelho. 

Figura 2: Mapa geológico do município de Aroeira do Itaim. 

 
 

2.1.5 Recursos Hídricos  

O levantamento realizado pela CPRM mostra que os recursos hídricos superficiais 

gerados no estado do Piauí estão representados pela bacia hidrográfica do rio Parnaíba, a mais 

extensa dentre as 25 bacias da Vertente Nordeste, ocupando uma área de 330.285 km2, o 

equivalente a 3,9% do território nacional, e abrange o estado do Piauí e parte do Maranhão e 

do Ceará. Sendo que os principais cursos d’água que drenam o município são os rios Itaim e 

Oiti. 

 



2.1.6 Águas Subterrâneas  

No município de Aroeira do Itaim distingue-se apenas o domínio hidrogeológico 

pertencente a rochas sedimentares da Bacia do Parnaíba, representadas pelas formações 

Pimenteiras e Cabeças.  

A Formação Pimenteiras não apresenta importância hidrogeológica pelo fato de possuir 

constituintes litológicos de baixa permeabilidade. As características litológicas da Formação 

Cabeças indicam boas condições de permeabilidade e porosidade, favorecendo assim o 

processo de recarga por infiltração direta das águas de chuvas.  

Tal aquífero se constitui no mais importante elemento de armazenamento de água 

subterrânea do município, constituindo-se num potencial fornecedor desse bem. Ressalta-se, 

também, que essa formação se torna importante como potencial manancial de água subterrânea, 

porque aflora em cerca de 60% da área do município. 

2.1.7 Métodos de gestão da água e conservação do solo 

A melhor forma de combate ao problema da erosão é a prevenção. Para Magalhães 

(2001), “as medidas preventivas consistem na adoção de um planejamento prévio em qualquer 

atividade ligada ao uso do solo”. Conhecidos os principais processos erosivos desencadeados 

pela ação da água torna-se mais fácil estabelecer medidas preventivas em meio rural, em meio 

urbano e na execução de obras de engenharia tais como na implantação de rodovias, aeroportos, 

hidrovias e lagoas de estabilização (CARVALHO et. al, 2001).  

Ainda segundo Carvalho et. al (2001), a prevenção de erosões em meio rural, passa pelo 

planejamento do uso do solo. Este planejamento deve compreender a análise conjunta da 

erosividade das chuvas, incluindo-se aí o fator vento, da erodibilidade do solo e finalmente dos 

fatores moduladores como tipo de cobertura vegetal existente e/ou de plantio, técnica de 

manejo, e características geológicas, geomorfológicas, hidrológicas e hidrogeológicas. Muitos 

desses fatores são comuns a uma determinada região e como tal devem fazer parte da política 

de orientação e preservação ambiental gerida pelo estado. 

De acordo com Fendrich et al. (1997) a etapa primordial para o controle de erosão, 

também chamada de Projeto de Prevenção à Erosão Urbana, consiste no estabelecimento de 

bases adequadas para a ocupação de espaços urbanos, de tal forma que se eliminem as 

distorções existentes, para que o crescimento urbano não determine novos processos erosivos.  



Segundo Lima (2010), as principais intervenções de controle da erosão são: reduzir a 

agressividade do agente erosivo e da capacidade de transporte do escoamento, onde para 

alcançar esses objetivos se recorre às técnicas físicas, vegetativas e de retenção. Segundo Lima 

(2010), as técnicas físicas são as intervenções que visam alterar a morfologia do terreno para 

reduzir o caudal do escoamento e consequentemente o transporte das partículas, nessa técnica 

também inclui as práticas de conservação do solo. 

Nas técnicas vegetativas ocorre a colocação de cobertura vegetal para diminuir o 

impacto das precipitações e para facilitar através das raízes das plantas o escoamento da água 

facilitando assim a sua absorção. Já nas técnicas de retenção, é realizada a construção de açudes 

para diminuir a velocidade do escoamento da água para reter as cargas sólidas transportadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS  

A gestão dos recursos hídricos e solos, como mencionado no presente trabalho, merece 

ser tratada de maneira ampla. O conjunto de leis que disciplina o “gerenciamento das águas” 

induz a adoção de políticas públicas que ultrapassam as fronteiras dos municípios.  

Os territórios “vizinhos” passam a fazer parte de um sistema que deve ser unificado, 

para que se consiga, de maneira mais eficiente, atingir objetivos comuns. Em razão disso, os 

municípios integrantes de uma bacia hidrográfica devem reconhecer que são um mesmo 

organismo vivo em que a tomada de qualquer decisão autônoma poderá influir decisivamente 

no todo. 

Por isso, deve-se fomentar a elaboração e implementação dos planos de bacia 

hidrográfica, bem como a criação e o funcionamento dos comitês de bacia, local onde os 

órgãos públicos e os membros das comunidades envolvidas têm a possibilidade de debater os 

assuntos de seus interesses, dentre eles a própria deliberação dos planos de bacia. 

Esse compartilhamento de responsabilidades se dá devido a abordagem sistêmica que 

se deve exercer na gestão e conservação do solo e da água, para que as atividades agrícolas 

tenham sustentabilidade. O caráter sistêmico aqui considerado se refere a aplicação das 

tecnologias conservacionistas, a integração dos espaços geográficos objeto da intervenção e a 

atuação das instituições que aplicam as ações conservacionistas. 

Sugere-se também a delimitação de microbacias hidrográficas. A microbacia é a 

unidade territorial ideal para o planejamento e o desenvolvimento de ações ambientais. A 

atuação em microbacias proporciona benefícios importantes tais como: favorece a integração 

entre essas práticas e a integração entre as áreas de exploração, o que aumenta a eficácia das 

práticas de controle da erosão hídrica; eleva o nível de organização coletiva das famílias 

moradoras da microbacia por favorecer a integração entre elas; aumenta a eficácia das 

instituições envolvidas nas ações de recuperação ambiental da microbacia, uma vez que facilitar 

a integração e a somatória de esforços entre instituições; diminui os conflitos ambientais entre 

os espaços urbano e rural, tendo em vista que facilita a integração entre esses espaços.  

Os programas conservacionistas devem ser implementados de forma descentralizada e 

participativa, uma vez que a participação das comunidades e da sociedade local facilita planejar 

e executar ações. 
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