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1 IDENTIFICAÇÃO GERAL 

1.1 Órgão executor 

 Prefeitura Municipal de Aroeira do Itaim 

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

1.2 Gestor responsável pelas atividades 

 Prefeito Municipal: Edmilson Francisco de Deus 

 Secretária Municipal de Meio Ambiente: João Batista Lima dos Santos 

1.3 Critério e item de elegibilidade 

 Critério de Elegibilidade: Critério I 

 Item: 1.4 Planejamento ambiental 
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2 APRESENTAÇÃO  

O momento atual, no que se refere ao meio ambiente, é reflexo de uma série de erros e 

decisões tomadas no passado. Encontramo-nos num ponto em que devemos basicamente 

reduzir os impactos desses erros, que nos foram deixados como legado, por uma geração, e 

trabalhar sob o enfoque da prevenção e da precaução para que as mesmas falhas não sejam 

repetidas. De acordo com Machado (2012) a questão ambiental é um tema obrigatório, pois 

compromete a nossa e as futuras gerações, bem como a qualidade de vida de todos os seres 

vivos do planeta.  

O Brasil, assim como qualquer país do mundo, enfrenta ameaças ao meio ambiente. De 

acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), 90% dos municípios brasileiros apresentam problemas ambientais, e entre os mais 

relatados estão as queimadas, desmatamento e assoreamento.  Apesar de esses serem os mais 

relatados, não significa que sejam os únicos problemas ambientais enfrentados em nosso país. 

Podemos citar ainda como ameaças ao meio ambiente: a poluição das águas, que causam 

doenças e prejuízo no abastecimento, a poluição atmosférica, responsável por uma grande 

incidência de doenças respiratórias, e a poluição do solo.  

Todas essas questões que afetam e ameaçam os ecossistemas e a saúde humana devem 

ser combatidas. Para isso, necessitamos de urgente criação de políticas mais eficientes a fim de 

evitar crimes ambientais, assim como precisamos de programas voltados à conscientização da 

população acerca de como diminuir os problemas ambientais em nosso país.  
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3 DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO DE AROEIRA 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. 

3.1 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).  

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

3.1.1 Trabalho e rendimento  

Em 2019, o salário médio mensal era de 1.7 salários mínimos. A proporção de pessoas 

ocupadas em relação à população total era de 7.6%. Na comparação com os outros municípios 

do estado, ocupava as posições 117 de 224 e 58 de 224, respectivamente. Já na comparação 

com cidades do país todo, ficava na posição 3754 de 5570 e 4280 de 5570, respectivamente. 

Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, 

tinha 58.3% da população nessas condições, o que o colocava na posição 35 de 224 dentre as 

cidades do estado e na posição 110 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

3.1.2 Saúde  

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 28.57 para 1.000 nascidos vivos. 

As internações devido a diarreias são de 29.7 para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos 

os municípios do estado, fica nas posições 38 de 224 e 2 de 224, respectivamente. Quando 

comparado a cidades do Brasil todo, essas posições são de 518 de 5570 e 20 de 5570, 

respectivamente. 

Educação  

Taxa de escolarização de 6 a 14 anos 
de idade [2010] 

94,2 % 

IDEB – Anos iniciais do ensino 

fundamental (Rede pública) [2019] 

5,3 

IDEB – Anos finais do ensino 
fundamental (Rede pública) [2019] 

4,1 

Matrículas no ensino 

fundamental [2020] 

278 matrículas 

Matrículas no ensino médio [2020] 75 matrículas 

Docentes no ensino 

fundamental [2020] 

21 docentes 

Docentes no ensino médio [2020] 9 docentes 

Número de estabelecimentos de 
ensino fundamental [2020] 

3 escolas 

Número de estabelecimentos de 

ensino médio [2020] 

1 escolas 

 



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM  
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos  
CNPJ 41.237.879/0001-77. Rua Aristarco Pereira, nº 96 Centro CEP 
64612-000  

 

8 

 

3.1.3 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.  

3.2 COMPONENTES ABIÓTICOS  

3.2.1 Clima 

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. 

3.3 Solos  

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. 
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3.4 Relevo  

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. 

3.5 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. 
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3.6 Recursos Hídricos  

3.6.1 Águas Superficiais  

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.  

O rio Parnaíba possui 1.400 quilômetros de extensão e a maioria dos afluentes 

localizados a jusante de Teresina são perenes e supridos por águas pluviais e subterrâneas. 

Depois do rio São Francisco, é o mais importante rio do Nordeste. Dentre as sub-bacias, 

destacam-se aquelas constituídas pelos rios: Balsas, situado no Maranhão; Potí e Portinho, cujas 

nascentes localizam-se no Ceará; e Canindé, Piauí, Uruçuí-Preto, Gurguéia e Longá, todos no 

Piauí.  

Cabe destacar que a sub-bacia do rio Canindé, apesar de ter 26,2% da área total da bacia 

do Parnaíba, drena uma grande região semiárida. Apesar do Piauí estar inserido no “Polígono 

das Secas”, não possui grande quantidade de açudes.  

Os mais importantes são: Boa Esperança, localizado em Guadalupe e represando cinco 

bilhões de metros cúbicos de água do rio Parnaíba, vem prestando grandes benefícios à 

população através da criação de peixes e regularização da vazão do rio, o que evitará grandes 

cheias, além de melhorar as possibilidades de navegação do rio Parnaíba; Caldeirão, no 

município de Piripiri, onde se desenvolve grandes projetos agrícolas; Cajazeiras, no município 

de Pio IX, é também uma garantia contra a falta de água durante as secas; Ingazeira, situado no 

município de Paulistana, no rio Canindé e; Barreira, situado no município de Fronteiras. Os 

principais cursos d’água que drenam o município são os rios Itaim e Oiti. 

3.6.2 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 



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM  
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos  
CNPJ 41.237.879/0001-77. Rua Aristarco Pereira, nº 96 Centro CEP 
64612-000  

 

11 

 

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. 

 

3.7 DIAGNÓSTICO DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS AMBIENTAIS  

Queimadas e Incêndios Florestais: Estas queimadas afetam o solo, o ar, as águas, os 

mananciais, a fauna e a flora, atingindo amplamente o ecossistema, o que fere frontalmente as 

leis ambientais. 

Desmatamento irregular: O desmatamento é uma prática comum no preparo da terra para a 

agropecuária. Essa prática, prejudica a manutenção de animais silvestres, pois provoca: a 

extinção e redução da biodiversidade (espécies animais e vegetais),   reduz a cobertura vegetal, 

consequentemente  reduzindo  a quantidade de água que infiltra pelo solo, atingindo lençóis 

freáticos e cursos d’água e, portanto, uma maior lixiviação do solo, sendo que os próprios 

componentes estruturais do solo são lavados, além de macros e micronutrientes, que são todos 

levados e depositados em leitos de cursos d’água, causando uma diminuição da fertilidade dos 

solos. Além de outros impactos como: erosão e empobrecimento dos solos; assoreamento do 

leito dos rios; desertificação; rebaixamento do lençol freático, causa da extinção das nascentes 

e fontes naturais; mudanças climáticas e outros. 

Erosão: A erosão é um processo natural e ocorre mesmo em ecossistemas em equilíbrio. A 

intervenção humana eleva a taxa de incidência desse processo, gerando a “erosão acelerada”. 

Esta constitui um fenômeno de grande importância em razão da rapidez de seu 

desencadeamento e por acarretar grandes prejuízos não só para a exploração agropecuária da 

região, mas também para diversas outras atividades econômicas e ao meio ambiente. A 

magnitude da erosão acelerada se relaciona às características do solo, às condições climáticas e 

ao uso e manejo dos recursos naturais. 
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Poluição Sonora: A poluição sonora ocorre quando um som ultrapassa o limite auditivo 

normal, e pode causar diversos danos à saúde do ser humano como o estresse e a insônia. No 

município de Aroeira do Itaim esse tipo de poluição acontece mais nos finais de semana, como 

também nas datas comemorativas. 

Descarte de resíduos de forma inadequada: O aumento populacional na região vem causando 

uma maior produção de resíduos, aumentando, consequentemente, o descarte em lixões a céu 

aberto, queimados ou depositados em terrenos desocupados vão causar impactos ambientais 

severos nos solos e águas. 

 
Figura 3: Depósito irregular do lixo coletado no Município de Aroeiras do Itaim – Piauí, maio de 2022. 
Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos de Aroeiras do Itaim – Piauí, maio de 

2022.  

 

 

Figura 4: Resíduos as margens das estradas do município. 
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