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1 APRESENTAÇÃO 

Uma comunidade sustentável é aquela onde a qualidade de vida da população 

é priorizada em relação ao crescimento econômico ou o consumo imediato. Assim, 

essa comunidade garante a disponibilidade dos recursos naturais, já que vive em 

harmonia com seu meio ambiente. Entretanto, não existe uma comunidade 

sustentável, mas existem os caminhos que os municípios devem seguir para 

aproximarem-se dela. 

Esses caminhos encontram-se em um documento assinado no Rio de Janeiro 

por 170 países, denominado Agenda 21. Este documento discute sobre 

desenvolvimento sustentável, os processos e ferramentas com os quais ele pode ser 

alcançado. 

Como muitos dos problemas e soluções tratados na Agenda 21 são 

relacionados com as atividades locais de cada município, a participação dos governos 

locais é muito importante. Então, criou-se Agenda 21 local, para resolver os problemas 

locais. Pequenas ações realizadas localmente, quando somadas, têm impactos 

globais em larga escala.  

Estes planos de ação são mais concretos que os realizados globalmente pelas 

nações. São planos que visam a melhora das condições de vida das pessoas através 

da melhora das condições de transporte, por exemplo, ou então da implantação de 

programas de reciclagem de lixo. Os pontos a serem reestruturados através da 

agenda 21 municipal dependem das necessidades e problemas de cada município, 

essas necessidades e problemas são levantados nos diagnósticos de principais 

problemas ambientais e as ações são com base nas principais prioridades 

identificadas no município. 

Para que a agenda 21 local seja bem sucedida, esta deverá mobilizar apoio 

público e vontade política para realização as ações caracterizadas no Plano de Ação 

Ambiental. 

A solução de problemas locais propostos pela agenda 21 torna a qualidade de 

vida em cada município melhor, além de contribuir para a implementação do 

desenvolvimento sustentável em âmbito global. Como os problemas ambientais são 

muito específicos para cada região, é impossível que estes sejam resolvidos por 

caminhos genéricos.  



Para a implementação da agenda 21 local, é imperativo uma associação entre 

as autoridades locais, empresas privadas, organizações sociais e população. 

As propostas da agenda 21 local, ou seja, a implantação do Plano de 

Desenvolvimento Local Sustentável, apresentam grande dificuldade de serem 

atingidas, pois propõe uma priorização da qualidade de vida e proteção ambiental em 

relação ao desenvolvimento econômico. Essas ideias são dificilmente compatíveis 

com o sistema capitalista. É importante, então o apoio de vários segmentos sociais 

para sua concretização. 

Vejamos os critérios para a implementação do Plano de Desenvolvimento Local 

Sustentável: 

➢ uso sustentável dos recursos; 

➢ Promoção do desenvolvimento econômico sustentável; 

➢ Melhoria das condições de saúde da comunidade; 

➢ Melhoria da qualidade de vida; 

➢ Melhorar o acesso a serviços adequados, sustento e lazer; 

➢ Prover emprego; 

➢ Garantir segurança; 

➢ Desenvolvimento dos serviços comunitários; 

➢ Preservação da herança cultural; e  

➢ Manutenção e reconstrução do ecossistema. 

Desta forma, a autoridade local pode melhorar seus próprios efeitos diretos 

sobre o meio ambiente através da adoção de medidas relativamente simples e 

eficazes, como, por exemplo: 

➢ Economia de energia em seus prédios; 

➢ Restrição ao uso de carros; 

➢ Incentivo ao uso de transportes coletivos e bicicletas; 

➢ Redução, reutilização e reciclagem do lixo; e  

➢ Optar por produtos menos poluentes e mais duráveis, etc. 

 

O Plano de Desenvolvimento Sustentável do município de Aroeiras do Itaim, 

alinhado ao programa de Governo, visa tornar o município um exemplo de 

responsabilidade socioambiental, garantindo um ambiente que proporcione boa 



qualidade de vida. Visando o desenvolvimento sustentável, a administração municipal 

definiu metas, avaliou indicadores e elaborou um planejamento, para garantir a 

qualidade de vida da população atual e das futuras gerações. 

2 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS DO ITAIM 

2.1 Localização  

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. 

 



2.2 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. 

2.2.1 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. 

2.2.2 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. 

2.2.3 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 

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


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 

 

2.2.4 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.  

2.3 COMPONENTES ABIÓTICOS  

2.3.1 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. 



2.3.2 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. 

2.3.3 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. 

2.3.4 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. 

 

 

2.4 Recursos Hídricos  

2.4.1 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 semi-árida. 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. 

2.4.2 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 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 DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL  

3.1 Objetivos  

Proporcionar ao município o desenvolvimento sustentável para os próximos 

anos, de modo a garantir melhor qualidade de vida aos seus habitantes.  

3.2 Metodologia  

As propostas e atuação do plano de Governo, alinhadas ao Planejamento de 

Desenvolvimento Sustentável do município são: 

3.3 DIMENSÃO SOCIOCULTURAL 

3.3.1 Qualidade de vida e saúde  

✓ Promover a atenção básica à população, por meio da ampliação do número de 

equipes de saúde da família; 

✓ Implantar unidades especializadas (hospitais, policlínicas e centros de 

referência); 

✓ Ampliação dos serviços de saúde preventiva; 

✓ Implantar a maternidade municipal; 

✓ Fortalecimento e qualificação do serviço de vigilância sanitária; 

✓ Implantação e qualificação da política de assistência a gestantes, crianças e 

idosos. 

3.3.2 Educação e Cultura   

✓ Implantar áreas verdes e de lazer nos bairros, como o Parque de Educação 

Ambiental; 

✓ Realizar Conferências Municipais de Cultura, Esporte e Lazer; 

✓ Assegurar a todas as meninas e meninos o desenvolvimento integral na 

primeira infância, acesso a cuidados e à educação infantil de qualidade, através 

de investimentos em Centros de Educação Infantil; 



✓ Melhoria da infraestrutura das escolas, equipando-as com laboratório de 

informática, biblioteca e quadra de esportes; 

✓ Valorização das atividades esportivas; 

✓ Implantar escolas em tempo integral; 

✓ Capacitação sistemática dos profissionais da educação; 

✓ Valorizar os professores, com estímulo à sua formação continuada; 

✓ Realizar mais atividades e trabalhos relacionados ao meio ambiente nas 

instituições de ensino. 

3.3.3 Enfrentamento à Situação da Pobreza  

✓ Garantir a inserção social das pessoas com necessidades especiais e dos 

idosos; 

✓ Minimizar as relações de conflito na sociedade, por meio da mediação; 

✓ Prestar a devida assistência social às famílias em situação de pobreza 

extremas; 

✓ Garantir os direitos humanos, incluindo a igualdade de gênero e repudiando 

todas as formas de preconceitos.   

3.3.4 Incentivo a econômica local  

I) Criação de ambientes favoráveis aos negócios, apoio à inclusão da mão de 

obra local no mercado de trabalho; 

II) Incentivo à expansão e melhoria das micro e pequenas empresas, bem 

como dos empreendedores individuais e agricultores familiares; 

III) Estímulo ao desenvolvimento de atividades ligadas ao turismo, cultura e 

lazer; 

IV) Promover o ensino e a capacitação técnica dos produtores rurais; 

V) Implantação de programa eficaz de assistência técnica aos produtores 

rurais; 

VI) Melhorar a qualidade ambiental por meio da conservação dos recursos 

naturais; 



VII) Melhorar a qualidade de vida no campo. 

3.3.5 Participação e mobilização social 

I) Fazer com que a população tenha uma participação efetiva na construção do 

orçamento do município; 

II) Garantir que as instituições locais possam estar melhor estruturadas; 

III) Incentivar a formação de redes sociais entre associações, sindicatos, 

ONGs, igrejas; 

IV) Incentivar ações que aproximem o governo local da comunidade; 

V) Somar esforços do governo, empresas e comunidade para a melhoria 

na qualidade de vida do município. 

3.3.6 Gestão ambiental decentralizada  

I) Criação de áreas voltadas para a Educação Ambiental no Município; 

II) Valorização paisagística e implantação de equipamentos de lazer; 

III) Implantação de sistema de coleta de resíduos; 

IV) Criação do aterro sanitário municipal; 

V) Compostagem de resíduos orgânicos urbanos e rurais; 

VI) Projeto de incentivo à criação de viveiros de mudas; 

VII) Limpeza de leitos e margens e reflorestamento da mata ciliar; 

VIII) Criação de uma agenda de datas ambientais no município. 

 




