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APRESENTAÇÃO

A CPRM – Serviço Geológica do Brasil, cumprindo sua missão de minimizar os graves problemas 
de abastecimento d’água na região nordeste brasileira implantou, em 1996, o PROGRAMA ÁGUA 
SUBTERRÂNEA PARA A REGIÃO NORDESTE, que incluiu em suas Macrodiretrizes e Estratégias, 
o Subprograma Bacias Interiores. Na RETE - Residência de Teresina, esse subprograma enfocou o 
aqüífero Serra Grande na borda sudeste da Bacia Sedimentar do Parnaíba, enfatizando sua avaliação 
e a possibilidade desse manancial hídrico subterrâneo abastecer as regiões cristalinas semi-áridas, do 
contorno da bacia, abrangendo os limites dos Estados do Piauí e Bahia.

A razão maior para o desenvolvimento desse projeto foi, de um lado, a pequena oferta atual de 
água, tanto superficial quanto subterrânea, na porção sedimentar da área enfocada e nos terrenos 
cristalinos circunvizinhos e, de outro lado, o reconhecimento do potencial hídrico subterrâneo do 
aqüífero Serra Grande na borda sudeste da bacia. Assim sendo, os estudos foram direcionados no 
sentido de se obter um conhecimento mais realista das reservas hídricas subterrâneas, explotáveis, 
contemplando-se seu múltiplo uso, de forma sustentável, e buscando sua preservação.  

São dois os resultados principais, esperados a partir do avanço do conhecimento, obtidos com os 
estudos realizados. Em primeiro lugar,  o aporte de subsídios hidrogeológicos que proporcionem a seleção 
de áreas favoráveis às captações subterrâneas, destinadas ao abastecimento das regiões limítrofes 
da bacia. Em segundo lugar, esse conhecimento deverá ser de grande utilidade para o monitoramento 
dos aqüíferos Serra Grande e Cabeças, pelo órgão gestor dos recursos hídricos no Estado do Piauí 
e auxiliar na elaboração de um plano que contemple A GESTÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS na 
área investigada. Como sugestões serão descritas no final deste relatório, algumas propostas como 
suporte para esse plano, baseadas em todas as informações técnicas alcançadas, interpretadas e 
apresentadas neste trabalho.   

Durante o desenvolvimento desses estudos foram feitas parcerias com outras instituições, 
visando à abordagem de problemas específicos, com o objetivo de acrescentar mais informações 
esclarecedoras aos estudos hidrogeológicos, em andamento.   

Inicialmente, em 1997, foi feita uma parceria com a Equipe de Geofísica do Observatório 
Nacional-ON/Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-MCT e pesquisadores 
da Universidade de Leicester, Inglaterra, resultando em seis perfis de sondagens com a utilização dos 
métodos Magnetotelúrico (MT) e Transiente Eletromagnético (TEM), orientados na direção SE-NW, 
transversais à borda da bacia, buscando informações sobre a sua configuração tectono-estrutural. 
Posteriormente, a partir dos resultados deste trabalho, surgiram mais duas parcerias que resultaram 
em dois convênios entre a CPRM e órgãos públicos. O primeiro com a Prefeitura Municipal de São 
Raimundo Nonato-PI e o segundo, com o DNOCS-PI/IBAMA-PI. Esses dois convênios viabilizaram a 
perfuração de dois poços estratigráficos na borda da bacia, sendo um na localidade Mocambo e o outro 
na área do Parque Nacional Serra da Capivara. Estão situados, a cerca de 10km do contato com as 
rochas cristalinas e foram aprofundados até 700m e 953m, respectivamente, sem atingir o embasamento. 
Os critérios para as suas locações foram buscados na bibliografia existente, em fotografias aéreas e 
imagens de satélite, complementados pelos estudos geofísicos, em execução na época. 
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Uma terceira parceria consistiu da contratação da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento 
da Universidade Federal de Pernambuco – FADE, para a realização de um estudo geofísico, por 
eletrorresistividade, na borda da bacia, na região de São Raimundo Nonato, cujo relatório foi entregue 
em setembro de 2001. Além de propor uma hipótese de configuração estrutural da borda da bacia, 
na área enfocada, o estudo avaliou as condições hidrogeológicas das regiões do Baixão do Bate e 
fazenda Viana, visando à perfuração de poços estratigráficos de pesquisa e seu aproveitamento para o 
abastecimento das cidades de São Braz do Piauí e Morro Cabeça no Tempo, respectivamenmte, com 
graves problemas de falta de água.   

Os resultados deste projeto creditam à CPRM – Serviço Geológico do Brasil, o cumprimento da 
missão institucional nas políticas públicas de governo que lhe é delegada pela União, de assegurar 
uma abordagem e tratamento adequados aos recursos hídricos subterrâneos do país, estimulando o 
seu aproveitamento de forma racional e sustentável, considerando-os como um bem natural, ecológico, 
social e econômico, vital para o desenvolvimento do país e para o bem estar e a saúde da população, 
particularmente no nordeste, face ao forte apelo social que representa no combate aos efeitos da seca 
e, como mecanismo, na oferta de água de boa qualidade para as populações carentes, estimulando as 
políticas de saúde pública na eliminação das doenças de veiculação hídrica. 

Da análise e interpretação do conjunto de informações obtido a partir de todas as atividades 
executadas resultou o presente relatório, apresentado em dois volumes, assim constituídos:

VOLUME I, com texto e anexos a ele pertinentes (figuras, planilhas, quadros e fotografias).  
VOLUME II, contendo os mapas temáticos e planilhas.
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RESUMO

Este é o relatório dos resultados dos estudos realizados na área do Projeto Borda Sudeste da 
Bacia Sedimentar do Parnaíba, situada na porção sudeste do Estado do Piauí, abrangendo a região 
semi-árida nos limites dos Estados do Piauí e Bahia, cobrindo uma superfície aproximada de 24.358 
km2, inserida parcialmente nas folhas São João do Piauí - SC. 23-X-B e São Raimundo Nonato-SC. 
23-X-D, escala 1:250.000.

Trata-se de um programa de pesquisa geológico-hidrogeológica de grande magnitude e 
complexidade, levado a efeito numa região tradicionalmente castigada pelos graves problemas de 
abastecimento d’água, permitindo se estabelecer conceitos inéditos sobre a estratigrafia, estruturas, 
hidrogeologia e hidroquímica da borda sudeste da bacia, dentro de um novo enfoque que utiliza 
mecanismos capazes de contribuir para aumentar a oferta de água, a partir da captação subterrânea, 
para atender a uma população da ordem de 175.503 habitantes (IBGE, População e Domicílio, CENSO 
2000, Contagem da População, em 2007) da área investigada, composta por 24 municípios.

 Os métodos de trabalho basearam-se na fotointerpretação geológica, análise e interpretação 
digital e visual de imagens de satélite SRTM-Sombreada 90 e Mosaico Geocover, georreferenciadas 
com base no datum WGS 84 e processamento com a utilização de software Arc Gis 9.2, cadastramento 
de pontos d’água, altimetria de poços selecionados, mapeamento geológico e hidrogeológico, 
levantamentos geofísicos, através de perfis transversais à borda da bacia, interpretação aerogeofísica 
(aeromagnetometria e aerogamaespectrometria) com a utilização do Método de Euler, perfuração de 
dois poços estratigráficos profundos para estudos e pesquisa direta, comentários sobre o potencial 
geológico para recursos minerais e relatório final em dois volumes, sendo o Volume I com texto e 
anexos e o Volume II, com os mapas temáticos e outros anexos, em ambiente SIG.

Os resultados dos estudos hidrogeológicos realizados, obtidos a partir da integração dos vários 
temas abordados, forneceram subsídios favoráveis à seleção de áreas para a captação subterrânea, com 
aumento substancial da oferta e disponibilidade hídrica de boa qualidade para o abastecimento regional. 

O tratamento das análises físico-químicas das águas dos vários poços amostrados nos aqüíferos 
Serra Grande e Cabeças não revelaram nenhuma restrição dessas águas para consumo humano, quanto 
à sua potabilidade. São águas essencialmente bicarbonatadas, doce, levemente ácidas, brandas, de um 
modo geral de boa qualidade para agricultura, podendo ser utilizadas por qualquer tipo de animal e com 
poucas restrições para a implantação de indústrias de sucos de frutas, alimentícias e de laticínios.

 Os benefícios sociais gerados, a partir dos resultados alcançados pelos estudos realizados, 
revestem-se de fundamental importância, por se tratar de uma região semi-árida, secularmente 
castigada pela falta de água para consumo humano, com gravíssimos problemas de abastecimento, 
onde a maioria da população consome águas poluídas, gerando sérios problemas de saúde pública, 
manifestados pelas doenças parasitárias de veiculação hídrica, responsáveis pelos altos índices de 
mortalidade infantil e doenças parasitárias que incomodam com freqüência os adultos (Foto 01). Além 
disso, deve ser ressaltado como um resultado importante alcançado pelo projeto, o fato de se dotar o 
Parque Nacional Serra da Capivara com oferta e disponibilidade de água que permitem a preservação 
de sua fauna e possibilitam o desenvolvimento de sua inconteste vocação turística.
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Outras importantes contribuições se referem à definição e avaliação de estruturas “grabenformes”, 
armazenadoras de água subterrânea, que se estendem de Caracol a São João do Piauí, em estreitos 
blocos, orientados na direção NE-SW, além de toda faixa Pré-Cambriana, a formação Pimenteiras e 
estruturas circulares importantes para a prospecção e pesquisa minerais. 

Foto 01 - Ilustrando “barreiro poluído”, onde as pessoas disputam água para beber, tomar banho 
                e cozinhar juntamente com os animais da região, gerando doenças parasitárias      
                de veiculação hídrica, com  graves problemas de saúde pública. Município de São   
                Braz do Piauí.
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(Modificado de COREL. Version 8.0. [ s. l.]: Corel Corporation, c 1997. 1 CD-ROM).

1. INTRODUÇÃO
A Bacia Sedimentar do Parnaíba, antes denominada de Bacia do Maranhão, está situada na 

região nordeste ocidental do território brasileiro, ocupando uma área de aproximadamente 600.000 km2, 

abrangendo, parcialmente os estados do Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará, Ceará e Bahia (Figura 01). 
Trata-se de bacia intracratônica, posicionada entre as faixas de dobramentos que bordejam os Crátons 
do São Francisco, São Luís e Amazônico.

Está marcada, no sentido NE-SW, pelo Lineamento Transbrasiliano (Schobbenhaus, 1975), 
denominado por Góes et al., 1993, de “Zona de Falha Transbrasiliana” que impôs na borda sudeste da 
bacia feições estruturais de natureza “grabenforme”, muito importantes no armazenamento e captação 
de água subterrânea. Admite-se que essas estruturas, se bem conhecidas e adequadamente explotadas, 
podem suprir satisfatoriamente grande parte das sedes municipais e comunidades rurais, situadas no 
semi-árido cristalino do contorno da bacia, totalizando cerca de 103.814 habitantes (IBGE, População e 
Domicílio, CENSO 2000, Contagem da População, em 2007).

Este potencial hídrico subterrâneo, até então ainda pouco conhecido do ponto de vista 
hidrogeológico, motivou o Serviço Geológico do Brasil-CPRM, através do Subprograma Bacias 
Sedimentares Interiores, a implantar o Projeto Borda Sudeste da Bacia Sedimentar do Parnaíba, 
cujas abordagens e resultados serão, a seguir, descritos nos capítulos deste relatório.
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No final do mês de fevereiro de 2008, o Governo Federal lançou no Piauí o Programa Territórios 
da Cidadania com o objetivo de estimular o crescimento econômico com a redução das desigualdades 
sociais e regionais, levando cidadania e melhorando a renda e a qualidade de vida de todos, garantindo 
os direitos de quem mais precisa, especialmente no meio rural. O programa integra ações dos Governos 
Federal, Estadual e Municipal, com participação das comunidades beneficiadas. A área do projeto cobre, 
parcialmente o Território da Cidadania Serra da Capivara, podendo o programa utilizar as informações 
obtidas no desenvolvimento dos trabalhos deste relatório (Figura 02).

Embora não seja objetivo do projeto, mas em função de sua importante geologia regional procurou-se 
dar, também um breve enfoque sobre o potencial geológico-econômico dos terrenos pré-cambrianos e da 
Bacia Sedimentar do Parnaíba, especialmente à formação Pimenteiras, a partir da presença de ambientes 
geológicos e estruturas favoráveis para o acúmulo de bens minerais de elevado valor econômico. 

Fonte: Secretaria do Planejamento do Estado do Piauí - Superintendência do Planejamento Participativo - Estado do Piauí.

Territórios da Cidadania - 2008
Territórios da Cidadania - 2009

PLANÍCIE
LITORÂNEA

Territórios de Desenvolvimento

TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO

COCAIS

CARNAUBAIS

VALE DO
SAMBITO

TABULEIROS DO
ALTO PARNAÍBA

VALE DO
GUARIBAS

VALE DO
CANINDÉ

SERRA DA
CAPIVARA

CHAPADA DAS MANGABEIRAS

TABULEIROS DOS RIOS
PIAUÍ E ITAUEIRAS

ENTRE RIOS

Área do projeto

Figura 02 - Programa Territórios da Cidadania - Estado do Piauí. Mapa de situação dos territórios no Estado. Localização da área do projeto              
                       cobrindo, parcialmente, o Território da Cidadania Serra da Capivara na microregião de São Raimundo Nonato.
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2. OBJETIVOS

Os objetivos iniciais do Projeto Borda Sudeste da Bacia Sedimentar do Parnaíba foram 
essencialmente os seguintes:

Mapeamento hidrogeológico da área sudeste da bacia, buscando-se uma melhor compreensão ♦	
da distribuição espacial do aqüífero Serra Grande.
Buscar um melhor entendimento das estruturas “♦	 grabenformes” que ocorrem nessa região 
da bacia.
Ter um conhecimento mais realista das reservas hídricas subterrâneas explotáveis do aqüífero ♦	
Serra Grande na área estudada.
Propor medidas, posturas e estudos adicionais, visando aos futuros gerenciamento e ♦	
monitoramento do aqüífero Serra Grande na área enfocada.
Avaliar as possibilidades de esse manancial subterrâneo abastecer as regiões cristalinas, ♦	
semi-áridas, limítrofes da bacia e propor áreas favoráveis para este fim.
Estudar as possibilidades de esse manancial subterrâneo atender integralmente as necessi-♦	
dades hídricas do Parque Nacional Serra da Capivara, o qual representa importantíssimo 
pólo no país, não apenas científico e cultural, mas, também de inconteste vocação turística. 

3. LOCALIZAÇÃO E ACESSO
A área do Projeto Borda Sudeste da Bacia Sedimentar do Parnaíba situa-se no extremo sudeste 

do Estado do Piauí, abrangendo parte do estado da Bahia. Ocupa uma superfície de aproximadamente 
24.358 km2, delimitada por seis vértices e as seguintes coordenadas (Figura 03):

A - 08º00’00”S e 42º00’00”W de Greenwich;
B - 08º00’00”S e 43º00’00”W de Greenwich;
C - 08º30’00”S e 43º00’00”W de Greenwich;
D - 08º30’00”S e 43º30’00”W de Greenwich;
E - 09º30’00”S e 43º30’00“W de Greenwich;
F - 09º30’00”S e 42º00’00”W de Greenwich.

A cidade de São Raimundo Nonato está situada no centro-sul da área do projeto e é o principal 
centro populacional da microrregião que congrega 16 municípios. Além de São Raimundo Nonato, 
merecem destaque às sedes municipais de Caracol, Anísio de Abreu, Canto do Buriti e São João 
do Piauí. Esta última, situada no vale do rio Piauí, detém a maior concentração de poços da área 
estudada.

Os dois rios principais são o Itaueiras, que corre de sul para norte no planalto sedimentar, no 
extremo oeste da área, e o rio Piauí, o mais importante, que tem suas nascentes na porção sudoeste 
do projeto, em terrenos de rochas cristalinas, com curso a jusante na direção nordeste até alcançar 
a barragem Petrônio Portela, onde inflete para noroeste e adentra à Bacia Sedimentar do Parnaíba, 
passando pela cidade de São João do Piauí. A ANA – Agência Nacional de Águas instalou nesse 
reservatório o Sistema Adutor do Garrincho.

O acesso, a partir de Teresina, capital do estado, se faz pelas BR-316/BR-343 até a cidade 
de Floriano. Daí, pela rodovia estadual, PI-140, pavimentada, até São Raimundo Nonato. De São 
Raimundo Nonato para Caracol, situada no extremo sudoeste do projeto, o acesso é feito pela PI-144, 
pavimentada, num percurso de 94 km. Para São João do Piauí, situada na porção nordeste, existem 
duas opções a partir de São Raimundo Nonato. A primeira, através da BR-020(Brasília/Fortaleza), 
passando pela cidade de Coronel José Dias, margeando o Parque Nacional Serra da Capivara e a 
outra, mais distante, através das PI-140/PI-141, pavimentadas.

As cidades de São João do Piauí, Canto do Buriti e Caracol possuem pistas de pouso 
encascalhadas para aviões de pequeno porte, enquanto São Raimundo Nonato tem aeroporto com 
pista pavimentada, para aeronaves de pequeno a médio porte.
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4. METODOLOGIA DE TRABALHO
As atividades do projeto iniciaram-se em abril de 1997. As diretrizes estabelecidas para o 

desenvolvimento dos estudos exigiram um planejamento dos trabalhos, divididos em quatro etapas, 
bem definidas, sistematizadas numa seqüência clássica comumente adotada pela CPRM nos 
levantamentos e pesquisas hidrogeológicas regionais. Essas quatro Etapas metodológicas serão a 
seguir, especificadas: 

Figura 03 - Mapa Geológico do Estado do Piauí, com a área do projeto e indicação das províncias geotectônicas.
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4.1 - Primeira Etapa - Atividades de Escritório

4.1.1 - Análise e Compilação Bibliográfica
Durante esta fase, que coincide com o início operacional do projeto, foram levantadas, coletadas e 

analisadas todas as informações disponíveis e existentes sobre a região, incluindo estudos geológicos, 
hidrológicos, hidrogeológicos, tectono-estruturais e geofísicos, além de perfis de poços tubulares 
existentes e informações geoeconômicas. Após a análise de todo esse material foi possível se obter uma 
ampla visão das características geológicas e dos aspectos hidrogeológicos da região. Chama especial 
atenção, nessa análise, a possibilidade de ocorrência de estruturas “grabenformes”, na borda da bacia, 
que carecem de definição e avaliação de seu potencial hidrogeológico, caracterizado por dois sistemas 
distintos, sendo o primeiro constituído pelo aqüífero cárstico-fissural, representado pelas rochas do 
Embasamento Arqueano-Proterozóico, caracterizado por baixas vazões e elevada salinidade de suas 
águas e o segundo, pelos aqüíferos intergranulares da Bacia Sedimentar do Parnaíba, destacando-se, 
na área do projeto, o aqüífero Serra Grande, de considerável potencialidade, como armazenador de 
água subterrânea de boa qualidade para consumo humano, seguido do aqüífero Cabeças, com menor 
potencial, em função de seu posicionamento geográfico no contexto da bacia.

4.1.2 - Cadastramento de Poços
Foi feito o levantamento de todos os dados disponíveis de poços tubulares, nos municípios da 

área do projeto, por meio de consultas aos cadastros de órgãos regionais e empresas privadas. Foi 
elaborado um Cadastro Preliminar de Pontos d’Água, com o apoio da equipe do Projeto SIAGAS – 
Sistema de Informações de Águas Subterrâneas e um Mapa Preliminar de Poços.

4.1.3 - Aquisição de Documentação Básica e Cartográfica
Em seguida, procedeu-se a aquisição de toda documentação cartográfica e  fotográfica necessária 

ao desenvolvimento do projeto, consistindo de:
Base cartográfica, em escala 1:250.000, gerada em papel positivo, transparente, digitalizada 1. 
pela DICART/CPRM, a partir das folhas SÃO JOÃO DO PIAUÍ (SC.23-X-B) e SÃO 
RAIMUNDO NONATO (SC.23-X-D), ambas em escala 1:250.000 (Figura 04);
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S. RAIMUNDO NONATO
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Figura 04 - Situação da área do projeto na articulação das folhas - escala 1:250.000.
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Fotografias aéreas verticais da USAF, escala 1:60.000, cobrindo parcialmente a área do 2. 
projeto;
Dez imagens de satélite TM (THEMATIC MAPPER), LANDSAT-5, sendo duas de composição 3. 
colorida, bandas 3, 4 e 5, transparência positiva e o restante em preto e branco, banda 4, todas 
em escala 1:100.000, produzidas pelo INPE- Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais;
Em março de 2006, a Divisão de Geoprocessamento – DIGEOP, através da SUREG/SA, 4. 
forneceu as imagens digitais de satélite, SRTM-Sombreada 90 e o Mosaico Geocover, 
georreferenciadas com base no datum WGS 84 que, processadas e interpretadas com a 
utilização do software Arc Gis 9.2, proporcionaram a elaboração dos mapas temáticos finais 
e do SIG do projeto.

4.1.4 - Fotointerpretação Geológica 
Primeiramente, em abril de 1997, montou-se um “mosaico” com as fotografias aéreas, em escala 

1:60.000, das áreas de maior interesse geológico e, posteriormente, com o auxílio de estereoscópios 
de espelho e de bolso se fez a fotointerpretação das unidades geológicas, individualizando-as em papel 
transparente tipo “overlay”. Em seguida, com o auxílio de um “sketch master” ZEISS se transferiu as 
informações para a base cartográfica, 1:250.000. Paralelamente, foi feita a interpretação visual das 
imagens de satélite, em escala 1.100.000, em papel vegetal, transparente, de toda a área do projeto, 
tomando-se por base as cores realçadas pela combinação das três bandas, com destaque de textura, 
relevo e vegetação na identificação e mapeamento das formações geológicas e estruturas lineares. A 
partir daí, com os dados obtidos das fotografias áreas e as informações contidas no Mapa Geológico 
do Projeto Estudo Global dos Recursos Minerais da Bacia Sedimentar do Parnaíba, FOLHA RIO SÃO 
FRANCISCO NE (SC.23-X), escala 1:500.000, elaborou-se o Mapa Geológico Preliminar ou mapa de 
serviço, em escala 1:250.000.

4.1.5 - Interpretação por Análise Visual em Imagens de Satélite
Em paralelo a fotogeologia, foi feita a interpretação visual das imagens de satélite, em escala 

1.100.000, em papel vegetal, transparente, de toda a área do projeto, tomando-se por base as 
cores realçadas pela combinação das três bandas, com destaque de textura, relevo e vegetação na 
identificação e mapeamento das formações geológicas e estruturas lineares. Juntando-se ao produto 
obtido, a partir da fotointerpretação geológica, novos dados que poroporcionaram melhoria substancial 
ao Mapa Fotogeológico Preliminar ou mapa de serviço, em escala 1:250.000.

4.1.6 -  Elaboração de Relatório Preliminar 
Após a realização dos serviços de escritório, referente à Primeira Etapa foi elaborado, em maio de 

1997, um Relatório Preliminar, abordando os resultados alcançados, onde se comenta sobre os graves 
problemas de abastecimento d’água da região e se estabelece as etapas de trabalho e as atividades a 
serem desenvolvidas, com destaque para a identificação e definição de estruturas “grabenformes” da 
borda da bacia, tidas como armazenadoras de água subterrânea, dentro de um contexto regional.

4.2 - Segunda Etapa - Atividades de Campo

4.2.1 - Mapeamento Geológico dos Aqüíferos
Em função de periódicas dificuldades orçamentárias e financeiras as atividades de campo não 

cumpriram o cronograma pré-estabelecido, sendo realizadas de forma descontínua, em períodos 
anuais fracionados, às vezes, aproveitando atividades de outros projetos, acarretando insuficiência 
de dados conclusivos que pudessem fornecer subsídios suficientes para a elaboração dos mapas 
temáticos, na escala exigida e do texto do relatório, com todos os seus capítulos. Dessa forma, 
embora os trabalhos de campo tenham se iniciado em junho/97, sua conclusão só foi possível em 
dezembro/2005, com a decisão da diretoria e do DEHID de concluir o relatório. Com base no Mapa 
Geológico Preliminar procederam-se aos estudos de campo das unidades geológicas, em junho/97, 
dirigidos de forma a ressaltar aspectos da litologia regional e local, suas variações faciológicas, como 
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indicadores qualitativos de porosidade e permeabilidade. Além desses aspectos foram verificados os 
contatos entre as diferentes unidades geológicas e as possíveis estruturas de interesse hidrogeológico. 
Os lineamentos mereceram atenção especial, sobretudo aqueles com direção NE-SW, situados na 
borda da bacia, os quais se acreditam ser indicadores de estruturas profundas e de grande importância 
como armazenadoras de água subterrânea. 

 O mapeamento foi utilizado como um método de prospecção hidrogeológica na identificação, 
definição e individualização das diversas unidades cartografadas. Assim, executaram-se perfis 
transversais à direção das unidades geológicas, especialmente na borda da bacia, com a locação e 
obtenção de coordenadas dos pontos com GPS, descrição de afloramentos em caderneta apropriada 
e, eventualmente coleta de amostras nos diversos litotipos observados, totalizando, nessa fase inicial, 
64 pontos descritos. Terminada essa primeira etapa de campo, com os dados coletados, elaborou-se 
o Mapa Geológico, escala 1:250.000, carente de informações para uma conclusão definitiva na escala 
proposta e fora dos padrões de produtos do Serviço Geológico do Brasil. Em 1999, fez-se outra curta 
etapa de campo, insuficiente para atender as metas exigidas e atividades propostas no cronograma 
de execução do projeto. Após essa fase se deu andamento na inserção dos novos dados aos mapas 
temáticos e, paralelamente iniciou-se a elaboração de um relatório parcial, com os dados disponíveis, 
constando de três mapas inconclusos (Geológico, de Poços e Tectono-Estrutural, escala 1:250.000), 
texto, fotos, perfis esquemáticos, figuras, quadros, tabelas e outras ilustrações, concluído em 2000. 
Os mapas e os capítulos sobre hidrogeologia e hidroquímica não foram feitos, em função da etapa de 
campo não ter possibilitado a coleta de todos os dados sobre o nivelamento dos poços selecionados e 
nem a plena amostragem de água para a execução das análises físico-químicas planejadas. Em 2001, 
foi feita outra curta etapa de campo que proporcionou uma coleta parcial dos dados hidrogeológicos e 
hidroquímicos, carentes para o nível de informações exigido pelo relatório. Finalmente, em novembro/
dezembro de 2005, por decisão da Diretoria Executiva da CPRM e do Departamento de Hidrologia - 
DEHID foram realizadas as atividades de campo, concluídas com 266 pontos de afloramentos descritos 
que integram todo o conhecimento da geologia de superfície, da hidrogeologia e da hidroquímica, 
necessário para a elaboração definitiva deste documento, composto pelos mapas temáticos e todos os 
seus anexos. No campo, atenção e cuidados especiais foram dedicados às estruturas “grabenformes”, 
armazenadoras de água subterrânea na borda da bacia e ao grupo Serra Grande, pela importância 
hidrogeológica regional que representam.

Em março de 2006, a Divisão de Geoprocessamento – DIGEOP, através da SUREG/SA, forneceu 
as imagens digitais de satélite, SRTM-Sombreada 90 e Mosaico Geocover, georreferenciadas com 
base no datum WGS 84 que, processadas e interpretadas com a utilização do software Arc Gis 9.2, 
proporcionaram uma melhor clareza e definição das estruturas e das unidades geológicas, promovendo 
melhor qualidade na elaboração dos mapas temáticos finais  e do SIG do projeto.  

4.2.2 - Levantamentos Geofísicos
Para uma melhor compreensão das estruturas e da litoestratigrafia da área do Projeto Borda Sudeste 

da Bacia Sedimentar do Parnaíba foram realizados, ao longo de seu desenvolvimento, três estudos geofísicos 
com a utilização de diferentes métodos, objetivando-se aferir os resultados obtidos, a seguir descritos.

4.2.2.1 - Estudos Realizados pelo Observatório Nacional – ON/MCT/CPRM
Concomitantemente ao mapeamento geológico/hidrogeológico executou-se, no período de junho 

a agosto de 1997, um levantamento geofísico terrestre, em parceria com o Observatório Nacional/MCT 
e pesquisadores da Universidade de Leicester, Inglaterra, com o objetivo de se confirmar à existência 
de estruturas ”grabenformes”, armazenadoras de água subterrânea no semi-árido da borda sudeste 
da bacia. Buscou-se para isso, a utilização de métodos geofísicos (Magnetotelúrico - MT e Transiente 
Eletromagnético nos domínios do tempo - TEM e da freqüência - HLEM), com o uso de instrumentos 
sofisticados, de última geração, como ferramentas complementares ao estudo e definição dessas 
estruturas geológicas. Assim, foram executados seis perfis transversais à borda da bacia, orientados na 
direção SE-NW, com comprimento variando de 14 a 44 km e estações de medidas distribuídas ao longo 
dos percursos, que permitiram um mapeamento geoeletroestratigráfico das estruturas de subsuperfície, 
gerando seções de resistividade elétrica x profundidade que representam as propriedades elétricas 
das formações sedimentares e rochas cristalinas da área investigada. Os resultados apresentados 
necessitam de aferimento com outros métodos, para se avaliar seu desempenho em estudos 
comparativos, aumentando, assim a confiabilidade nesses resultados.
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Todos esses dados foram discutidos com a CPRM e apresentados de forma conclusiva, em 
junho de 2000. Os seis perfis feitos na borda da bacia foram nominados de Caracol, Anísio de Abreu, 
Mocambo, São Raimundo Nonato, Coronel José Dias e São João do Piauí que adiante, no capítulo que 
trata dos estudos geofísicos realizados, serão amplamente discutidos.

4.2.2.2 - Estudos Realizados pelo LABHID/UFPE/CPRM
Em 2001, a CPRM – Serviço Geológico do Brasil contratou o Laboratório de Hidrogeologia 

da Universidade Federal de Pernambuco, LABHID/UFPE, para realizar um estudo geofísico, por 
eletrorresistividade, na borda sudeste da bacia, constando de um perfil lateral e sete sondagens elétricas 
verticais, com investigação pontual, com a finalidade de esclarecer contatos tectônicos de unidades 
geológicas, em subsuperfície. Foi elaborado, em setembro/2001, um relatório sobre os resultados dos 
trabalhos executados, propondo uma configuração estrutural da borda da bacia, caracterizada por 
importantes falhamentos de gravidade.

4.2.2.3 - Estudos Realizados pela DIGEOF/CPRM
Em setembro de 2004, por solicitação da CPRM/Teresina, através do Memo nº 264/RESTE/2004, 

a Divisão de Geofísica – DIGEOF/CPRM/RJ procedeu a uma criteriosa interpretação qualitativa e 
quantitativa dos dados aeromagnetométricos e aerogamaespectrométricos que recobrem a área do 
Projeto Borda Sudeste da Bacia Sedimentar do Parnaíba. A finalidade deste estudo foi contribuir para um 
melhor entendimento do comportamento tectono-estrutural da região, especialmente para uma definição 
e aferimento mais consistentes das estruturas “grabenformes”, ainda com limites pouco esclarecedores 
e comprovadamente de considerável potencial como depósitos armazenadores de água subterrânea na 
borda da bacia, com importante função econômico-social no abastecimento regional das sedes municipais 
e comunidades rurais. Como resultado foi gerado o Mapa Tectono-Estrutural da área do projeto, escala 
1:250.000 e um relatório com o título “Aplicação da Aerogeofísica em Estudos para Água Subterrânea 
no Sul do Estado do Piauí”, elaborado pelo geólogo-geofísico João Batista Freitas de Andrade (CPRM/
DIGEOF/RJ), em parceria com o geólogo Francisco Lages Correia Filho (CPRM/Teresina).  

4.2.3 - Inventário Hidrogeológico
Os poços levantados na fase de pesquisa e análises bibliográficas foram visitados no campo, 

georreferenciados com a utilização de GPS e tiveram seus demais dados confirmados. Além desses 
poços foram cadastrados muitos outros que não constavam na relação dos cadastros consultados. 
Posteriormente, em 2005, esses dados foram complementados com o amplo cadastro de pontos d’água 
georreferenciados, feito em todo Estado do Piauí, pelo Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento 
por Água Subterrânea, executado pelo Convênio CPRM/PRODEEM, no biênio 2002/2003. Chegou-se a 
um total de 1.322 poços tubulares cadastrados, distribuídos em 24 municípios da área do projeto, sendo 
934 situados na área de domínio da Bacia Sedimentar do Parnaíba, onde é priorizada a elaboração da 
potenciometria dos aqüíferos Serra Grande e Cabeças. 

Os poços situados nos terrenos de rochas predominantemente Pré-Cambrianas foram também 
cadastrados e catalogados no relatório, perfazendo um total de 388 poços.

Todos esses poços, com os seus respectivos dados, estão disponibilizados em catálogo apropriado 
e foram utilizados na organização do acervo do banco de dados hidrogeológicos que alimenta o Sistema 
de Informações de Águas Subterrâneas da CPRM na atualização do Cadastro Nacional de Poços.

Esses dados, depois de processados e consistidos, foram utilizados na formatação do Catálogo 
Hidrogeológico do projeto e na elaboração do Mapa de Poços, escala 1: 250.000.

 4.2.4 - Perfuração de Poços Estratigráficos 
Esta foi uma das atividades estabelecidas no Cronograma de Execução do projeto, com o propósito 

de aumentar os conhecimentos litoestratigráficos e hidrogeológicos sobre a área estudada, através de 
método direto de pesquisa. O objetivo essencial dessas perfurações foi avaliar o espessamento do 
grupo Serra Grande na borda da bacia, confirmar a presença de estruturas “grabenformes” e verificar 
sua favorabilidade para a captação de água subterrânea.
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Foram perfurados dois poços profundos, sendo um na localidade Mocambo e o outro no Parque 
Nacional Serra da Capivara, com 700m e 953m de profundidade, respectivamente. Embora, distem 
apenas cerca de 10 km, em média, do contato com as rochas cristalinas não atingiram o embasamento.

Os critérios para a locação desses dois poços basearam-se na bibliografia consultada e, 
sobretudo, na análise das fotografias aéreas e das imagens de satélite, na interpretação geológica e 
no levantamento geofísico terrestre, através de seções, como ferramenta complementar, importante na 
confirmação da escolha dos locais indicados para os furos.

4.3 - Terceira Etapa – Atividades Laboratoriais
Com a finalidade de se qualificar os padrões de águas subterrâneas da área estudada foram 

executadas 83 análises físico-químicas de águas dos poços selecionados, sendo 29 de poços captando 
o aqüífero Serra Grande e 54 de poços captando o aqüífero Cabeças. Deste total, 33 foram realizadas 
pelo Laboratório Central da Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE e 50 pelo Laboratório 
de Geologia Marinha e Aplicada da Universidade Federal do Ceará – UFC. Além dessas análises, fez-
se também 23 análises palinológicas de amostras dos perfis litológicos dos poços estratigráficos da 
localidade Mocambo e do Parque Nacional Serra da Capivara, ambos situados dentro da área do projeto, 
com a finalidade de se determinar a bioestratigrafia das unidades geológicas atravessadas pelos furos.

4.4 - Quarta Etapa - Integração e Consolidação dos Dados
Nesta última fase do projeto fez-se a análise e interpretação integradas de todos os dados 

obtidos, seguidas da redação do texto que constitui o Volume I do relatório final do estudo. Este 
volume compreende uma descrição circunstanciada de todos os serviços realizados e dos resultados 
alcançados, incluindo todas as tabelas, quadros, planilhas, gráficos, desenhos, fotografias e análises 
laboratoriais, necessários à perfeita compreensão do texto. Outro volume, designado de Volume II, 
enfeixa planilhas e mapas temáticos na escala 1:250.000. Contém as planilhas dos poços, planilhas 
de análises físico-químicas, Mapa Geológico, Mapa Tectono-Estrutural, Mapa de Poços, Mapa 
Potenciométrico do Aquífero Serra Grande, Mapa Potenciométrico do Aquífero Cabeças, Mapa de 
Diferença de Cargas Hidráulicas, Mapa de Sólidos Totais Dissolvidos, Mapa de Cloretos e Mapa de 
Sulfatos do Aquífero Serra Grande, Mapa de Sólidos Totais Dissolvidos, Mapa de Cloretos e Mapa de 
Sulfatos do Aquífero Cabeças, todos em escala 1:250.000.

5. GEOLOGIA
A área do projeto está contextualizada no domínio de três grandes províncias estruturais do 

nordeste brasileiro (Almeida et al., 1977), conhecidas como: Província São Francisco, Província 
Borborema e Província Parnaíba, cada uma com suas feições características no que se relaciona 
à estratigrafia, tectonismo, metamorfismo, magmatismo e idade, muito embora existam relações de 
dependência entre elas, especialmente no tocante à evolução estrutural (Figura 05).

5.1 - Arqueano

5.1.1 - Província São Francisco
A Província São Francisco, equivalente ao Cráton do São Francisco (ALMEIDA et al., 1977 in 

GOMES & VASCONCELOS, 1991), ocupa a porção sul da área estudada, onde está representada pela 
sua extremidade setentrional, limitada, tectonicamente em sua porção nordeste com terrenos afetados 
por eventos tectonomagmáticos ocorridos no Ciclo Brasiliano, atribuídos a Faixa de Dobramentos Riacho 
do Pontal (BRITO NEVES, 1975). Alkmin et al. (1993) afirmam que o limite sugerido por Almeida et al. 
(1977) acompanha, muito grosseiramente, o contato entre o embasamento a sul e as supracrustais da 
faixa, a norte. Por outro lado, Jardim de Sá et al. (1992) indicam esse limite através de uma série de 
falhas de empurrão ou de superfície basal de nappes brasilianas que contêm rochas do grupo Casa 
Nova (BIZZI et al., 2003), recobrindo o embasamento.

Quanto à sua história evolutiva exibe caracteres geológicos representativos de todo o período 
compreendido entre o Arqueano e o Proterozóico Superior (MASCARENHAS et al.,1984). A esta presença 
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marcada do tempo geológico, associam-se numerosos e variados ambientes formadores de rochas. 
Existem representantes de crosta simática primitiva, partes bem preservadas e um grande número 
de estruturas vulcano-sedimentares; representantes de processo de sialização crustal, com grandes 
áreas de plutonitos, principalmente migmatitos e granitos. Boa parte do registro isotópico corresponde 
a largas áreas de rochas granulíticas, tidas como representantes de grandes faixas móveis em sítios de 
regeneração da crosta. A esses domínios tipicamente “cristalinos”, sobrepõem-se seqüências vulcano-
sedimentares mais novas, constituídas principalmente por sedimentos continentais que, por sua vez, 
estão parcialmente sobrepostos por uma grande e importante cobertura carbonato-pelítica, que fecha os 
ciclos sedimentares e magmáticos pré-cambrianos, só retomados no Mesozóico (INDA et al., 1984).

Na terminação norte da província, onde está inserida a área investigada, afloram as unidades 
geológicas arqueano-proterozóicas, sendo o Arqueano representado pelo Complexo Sobradinho-
Remanso que compreende uma ampla gama de gnaisses migmatizados, associados a granitóides com 
granulitos subordinados, ortognaisses migmatíticos, tonalítico-trondhjemíticos e granodioríticos, com 
enclaves máficos anfibolitizados e restos de rochas supracrustais. Outra unidade, também atribuída 
ao Arqueano é o Complexo Lagoa do Alegre – Unidade Minadorzinho, ambas com história geológica 
que se confunde com a criação e evolução da crosta arqueana do Cráton do São Francisco e com 
os fenômenos pré-cambrianos que lhe sucederam. O Proterozóico está representado pelo Complexo 
Serra da Boa Esperança, Granitóides Sintectônicos – Unidade Sobradinho-Remanso e Suíte Alcalina 
Serra do Meio.
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5.1.1.1 - Embasamento Pré-Siluriano
Agrupou-se genericamente sob esta denominação o “embasamento” que constitui o conjunto 

de rochas arqueanas e protoproterozóicas, cratônicas, de consolidação pré-brasiliana, representadas 
por gnaisses, migmatitos, granulitos, granitóides diversos, xistos, máfico-ultramáficas indiferenciadas, 
restos de supracrustais, além de micaxistos, filitos, quartzitos e calcários metamórficos neoptorozóicos, 
atribuídos ao Grupo Casa Nova e algumas ocorrências residuais, isoladas e restritas de arenitos 
fanerozóicos.

A terminologia utilizada para englobar as rochas dessa unidade é semelhante a adotada por 
Lima at al. (1978), Projeto Estudo Global dos Recursos Minerais da Bacia Sedimentar do Parnaíba, 
Convênio DNPM/CPRM, aqui compreendendo parte da porção norte da Província São Francisco e 
canto sudoeste da Província Borborema, conforme definidas por Almeida et al., 1977 (Figura 05).

Com o intuito de facilitar o entendimento para o leitor a descrição das diferentes unidades 
litoestratigráficas encontradas será feita, segundo a ordenação cronoestratigráfica, a partir da mais 
antiga para a mais jovem.

Ocupa aproximadamente 9.421 km2 ou 38,70% da área total mapeada, concentrando-se 
em toda porção sul e centro-leste do projeto, distribuindo-se por regiões de relevo baixo, arrasado, 
pediplanizado a suavemente ondulado, freqüentemente com uma cobertura arenosa esbranquiçada a 
rosada, sobressaindo-se algumas cristas elevadas, alinhadas tectonicamente nas direções NS a NE-
SW, sustentadas por rochas resistentes como quartzitos, xistos quartzosos e litotipos granitóides.

Constitui o embasamento das rochas da Bacia Sedimentar do Parnaíba, cujo contato de direção 
NE-SW é bastante marcante, paralelo ao Lineamento Transbrasiliano e coincidente com o Alinhamento 
Sudeste do Piauí (Oliveira, 1998), controlado por um grande sistema de falhas e/ou fraturas, evidenciado 
continuamente por altaneiras escarpas de arenitos e conglomerados do grupo Serra Grande que 
sustentam a linha de “cuesta” dos limites da bacia com as rochas desse embasamento (Foto 02).

Por não ser tema de interesse dos objetivos do projeto, pois sua proposição é a avaliação do 
aqüífero Serra Grande na borda sudeste da bacia, pouca atenção foi dada a essas rochas. Entretanto, 
por encerrarem condicionantes geológicos bastante favoráveis para a ocorrência de depósitos minerais 
de expressivo valor econômico, capazes de induzir o desenvolvimento do estado, tentou-se defini-las e 
descrevê-las pela importância do potencial que representam para o setor mineral, especialmente como 
mecanismo no fluxo de investimentos para a região.

Foto 02 - Vista panorâmica, parcial da linha de “cuesta” da borda sudeste da Bacia Sedimentar do Parnaíba, mostrando o modo     
                      de ocorrência dos arenitos, arenitos conglomeráticos e conglomerados do grupo Serra Grande na área do Parque    
                      Nacional Serra da Capivara. Observar, ao fundo, num plano mais elevado, os pelitos da formação Pimenteiras. Município   
                      de São Raimundo Nonato-PI.
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Assim, do ponto de vista de mapeamento geológico foram estudados e cartografados no campo, 
apenas os calcários metamórficos, atribuídos ao grupo Casa Nova, formação Barra Bonita (NPcb1c), 
por serem rochas de interesse imediato para a economia regional. Nas demais litologias, predominantes 
nesse embasamento, não foi realizado nenhum estudo geológico sistemático de campo, sendo 
individualizadas sete unidades litoestratigráficas, com base em critérios puramente bibliográficos, dados 
esporádicos de campo e análise visual e digital em imagens digitais, assim reconhecidas em ordem 
geocronológica decrescente: Complexo Sobradinho-Remanso (A23gs); Complexo Lagoa do Alegre - 
Unidade Minadorzinho (A4ln); Complexo Serra da Boa Esperança (PP13be1); Granitóides Sintectônicos 
- Unidade Sobradinho/Remanso (PP2γ2ms); Suíte Alcalina Serra do Meio (PP3λms); Grupo Casa Nova 
- Formação Barra Bonita (NPcb1/NPcb1c) e Supersuíte Intrusiva Tardi a Pós-Orogênica - Suíte Intrusiva 
Serra da Aldeia (NP3γ3s). Cada uma dessas unidades geológicas apresenta características próprias 
de sua história geocronológica, relacionada à estratigrafia, tectonismo, metamorfismo e magmatismo, 
marcadas durante o desenvolvimento de sua evolução estrutural. Quanto à sua evolução, segundo 
Mascarenhas et. al. (1984), in Sampaio e Vasconcelos, 1991 – folha Afrânio (SC.24-V-A-V), exibe 
caracteres geológicos representativos de todo o período compreendido entre o Arqueano e o Proterozóico 
Superior. Continuando, Inda et al., 1984, subdividiu essa província em três domínios principais, sendo 
o mais antigo, tipicamente cristalino, representado por rochas gnáissico-migmatítico-granulíticas, onde 
os variados componentes líticos refletem natureza vulcânica, plutônica e sedimentar. Seguem-se 
seqüências mais novas de rochas metassedimentares e vulcânicas ácidas, localmente associadas 
a básico-ultrabásicas que compõem o Supergrupo Espinhaço, sotopostas a uma extensa cobertura 
carbonato-pelítica, congregada ao Supergrupo São Francisco, que encerra os ciclos sedimentares e 
magmáticos do Pré-Cambriano. Foram também cadastradas, cinco ocorrências de rochas granitóides, 
destacando-se os batólitos da região da localidade Poço do Angico e o da fazenda Lajeiro, onde existe 
uma pedreira com um britador de propriedade do 3º BEC, que produz brita para capeamento asfáltico 
e outras finalidades.

A análise e interpretação de dados de levantamentos aeromagnetométricos, feitas pela Divisão 
de Geofísica da CPRM – DIGEOF/RJ (ANDRADE & CORREIA FILHO, CPRM/2004), mostraram que os 
terrenos de rochas cristalinas da área investigada necessitam de estudos que envolvam mapeamento 
geológico, levantamento geoquímico regional e estudos geofísicos mais detalhados, pois exibem feições 
geotectônicas e características petrogenéticas que encerram elevado potencial para a prospecção e 
pesquisa minerais.

5.1.1.1.1 - Complexo Sobradinho – Remanso (A23gs)
Ocupa toda a porção meridional da área investigada, caracterizada por um relevo pediplanizado 

a suavemente ondulado, comumente mascarado por uma cobertura detrito-laterítica de tonalidades 
esbranquiçada, rosada, ocre e amarronzada, freqüentemente conglomerática e com canga laterítica.

Representa a extremidade mais setentrional do Cráton do São Francisco, conforme definido por 
Almeida et al. (1977), (Figura 05), limitada a norte por contato tectônico com os terrenos afetados por 
eventos tectonomagmáticos ocorridos no ciclo Brasiliano, representados pelo Sistema de Dobramentos 
Riacho do Pontal (Brito Neves, 1975), além de adentrar-se, como embasamento, sob os sedimentos 
paleozóicos da Bacia Sedimentar do Parnaíba. Ao sul e canto sudeste avança além dos limites da área 
do projeto.

 Com base no Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil, escala 1:100.000, 
executados pelo convênio DNPM/CPRM, por Prado e Vasconcelos, 1991 – folha Barra do Bonito 
(SC.24-V-A-IV) e Sampaio e Vasconcelos, 1991- Folha Afrânio (SC.24-V-A-V), em áreas contíguas a 
este projeto, esta unidade compreende uma gama de gnaisses migmatizados, sobretudo ortognaisses 
de composição tonalítica, associados a granitóides, com granulitos subordinados, restos de rochas 
básico-ultrabásicas anfibolitizadas e supracrustais, apresentando uma estruturação bem mais complexa 
do que a observada nas faixas de dobramentos adjacentes. As poucas informações coletadas indicam a 
presença de ortognaisses, parcialmente migmatizados, exibindo estruturas complexamente dobradas, 
demonstrando alta plasticidade, além de paleossomas de natureza tonalítica e neossomas constituídos 
por material granítico, geralmente quartzo-feldspático. Podem também apresentar textura granítica, 
com feição linear bem desenvolvida, marcada por “schlieren” de biotita e por xenólitos/autólitos de 
rochas mais escuras, ricas em biotita, quartzo e feldspatos.
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 Em alguns perfis geológicos, realizados transversalmente à borda da Bacia Sedimentar do 
Parnaíba, com a finalidade de se definir e avaliar o aqüífero Serra Grande, verificou-se em vários 
pontos estudados a presença de xistos, gnaisses e granitóides diversos, desde a região de São 
Raimundo Nonato até Caracol no sudoeste da área. Admite-se que algumas ocorrências desses xistos, 
notadamente aquelas de baixo grau metamórfico, fácies xisto verde, observadas principalmente a norte 
e noroeste da cidade de São Raimundo Nonato e outros pontos isolados, dentro da unidade inferior, 
cratônica, possam, na realidade, a partir de estudos mais específicos, serem atribuídos ao Sistema de 
Dobramentos Riacho do Pontal ou tratar-se de evidente retrometamorfismo, pois a paragênese mineral 
é essencialmente representada por clorita, sericita, muscovita e quartzo, dando, por vezes, à rocha, um 
aspecto filitoso.

É comum a presença de sillimanita e estaurolita gnaisses e gnaisses a duas micas, associados 
intimamente a xistos diversos, xistos com estreita relação com paragnaisses bandados, parcialmente 
migmatizados, injetados por “sheets” de leucogranitóides, de granulação fina, além de quartzitos 
ferríferos e outras rochas ferruginosas, associados à calcissilicáticas e metabasitos não idividualizados, 
todos aflorantes por toda área de ocorrência desse embasamento, notadamente ao sul de São 
Raimundo Nonato. Os gnaisses costumam exibir bandamento bem conspícuo, transposição, com 
restos de charneiras de microdobramentos isoclinais recumbentes, pequenas estruturas em forma de 
“bengala”, além de níveis e massas ovalares estiradas de quartzo, comumente boudinados.

Algumas áreas restritas como ao sul de São Raimundo Nonato, sudeste de Caracol e leste-
sudeste de Dirceu Arcoverde a análise visual da imagem digital possibilitou na interpretação dos 
aspectos deformacionais dos litótipos relacionados ao embasamento Arqueano, a evidência de feições 
bastante complexas, onde ocorrem figuras de formas ovaladas e circulares e interferência de ciclos 
diferentes de dobramentos isoclinais, mais antigos, com flancos redobrados e crenulados por um terceiro 
ciclo, às vezes, originando dobras que variam de fechadas a isoclinais, com charneiras arredondadas, 
geralmente assimétricas, com eixos deformados e vergência variável, possivelmente afetados pela 
tectônica tangencial D1/D2, durante o ciclo Transamazônico, com interação de D3 como sugerem 
Prado e Vasconcelos, (1991) e Sampaio e Vasconcelos (1991). É provável que alguns desses litótipos 
possam representar restos de supracrustais arqueanas, sem posicionamento estratigráfico definido, 
caracterizados por seqüências metassedimentares e/ou metavulcanossedimentares, comumente 
permeadas por metagranitóides transamazônicos.

Segundo ainda esses autores, foi durante o ciclo tectonometamórfico Transamazônico, sem 
dúvida o mais importante período de evolução crustal da área investigada, que ocorreram três fases de 
deformação (D1, D2 e D3), interpretadas dentro de um contexto evolutivo progressivo, cuja cinemática, 
eminentemente tangencial no início (D1-D2), adquire, ao seu final, um forte componente transcorrente 
(D3). A fotoanálise na imagem digital da área mostra uma cinemática tangencial que induz a um modelo 
tectônico de translação de material rochoso, onde o Sistema de Dobramentos Riacho do Pontal tem 
vergência estrutural, com contornos irregulares, predominantemente para sul, dirigido sobre o bloco 
cratônico, atribuído à Província São Francisco, com desenvolvimento de zonas de cisalhamento 
e milonitização, tanto originadas dos empurrões como de segmentos penetrativos, de alto ângulo, 
dispostos longitudinalmente ou transversalmente em relação ao transporte tectônico, caracterizados 
em fotoimagem digital por movimentos transcorrentes preponderantemente dextrais, orientados nas 
direções NE/SW e NNW/SSE.

Intrusivo nas rochas arqueanas do Complexo Sobradinho-Remanso, sem relações de contato 
claras, em função da extensa Cobertura Detrito-Laterítica que mascara as litologias da região, ocorre 
um pequeno maciço, conhecido como Complexo Carbonatítico de Angico dos Dias, em referência ao 
povoado homônimo, que constitui a primeira ocorrência de carbonatito paleoproterozóico - 2,01 Ga, 
U-Pb em badeleyita e zircão, descoberta no Brasil (SILVA et al., 1987, apud BIZZI et al., 2003). Não foi 
individualizado em decorrência de suas pequenas dimensões (2,25km x 1,25km), falta de coordenadas 
confiáveis para a sua exata localização e dificuldades de sua delimitação, em fotoanálise de imagem 
digital, pelo mascaramento dos sedimentos cenozóicos. Situa-se cerca de 9 km a sudoeste de Caracol 
do Piauí.

Silva et al. (1988) definiu os litótipos desse complexo como piroxenitos, dioritos alcalinos, sienitos 
(albititos, alcalifeldspato sienitos e quartzo sienitos), carbonatitos (olivina-apatita sovito, biotita-apatita 
sovito e magnetita-olivina-apatita sovito), lamprófiros e crostas fosfáticas residuais.

Leite (1997) cita que o carbonatito é mineralizado em apatita, represntando o minério primário, 
com teor médio de 8% de P2O5 (SILVA et al., 1988). O outro tipo de minério é resultante de processos 
de enriquecimento supergênico residual que ocorreu durante o Plioceno-Pleistoceno, contemporâneo 
ao fenômeno de laterização regional. Esse minério é significativamente mais rico em P2O5, constituindo 
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um apatitito, devido à maior estabilidade da apatita, em relação aos carbonatos e silicatos, perante 
os fenômenos intempéricos. Esse depósito foi primeiramente avaliado e quantificado (a partir de 
1984), pela Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração – CBMM, sendo posteriormente, os seus 
direitos minerários adquiridos pela Galvani Fertilizantes da Bahia Ltda., que instalou uma usina de 
beneficiamento para a explotação do minério.

5.1.1.1.2 - Complexo Lagoa do Alegre (A4ln)
Segundo Angelim (1997) – folha Petrolina (SC.24-V-C) e Moraes e Figueirôa (1997) – folha 

Paulistana (SC.24-V-A), PLGB-DNPM/CPRM, ambas em escala 1:250.000, trata-se de uma unidade 
metavulcanossedimentar que corresponde, em parte, à Subunidade Gnáissico-Xistosa de Sampaio 
e Vasconcelos (op. cit.) e Prado e Vasconcelos (op. cit.). Esses autores dividiram esse complexo em 
duas sequências: a primeira, de caráter metavulcanossedimentar, químico-exalativa, denominada 
de Unidade Macambira e a segunda, eminentemente metassedimentar chamada de Unidade 
Minadorzinho, sem conotação estratigráfica. Ainda, para esses autores o contato com a unidade 
inferior cratônica, Complexo Sobradinho-Remanso, é de natureza discordante, embora em alguns 
locais observe-se aparente concordância estrutural entre ambas as unidades estratigráficas. Com base 
nas informações bibliográficas pesquisadas, incluindo o Mapa Geológico do Estado da Bahia, escala 
1:1.000.000, (CPRM, 2003) e Mapas Geológicos do Programa Levantamentos Geológicos Básicos do 
Brasil – PLGB - folhas (PETROLINA e PAULISTANA, escala 1:250.000 e BARRA DO BONITO, escala 
1:100.000), foi reconhecida como atribuída a este complexo na área de estudo, apenas a Unidade 
Minadorzinho, caracterizada por um relevo acidentado, onde se ressaltam as cristas alongadas e 
sinuosas, intensamente dobradas de gnaisses e quartzitos.

5.1.1.1.2.1 - Unidade Minadorzinho  
Aflora no quadrante sudeste da área do projeto, a leste da cidade de Dirceu Arcoverde, em 

território baiano, cujas rochas sustentam feições topográficas bem realçadas, com cotas acima de 
650m e denominações locais de serra Urradeira e morro do Chapéu, sustentados provavelmente por 
gnaisses, xistos e quartzitos, litótipos muito comuns nesta unidade, marcados por superposição de 
dobramentos, predominantemente isoclinais e recumbentes, onde é notável na fotoimagem digital a 
interferência dos vários ciclos tectônicos de deformação.

Segundo Angelim (1997) e, Moraes e Figueirôa (1997), origina um solo areno-argiloso, passando 
a arenoso e esbranquiçado nas áreas de domínio dos quartzitos e paragnaisses. Descrevem que se trata 
de uma associação litológica indivisa, de natureza predominantemente xistosa-gnáissico-quartzítica, 
cujos termos litológicos mais frequentes são: micaxistos, gnaisses, quartzitos, além de metabasitos, 
mármores e formações ferríferas, sendo seus constituintes minerais mais comuns quartzo, muscovita, 
sericita, clorita, biotita, feldspato, podendo conter ainda turmalina, granada, cianita e estaurolita. Os 
quartzitos, quando submetidos às zonas transcorrentes de alto “strain”, recristalizam-se e tornam-se 
puros, maciços e com estruturas em bastão tipo “mullions”. As paragêneses do conjunto denotam 
metamorfismo regional de fácies anfibolito, médio a alto, com acentuado retrometamorfismo para a 
fácies xisto verde, evidenciado pela presença da clorita, sericita e muscovita, associadas à estaurolita, 
cianita e sillimanita. Apresenta um complicado nível de deformação, semelhante aquele atribuído ao 
Complexo Sobradinho-Remanso, como demonstrado no mapa geológico, onde é possível se verificar 
nas fotoimagens digitais a interferência de vários ciclos de dobramentos, num arranjo estrutural bastante 
complexo.    

5.2 - Paleoproterozóico

5.2.1 - Complexo Serra da Boa Esperança (PP13be1)
Segundo Leite (1997), este nome decorre da serra da Boa Esperança representar o maior 

acidente geográfico regional. Situa-se ao sul da cidade de Anísio de Abreu, com extensão para o Estado 
da Bahia, cujo relevo é sustentado pelas litologias desta unidade. Foram individualizados dois extensos 
corpos na porção sudoeste da área investigada, caracterizados por cristas estruturais alongadas, com 
topografia bastante acidentada e cotas acima de 600m de altitude. O primeiro corpo, situado entre Peixe-
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BA e Anísio de Abreu-PI, está orientado na direção N-S, com cerca de 30 km de extensão e sustenta 
as serras das Pitombas, da Boa Esperança, da Gameleira e da Salina. O segundo entre a cidade de 
Várzea Branca e o povoado São Vitor, está orientado na direção NNE-SSW, com aproximadamente 37 
km de extensão e sustenta as serras da Boa Vista e das Traíras.

Assenta sobre os ortognaisses migmatíticos, tonalítico-trondhjemíticos e granodioríticos do 
Complexo Sobradinho-Remanso e faz contato, sem relação clara, com os granitóides sintectônicos do 
regime transcorrente. Une-se, também a essas duas unidades, através de contatos tectônicos, com 
extensas zonas de cisalhamento.

Kegel (1956) apud Leite (1997) mencionou a presença de quartzitos e micaxistos, orientados 
segundo a direção N-S, superpostos a gnaisses, ao sul da cidade de Caracol-PI. Barbosa (1965) 
reconheceu, na divisa dos estados da Bahia e do Piauí, micaxistos a duas micas com quartzitos micáceos 
e lentes de calcários associados, contendo intrusões de granitos e sienitos. Caldasso et al. (1973), na 
região de Campo Alegre de Lourdes, incluíram no Pré-Cambriano B uma seqüência de quartzitos e 
de quartzo micaxistos feldspáticos (pBq), aflorante nas serras das Pitombas, da Boa Esperança e do 
Estreito, à qual atribuíram uma idade do Meso ao Neoproterozóico. Lima et al. (1977) descreveram uma 
seqüência de metapsamitos com intercalações subordinadas de metassemipsamitos e metapelitos, 
constituindo as serras da Boa Esperança, Pitombas, Morrinho e da Pedra Comprida.

Leite et al. (1987) e Leite & Fróes (1989) descreveram a ocorrência de metassedimentos xistosos 
e quartzíticos com lentes de mármore na região de Campo Alegre de Lourdes, correlacionando-os ao 
grupo Salgueiro-Cachoeirinha (Paleoproterozóico). Leite et al.(1993) mencionaram a existência de uma 
Seqüência Metassedimentar Carbonatada, composta por xistos calcíferos e lentes de calcário, cujo 
posicionamento estratigráfico foi incluído no Neoproterozóico, com ressalva de seu caráter duvidoso.

À semelhança das outras unidades pré-cambrianas este complexo foi individualizado e descrito, 
apenas com base em informações bibliográficas e interpretação de fotoimagem digital GEOCOVER.   

Segundo Leite (1997), o Complexo Serra da Boa Esperança compreende os xistos carbonatados 
com lentes de calcário e os metapsamitos e pelitos, mapeados nas folhas Campo Alegre de Lourdes 
e Peixe, escala 1:100.000, (PLGB), anteriormente mencionadas. Reconheceu na unidade duas 
subunidades que denominou de Subunidade (6a): a de fácies pelito-psamítica e de Subunidade (6b): a 
de fácies pelítico-carbonática. Com base nas posições geográficas dessas subunidades mapeadas na 
folha Peixe e nas informações fornecidas pelo autor, admite-se que na área do Projeto Borda Sudeste 
da Bacia Sedimentar do Parnaíba – PI/BA ocorra somente a Subunidade (6a), pois na sua forma de 
distribuição, na Carta Geológica das folhas Campo Alegre de Lourdes e Peixe, é a única que avança 
na direção norte, ultrapassando as fronteiras da Bahia, adentrando-se em território piauiense. Formam 
cristas alongadas, marcadas por fortes lineamentos estruturais, com amplos dobramentos regionais, de 
estilo isoclinal, “levimente recumbente” (interpretação em imagem GEOCOVER), com vergência para sul, 
muito bem evidenciados em fotografias aéreas e imagem de satélite. Leite (1997) descreve os litótipos 
da Subunidade (6a) como micaxistos quartzosos, de coloração cinza-amarronzado, granulação fina a 
média, com forte foliação penetrativa. Localmente, contêm níveis enriquecidos em grãos de magnetita-
hematita, com dimensões de até 3 mm, ao longo das zonas de fechamento de megadobras, bem como 
concentrações de granada do tipo almandina. Petrograficamente são classificados como muscovita-
quartzo xisto, magnetita-muscovita quartzito, muscovita-magnetita quartzito, granada-biotita-feldspato-
quartzo xisto e albita-biotita-quartzo xisto, onde a albita pode ser de aporte, oriunda da percolação de 
fluídos alcalinos, próximos aos contatos com os maciços metaluminosos, acrescenta o autor. Diz ainda, 
que os litótipos da fácies pelito-psamítica, Subunidade (6a), através de suas paragêneses, demonstram 
um metamorfismo progressivo de sul para norte, variando da zona da biotita à zona da granada, em 
condições de fácies xisto-verde.

5.2.2 - Granitóides Sintectônicos
Segundo Angelim (1997), esta suíte metaplutônica, composta de oito unidades individualizadas 

(γ9, γ8, γ7, γ6, γ5, γ4, γ3, γ2), está intimamente relacionada à deformação (Dn + 2) da Zona de Cisalhamento 
Transcorrente Serra das Traíras – Riacho Terra Nova e correlatas. Diversos plútons ocorrem ladeando 
a referida estrutura ao longo de sua faixa de exposição. Na área estudada foram cartografadas, com 
base em pesquisa bibliográfica, fotointerpretação, análise visual e digital de imagem GEOCOVER, as 
unidades γ8 e γ7, correspondentes à Unidade Sobradinho-Remanso, contida no Mapa Geológico do 
Estado da Bahia – Escala 1:1.000.000, Versão 1.1, CPRM/Salvador, 2003, a seguir descrita.
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5.2.2.1 - Unidade Sobradinho-Remanso (PP2γ2ms)
Foram individulizados, como correlacionáveis às unidades γ8 e γ7, dois corpos de dimensões 

batolíticas, situados na porção sudoeste da área do projeto, alinhados na direção N-S, segundo o 
meridiano 43° oeste. Trata-se do prolongamento norte dos corpos de rochas dessa natureza, mapeados 
na porção setentrional do Estado da Bahia, limite com o Estado do Piauí, onde cobrem vasta região do 
Proterozóico baiano, situada a norte e oeste da represa de Sobradinho.

São intrusivos no Complexo Sobradinho-Remanso e, aparentemente no Complexo Serra da 
Boa Esperança, com os quais mantém também relações de contatos tectônicos, através de zonas 
de cisalhamento transcorrente, orientadas na direção NE-SW, com prolongamento para sul, além da 
fronteira do Piauí. O batólito maior, com superfície de aproximadamente 450km², adentra na borda da 
bacia, sob os arenitos e arenitos conglomeráticos do grupo Serra Grande e está parcialmente recoberto, 
pelos sedimentos detrito-lateríticos da Unidade NQdl2. O batólito menor, situado no limite sul da área 
do projeto, exibe em imagem de satélite fortes traços tectônicos, marcados por zonas de cisalhamento, 
com foliação milonítica de alto ângulo.

Podem aflorar como grandes “boulders”, formando pequenos morrotes, como observado no ponto 
FL-005, próximo às escarpas do grupo Serra Grande, onde exibe foliação pouco proeminente. Trata-se 
de metagranitóides leucocráticos de coloração cinza-claro a rosado, granulação fina a média, estrutura 
tanto maciça como com evidentes planos de foliação (ponto FL-009), compostos essencialmente de 
quartzo, feldspatos e biotita, secundariamente de muscovita e sericita, podendo ser classificados como 
típico biotita granito ou biotita granito félsico e granodioritos, gnaissificados, calcialcalinos de alto K, 
metaluminosos. Angelim (1997), ao mapear e descrever os Metagranitóides do Proterozóico Inferior 
de Regime Transcorrente – PLGB - folha Petrolina (SC.24-V-C), escala 1:250.000, CPRM, classificou 
petrograficamente os litótipos da unidade γ8 como metamonzogranitos e os da unidade γ7, como 
metassienogranitos e, mais raramente, monzogranitos. Cita ainda que esta última unidade apresenta 
textura porfirítica a “augen” e comportamento estrutural semelhante aos metagranitóides da unidade γ8, 
fato observado nas pesquisas realizadas neste trabalho.

5.2.3 - Suíte Alcalina Serra do Meio (PP3λms)
Leite (1997), folha Campo Alegre de Lourdes (SC.23-X-D-IV)/folha Peixe (SC.23-X-D-I), PLGB, 

escala 1:100.000, Convênio CBPM/CPRM, individualizou ao sul da folha Peixe extensos corpos de granitos 
alcalinos, supersaturados, constituindo uma faixa de direção NE-SW,  com mais de 50km de extensão, que 
atribuiu à Suíte Alcalina Serra do Meio, dividindo-a nas subunidades 8a, 8b, 8c e 8d. Anteriormente, já havia 
sido mencionada por Leite et al. (1987), em programa desenvolvido pela CBPM, para avaliação do potencial 
metalogenético da região. Acrescenta que esta faixa é caracterizada por fortes anomalias aeromagnéticas 
e aerocintilométricas, contendo uma expressiva suíte de granitos alcalinos, supersaturados que adentra o 
Piauí, através das folhas Peixe (SC.23-X-D-I) e São Raimundo Nonato (SC.23-X-D-II).

No Mapa Geológico do Estado da Bahia – Escala 1:1.000.000, Versão 1.1, CPRM/Salvador, 2003 foi 
individualizada a Suíte Alcalina Serra do Meio, compreendendo as unidades PP3λma, PP3λms e PP3λmm. 

Como representante dessa suíte, foi cartografado apenas um pequeno stock de formato 
grosseiramente semicircular, situado no extremo sudoeste do projeto, com dimensões de 2 km x 1 
km, aflorando em blocos, sustentando um morrote, orientado na direção NE-SW, próximo à localidade 
Baixãozinho-BA. Trata-se de metagranitóide de coloração cinza-rosado, granulação média a grosseira, 
bem orientado, com evidente foliação penetrativa, aspecto milonitizado, composto essencialmente de 
quartzo e feldspato, conforme descrição de amostra no afloramento, feita no ponto FL-173. Está encaixado 
no Complexo Sobradinho-Remanso, cujas relações de contato estão mascaradas pela Cobertura Detrito-
Laterítica (NQdl2) e seus limites norte estão subjacentes às escarpas dos arenitos, arenitos conglomeráticos 
e conglomerados do grupo Serra Grande. Em função de sua posição geográfica, combinada com a 
pesquisa e análise bibliográfica e interpretação da fotoimagem digital realizadas, enquadrou-se esse 
litótipo na Subunidade (8c) de Leite (1997) – Granitos metaluminosos, parcialmente peraluminosos e na 
Unidade (PP3λms) do Mapa Geológico do Estado da Bahia - Granito e sienito gnáissicos, com biotita e 
anfibólio e piroxênio sódicos, metaluminosos e, subordinadamente, peralcalinos.

Leite (1997) cita um afloramento desse pequeno maciço, localizado entre os povoados Baixão 
Novo e Baixãozinho (BA) e descreve como uma rocha de granulação média a grossa, milonitizada, 
segundo mergulho médio para NW, contendo uma lineação de estiramento mineral, cuja atitude sugere 
transcorrência oblíqua. Diz que na parte mais alta da colina, sustentada pelo maciço, a rocha apresenta 



Projeto Borda Sudeste da Bacia 
Sedimentar do Parnaíba

34

granulação muito fina com nítida foliação penetrativa. Ao exame microscópico acrescenta que os litótipos 
apresentam textura milonítica. A porção grossa é constituída por grãos de quartzo e feldspato, com 
palhetas orientadas de biotita marrom e finos cristais de aegerina-augita. Imersos na matriz ocorrem 
fenoclastos de pertita, seccionados por microfraturas preenchidas por quartzo. Os acessórios são 
cristais de fluorita associada aos microcorredores de cisalhamento, de magnetita envolvida por coroas 
de esfeno de granulação fina, de zircão e carbonato. Conclui classificando a rocha de ultramilonito, 
derivado do litótipo mais grosseiro.

5.3 - Neoproterozóico

5.3.1 - Província Borborema
Abrange a maior parte dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas 

e Sergipe, além do norte da Bahia e sudeste do Piauí. Na área investigada está confinada a oeste pela 
Província Parnaíba e ao sul, pela Província São Francisco, constituindo um conjunto de considerável 
complexidade litoestrutural e de longa história crustal, onde são bem evidentes os efeitos da atuação 
dos eventos tectônicos, termais e magmáticos do Ciclo Brasiliano (SANTOS & BRITO NEVES, 1984).

Almeida et al. (1977) in Oliveira (1998) definiu a Província Borborema como uma unidade de 
dobramentos brasilianos, complexamente organizada em maciços e sistemas. Brito Neves (1975) foi 
quem caracterizou seus principais elementos geotectônicos, segundo uma classificação hierárquica 
que inclui sistemas de dobramentos, maciços medianos, geoanticlinais, lineamentos e falhas 
profundas. Dentro do contexto de uma evolução brasiliana, Brito Neves (1983) introduziu o conceito 
de domínios estruturais e compartimentou a província em cinco domínios: Rio Coreaú, Jaguaribeano, 
Central, Centro-Oriental e Sergipano. Dentro desse mesmo contexto, Santos et al. (1984) propuseram 
uma compartimentação equivalente, porém com algumas denominações diferentes: Médio Coreaú, 
Cearense, Transnordestino, Extremo Nordeste e Sergipano.

Bizzi et al. (2003), com base no conceito de terrenos ou domínios tectonoestratigráficos de 
Santos (1996) e na integração de vários modelos de compartimentação previamente descritos 
(JARDIM DE SÁ, 1994; VAN SCHMUS et al., 1995A; BRITO NEVES et al., 2000; SANTOS et al., 2000) 
individualizaram nesta província três segmentos tectônicos fundamentais, limitados por importantes 
zonas de cisalhamento brasilianas, aqui denominadas de Subprovíncia Setentrional, Subprovíncia 
da Zona Transversal ou Central e Subprovíncia Externa ou Meridional, as quais foram subdivididas 
em domínios, terrenos ou faixas, com base no patrimônio litoestratigráfico, feições estruturais, 
dados geocronológicos e assinaturas geofísicas. Neste contexto, a região enfocada está situada na 
Subprovíncia Externa ou Meridional que compreende a porção da Província Borborema, situada ao 
sul do Lineamento Pernambuco, que encerra a Faixa de Dobramentos Riacho do Pontal, empurrada 
sobre o Cráton do São Francisco ao sul e sotoposta, a oeste, pelos sedimentos da Bacia Sedimentar 
do Parnaíba, onde está representada pelo grupo Casa Nova – formação Barra Bonita.

5.3.1.1 - Faixa de Dobramentos Riacho do Pontal
Sua denominação é atribuída a Brito Neves (1975), caracterizando uma extensa área de 

exposição de metassedimentos, localizada na região limítrofe dos estados do Piauí, Pernambuco e 
Bahia, com sua extremidade sudoeste bem contextulizada na área estudada (Figura 06).

Trabalhos mais recentes (1988-1991), executados pela CPRM/DNPM, dentro do Programa 
Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil – PLGB, na escala 1:100.000, subdividiram esta faixa 
de dobramentos em cinco domínios geológicos distintos: dois plutono-vulcano-metassedimentares 
que afloram em áreas restritas, correspondentes à Unidade Paulistana e à Unidade Brejo Seco; um 
metavulcano-sedimentar, correspondente à Unidade Monte Orebe; e dois metassedimentares, sendo 
um de caráter marinho-plataformal e o outro de ambiente marinho-profundo. Os metassedimentos 
deste sistema foram inicialmente, correlacionados aos grupos Salgueiro e Cachoeirinha de Barbosa 
(1965). Os trabalhos do PLGB adotaram para o mesmo sistema o termo Complexo Casa Nova, fazendo, 
contudo, várias subdivisões tectono-estratigráficas, sem conotação cronológica.

Na área do projeto ocorrem apenas os metassedimentos pelítico-psamítico-carbonáticos de 
ambiente marinho-plataformal.
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Segundo Bizzi et al. (2003), esta faixa representa uma bacia de margem passiva, composta pelo 
grupo Casa Nova, correspondente ao Complexo Casa Nova de Dalton de Souza et al. (1979), constituído 
pelas formações Mandacaru e Barra Bonita. A primeira compreende uma seqüência metaturbidítica e 
metagrauváquica que evolui para metagrauvacas quartzosas e feldspáticas, com fragmentos de rochas 
félsicas e hipoabissais, o que sugere uma sedimentação “flischóide” (essas formações foram definidas 
como unidades do Complexo Casa Nova por SANTOS e SILVA FILHO, 1991). A formação Barra Bonita 
consiste essencialmente de micaxistos e granada-mica xistos, com níveis de mármore cinza-escuro 
e quartzito na porção inferior, localmente com litofácies de filito cinza-escuro, sendo a única unidade 
identificada na área objeto deste trabalho.

5.3.1.1.1 - Grupo Casa Nova 

O termo Complexo Casa Nova foi proposto por Dalton de Souza et al. (1979), para congregar 
todas as rochas supracrustais do Sistema de Dobramentos Riacho do Pontal. Souza et al. (1979) utilizou 
essa mesma denominação para agrupar seqüências de rochas supracrustais desse mesmo sistema de 
dobramentos. Moraes e Figueirôa (1997) descrevem que o Complexo Casa Nova reúne os metassedimentos 
do Sistema de Dobramentos Riacho do Pontal, definido por Brito Neves (1975), que limita o Cráton do São 
Francisco na porção ocidental de Pernambuco, noroeste da Bahia e sudeste do Piauí.

Sua compartimentação foi esboçada inicialmente por Sofner (1971), sendo posteriormente 
aperfeiçoada por Santos e Caldasso (1978) e Santos e Brito Neves (1984).

Moraes e Figueirôa (1997) citam ainda que o Complexo Casa Nova é constituído pelas Unidades 
Brejo Seco, Paulistana, Monte Orebe, Mandacaru e Barra Bonita.

Bizzi et al. (2003) in Geologia, Tectônica e Recursos Minerais do Brasil, CPRM, chamam esta 
unidade de grupo, correspondente ao Complexo Casa Nova de Dalton de Souza et al. (1979) e 
denominam de formações as unidades Mandacaru e Barra Bonita, sendo esta última a única presente 
na área investigada.

Este grupo ocupa toda porção centro-leste da área do projeto, cuja distribuição assume forma 
ligeiramente triangular, com contornos irregulares, estando um dos vértices da base situado na 
região de São João do Piauí e o outro, em São Raimundo Nonato. O arranjo estrutural dessa faixa de 
dobramentos configura um grande “empurrão”, com transporte de massa para sul, sobre o Complexo 
Sobradinho-Remanso do Cráton São Francisco, indo de São Raimundo Nonato até além do limite leste 
do projeto. Segundo Gomes e Vasconcelos (1991), o metamorfismo desse grupo, inferido a partir das 
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diferentes assembléias minerais, é do tipo polifásico e plurifacial, refletindo condições de P-T variando 
de xisto verde médio a anfibolito. É afetado na área investigada por expressivo plutonísmo granítico, 
correspondente à suíte intrusiva tardi a pós-orogênica Serra da Aldeia. Suas relações de contato com 
as unidades geológicas circundantes são tanto de caráter tectônico, através de extenso falhamento de 
empurrão, sobre as rochas cratônicas da Província São Francisco, como discordante e por falhamentos 
gravitacionais, com os sedimentos basais do grupo Serra Grande da Província Parnaíba.

5.3.1.1.1.1 - Formação Barra Bonita (NPcb1, NPcb1c)
Segundo Figueirôa e Silva Filho (1991) e Santos e Silva Filho (1991) in Moraes e Figueirôa (1997), 

trata-se de uma unidade xistosa-quartzítica-carbonática de domínio marinho plataformal, aflorante em 
toda porção centro-leste da área investigada, indo desde São Raimundo Nonato até a região sul da 
cidade de São João do Piauí, onde se expõe amplamente por todo o vale do rio Piauí, mormente no 
trecho da barragem do Jenipapo. Suas relações de contato, com as unidades circundantes, apresentam 
contornos irregulares, destacando-se na sua extremidade sul o extenso falhamento de empurrão, de 
baixo ângulo, com foliação/xistosidade penetrativa variando de 25° a 45°, sugerindo transporte de 
rochas dessa unidade sobre os litótipos arqueanos do Complexo Sobradinho-Remanso da parte mais 
setentrional do Cráton São Francisco. Serve de embasamento aos sedimentos do grupo Serra Grande, 
em contato predominantemente discordante com superfície erosiva e, localmente tectônico. Na região, 
entre São Raimundo Nonato e Coronel José Dias, está recoberta por um extenso platô de solo detrito-
latetítico, comumente com matriz conglomerática e canga laterítica, exibindo topografia suavemente 
ondulada, destacando-se as morrarias de calcários metamórficos dessa formação, alinhadas na 
direção NE-SW e a estrutura “cuestiforme” dos arenitos e conglomerados do grupo Serra Grande. 
Para leste vai além dos limites da área, adentrando-se na folha Barra do Bonito (SC.24-V-A-IV), escala 
1:100.000, PLGB, Convênio DNPM/CPRM. Predomina nesta unidade um relevo ondulado, com realces 
topográficos ao longo da faixa de contato com os sedimentos do grupo Serra Grande e nas faixas com 
predominância de xistos quatzosos e quartzitos, além dos maciços granitóides e morros de calcários, 
orientados na direção NE-SW.

Nas porções norte e sudoeste de exposição dessa formação foram individualizados cinco corpos 
graníticos, relacionados à Suíte Intrusiva Serra da Aldeia (NP3γ3s), de idade brasiliana, com relações 
de contato tanto intrusiva como tectônica, com os metapelitos da formação.

Segundo Prado e Vasconcelos (1991) e Moraes e Figueirôa (1997) é constituída por uma 
seqüência metassedimentar marinho-plataformal, representada por micaxistos, essencialmente a 
quartzo, muscovita, biotita, sericita e clorita, com variações para xistos granadíferos e feldspáticos, 
sendo os litótipos mais comuns muscovita-biotita xisto, muscovita-biotita-quartzo xisto, muscovita-
sericita-quartzo xisto, quartzo-muscovita-sericita-clorita xisto, além de muscovita quartzitos, feldspato 
quartzitos e muscovita-sericita-feldspato quartzito, compondo o conjunto litológico indiferenciado 
(NPcb1). O segundo conjunto (NPcb1c) é composto pelos calcários metamórficos, essencialmente 
calcíferos, bem foliados e calcoxistos associados que sustentam as morrarias orientadas na direção 
NE-SW, alinhadas com a “cuesta” da bacia, margeando a rodovia BR-020, desde o povoado Garrincho 
até além de Coronel José Dias.

NPcb1 – Trata-se de uma seqüência indivisa, constituída predominantemente de micaxistos, com 
estreitas intercalações de quartzitos micáceos e com maior representatividade no Domínio Marinho-
Plataformal da formação na área. Pode conter ainda, xistos granadíferos e feldspáticos, quartzitos 
feldspáticos, além de ocorrências restritas de xistos calcíferos e grafitosos. Nas zonas de contato com 
os granitóides podem estar presentes estaurolita, cianita, sillimanita e cordierita. É o conjunto litológico 
de expressão geográfica dominante da formação, normalmente sotoposto a uma extensa cobertura 
arenosa a argilo-arenosa, detrito-laterítica, muitas vezes conglomerática e com pequenos platôs de 
canga laterítica que mascaram amplamente as rochas dessa unidade.

Os micaxistos são as litologias mais abundantes do grupo Casa Nova na área investigada, onde 
se apresentam como rochas de coloração cinza-clara a prateada e esverdeada, assumindo tonalidades 
ocre, amarronzada, avermelhada e acastanhada quando intemperizadas, granulação fina a média, 
aspecto sedoso brilhante, xistosidade bem desenvolvida, crenulados e microdobrados. São compostos 
essencialmente de quartzo, biotita e muscovita, seguidos secundariamente por clorita, sericita, granada 
e feldspatos. Podem apresentar metacristais de granada e, menos freqüente, de estaurolita e cianita, 
além de raros nódulos de cordierita e acículas de sillimanita. Prado e Vasconcelos (1991), baseados 
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em observações de campo e estudos de lâminas delgadas afirmam que essas rochas mostram uma 
crenulação transposta e um intenso retrometamorfsimo, caracterizado pela presença de cordierita em 
paragênese com muscovita, sericita e clorita. Continuam comentando que funcionam como excelentes 
marcadores de toda história deformacional do grupo Casa Nova, com estruturação comprovadamente 
policíclica e polifásica de toda Faixa de Dobramentos Riacho do Pontal. As fases de deformação D1, D2 
e D3, de idade transamazônica, bem evidenciadas nos xistos e calcários metamórficos dessa formação, 
na área investigada, geraram estruturas que evidenciam o seu desenvolvimento em um regime de 
deformação dúctil progressivo. Durante as fases D1 e D2 foram geradas dobras isoclinais levemente 
recumbentes, em diferentes escalas, com empurrões associados, em regime de cisalhamento dúctil, 
relacionados à tectônica tangencial. O evento de deformação D3 gerou dobras abertas, localmente 
fechadas, com superfícies axiais de mergulho forte e eixos coaxiais ou em ângulos variáveis com a 
direção dos eixos de D1 e D2. Associam-se a esse evento microdobras e crenulações com intensidade 
variável. É provável que o auge do metamorfismo aconteceu durante os eventos de deformação 
D1 e D2, em condições de fácies anfibolito médio. Já, no decorrer do evento D3 tem-se uma fase 
predominantemente retrometamórfica. Esta pode ser observada, de maneira quase uniforme, por 
toda área de ocorrência do grupo na região estudada, onde está presente a geração de assembléias 
mineralógicas características da fácies xisto verde, especialmente ao longo de toda faixa de contato 
com os sedimentos do grupo Serra Grande, onde são notáveis os afloramentos dessa formação e 
é comum se observar metapelitos com aspecto filitoso, podendo representar fácies petrográficas de 
metamorfismo brando, com vasta presença de filitos. A fase D2 foi responsável pelo desenvolvimento 
da superfície planar S2, muito bem evidenciada nas rochas xistosas, filitosas e carbonáticas do grupo 
Casa Nova na região investigada (Figura 07).

Os quartzitos ocorrem intimamente associados aos micaxistos e estão dispostos em cristas 
alinhadas e dobradas no extremo sudeste da área de ocorrência do grupo Casa Nova, onde sustentam 
acidentes geográficos com cotas acima de 600m, conhecidos como Serra do Riacho, Serra do Minador 
e Serra do Carvalho, no limite com a folha Barra do Bonito (SC.24-V-A-IV), escala 1:100.000 e folha 
Paulistana (SC.24-V-A), escala 1:250.000, ambas do PLGB, Convênio DNPM/CPRM. Ocorrem, também 
de forma restrita, em pontos isolados, especialmente na faixa de contato com os sedimentos do grupo 
Serra Grande. Os principais litótipos estão representados por muscovita quartzito, feldspato quartzito, 
muscovita-sericita quartzito e muscovita-sericita-feldspato quartzito. È comum associarem-se a essas 
rochas termos xistosos, como: muscovita-sericita-quartzo xisto, quartzo-muscovita-sericita-clorita xisto e 
muscovita-biotita xisto. Os quartzitos 
são rochas de coloração creme a 
esbranquiçada, com tonalidades 
cinza a rosada, granulação 
variando de fina a média, aspecto 
brilhoso, foliação pouco marcante, 
sendo mais desenvolvida nos 
leitos mais micáceos e compostos 
essencialmente por quartzo, 
muscovita, sericita e feldspato, além 
de epidoto.

NPcb1c – Foi descrita 
por Caldasso et al. (1973) in 
Schobbenhaus et al. (1984), como 
Unidade Vargem Grande (PSvg), 
englobando um conjunto de calcita-
muscovita-clorita xistos, com 
horizontes de calcixistos e mármores 
epimetamórficos, aflorantes na região 
sudeste do Piauí, próximo à cidade 
de São Raimundo Nonato, atribuída 
como seqüência metassedimentar 
do Proterozóico Superior, Domínio 

ESTILO DE DOBRAMENTO DA FASE NOS METASSEDIMENTOS
PELÍTICOS E CARBONÁTICOS DO GRUPO CASA NOVA
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Figura 07 - Perfil esquemático do estilo de dobramento da fase D2, observado nos  micaxistos,          
                          calcários metamórficos e filitos da formação Barra Bonita do grupo Casa Nova.    
                          Observar S1 seccionada e crenulada por S2. Ponto FL - 018, município de São    
                          Raimundo Nonato/PI.
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Transnordestino, subdomínio Riacho do Pontal. Em afloramentos, está representada dominantemente 
por calcários metamórficos que sustentam morros isolados, com cotas pouco acima de 500m, orientados 
na direção NE-SW, alinhados com a “cuesta” da borda da Bacia Sedimentar do Parnaíba, margeando 
a rodovia BR-020, desde o povoado Garrincho, situado a nordeste de São Raimundo Nonato, até 
pouco a leste de Coronel José Dias. Trata-se de quatro ocorrências cartografadas, cobrindo uma área 
aproximada de 75 km2, sendo a mais importante aquela situada a leste da cidade de Coronel José 
Dias, com cerca de 55 km2 de superfície. Sinalizam gradação lateral para as rochas metapelíticas, 
dominantes, com intermediação de xistos calcíferos ou carbonáticos.

São calcários cristalinos, constituindo litofácies em forma de grandes lentes ou horizontes 
intercalados na seqüência metassedimentar, pelítica, do Domínio Marinho-Plataformal. São rochas 
de cor cinza-escuro a cinza-claro, granulação fina a média, podendo se apresentar maciços (menos 
freqüente), bandados e/ou laminados, comumente recristalizados, intensamente dobrados em estilo 
isoclinal, ligeiramente recumbente, evidenciado, em afloramentos, pela foliação S1 com segregação de 
quartzo e calcita, secionada ou transposta pela foliação S2, paralela aos planos axiais das dobras (Figura 
07). São compostos essencialmente por calcita, tendo como acessórios quartzo e palhetas de sericita.

No passado, foram intensamente extraídos, de forma rudimentar, para a fabricação artesanal 
de cal. Segundo informações verbais de dados do Projeto Insumos Minerais para a Agricultura, CPRM 
(inédito), essas rochas carbonatadas podem ser utilizadas de forma mais nobre, principalmente na 
fabricação de pasta de precipitados de CaCO3 (carbonato de cálcio), na indústria de cimento, na fabricação 
de cal para tintas e como corretivo de solos. Por se situarem numa faixa de 10 km, considerada como 
área de influência da fauna e da flora do Parque Nacional Serra da Capivara, essa atividade foi proibida 
pelo IBAMA e esses calcários, hoje, não podem ser explorados por nenhum método de extração. 
Na parte aplainada, ao redor das morrarias calcárias, o intemperísmo dessas rochas desenvolve um 
solo argiloso, de tonalidade avermelhada, de excelente qualidade para o aproveitamento agrícola. É 
comum, em suas áreas de ocorrência, a presença de cavernas.

5.3.1.2 - Supersuíte Intrusiva Tardi a Pós-Orogênica

5.3.1.2.1 - Suíte Intrusiva Serra da Aldeia (NP3γ3s)

Primeiramente foi reconhecida por Caldasso et al. (1973), que lhe atribuiram idade eocambriana. 
Posteriormente, Gava et al. (1984) usou o termo Suíte Intrusiva Serra da Aldeia para definir um conjunto 
magmatogênico, com características anorogênicas, posicionado no final do ciclo Tectono-Magmático 
Brasiliano.

Ocorre na porção centro-leste da área do projeto, sob a forma de corpos irregulares, ligeiramente 
alongados e preferencialmente alinhados na direção NE-SW, indo além dos limites da área investigada. 
Morfologicamente, o corpo de maiores dimensões, constituindo um grande batólito, está situado a 
leste de Coronel José Dias, na região da localidade Poço do Angico. Apresenta realces topográficos, 
representados por elevadas morrarias, cujas cotas alcançam quase 500m de altitude. Este maciço 
está bastante deformado por ação de falhamentos que imprimiram sobre a sua estrutura traços de 
lineamentos estruturais concêntricos, especialmente na parte central do batólito. Foram reconhecidos 
outros quatro corpos menores, constituindo pequenos “stocks”, sendo dois situados à sudeste de São 
João do Piauí, um terceiro, próximo à Coronel José Dias, na fazenda Limoeiro (pontos FL-14 e FL-
15) e o último, na fazenda Lajeiro, onde está situado o britador do 3º BEC que utiliza a pedreira para 
a obtenção de brita, usada em capeamento asfáltico. No maciço da fazenda Limoeiro a Prefeitura 
de Coronel José Dias extrai paralelepípedos para revestimento de vias públicas. Todos esses quatro 
corpos menores apresentam relevo com pouca expressão topográfica e morros em forma de meia-
laranja (FL-14 e FL-15).

Na área investigada, esses corpos são intrusivos na seqüência metapelítica da formação 
Barra Bonita, do Grupo Casa Nova, freqüentemente com típicos contatos por falhamentos, como 
bem evidenciados no batólito da localidade Poço do Angico, fenômeno muito comum em rochas da 
epizona. Segundo Prado e Vasconcelos (1991) e Moraes e Figueirôa (1997), seus litótipos mostram 
um quimísmo eminentemente alcalino, com ligeira incidência peralcalina e são predominantemente 



Projeto Borda Sudeste da Bacia 
Sedimentar do Parnaíba

39

peraluminosos. Os primeiros autores acrescentam que são granitóides identificados como tardi a 
pós-deformação transcorrente, relacionados às zonas de cisalhamento transcorrente do Lineamento 
Pernambuco, de idade proterozóica superior. O “stock” da fazenda Limoeiro, localizado na “cuesta” 
da Bacia Sedimentar do Parnaíba, parcialmente sotoposto aos arenitos e conglomerados do grupo 
Serra Grande, apresenta uma granitogênese diferenciada, evidenciada pela cor, mudança de textura 
e composição mineralógica, pois, enquanto o granito do ponto FL-14 é cinza-claro, mesocrático, o do 
ponto FL-15, no mesmo maciço, apresenta tonalidade marrom-rosada, com bastante feldspato alcalino, 
ambos bastante fraturados.

Ressaltam, ainda, que, predominantemente ocorrem como rochas mais ou menos isotrópicas, 
de coloração rosada a cinza-claro, granulação média, ocasionalmente porfiróides, constituídas 
principalmente por K-feldspato, plagiclásio, quartzo, biotita, anfibólio e opacos, que combinados em 
proporções diversas acarretaram o aparecimento de tipos petrográficos distintos, predominando 
granodiorito, quartzomonzodiorito, quartzomonzonito, biotita granito e biotita-hornblenda granito. 
Localmente, podem apresentar o desenvolvimento de uma incipiente trama planolinear. Em lâminas 
delgadas exibem geralmente textura granular hipi a xenomórfica e apresentam, como minerais 
essenciais, K-feldspato predominante em relação ao plagioclásio, quartzo, biotita, hornblenda e, como 
acessórios, epidoto, titanita, apatita, zircão, carbonatos e opacos.

5.4 - Fanerozóico

5.4.1 - Paleozóico

5.4.1.1 - Província Parnaíba

Este termo foi proposto por Góes (1995), onde cita que a área da Província Parnaíba coincide 
com a da Província Meio Norte, ocupando uma superfície aproximada de 600.000 km². O autor, após 
estudos e pesquisas, comprovou a dificuldade de compreensão do quadro tectono-sedimentar, no 
contexto de uma bacia única. Segundo Bizzi et al. (2003), a designação é pertinente, uma vez que sua 
evolução deu-se de maneira policíclica, compartimentada em bacias com gêneses, estilos tectônicos, 
preenchimento sedimentar e idades distintas. 

Continuando, Bizzi et al. (2003) cita que a província é limitada a norte pelo Arco Ferrer (Arco São 
Vicente Ferrer-Urbano Santos-Guamá); a leste pela Falha de Tauá; a sudeste pelo Lineamento Senador 
Pompeu; a oeste pelo Lineamento Tocantins-Araguaia; e, a noroeste, pelo Arco Tocantins (Góes, 1995). 
Consiste de quatro sítios deposicionais, separados por discordâncias, que coincidem com as que limitam 
as supersequências em que Góes e Feijó (1994) dividiram as rochas sedimentares da Bacia do Parnaíba: 
Bacia do Parnaíba propriamente dita, Bacia das Alpercatas, Bacia do Grajaú e Bacia do Espigão-Mestre 
(GÓES, 1995). A primeira é do tipo IF/IS (Fratura Interior/Depressão Interior), a segunda do tipo IF (Fratura 
Interior), a terceira do tipo MS (Depressão Marginal) e a quarta do tipo IS (Depressão Interior).

5.4.1.1.1 - Bacia Sedimentar do Parnaíba

5.4.1.1.1.1 - Considerações Gerais

A Bacia Sedimentar do Parnaíba, anteriormente conhecida como Bacia do Maranhão, 
denominação originalmente proposta por Derby (1884), situa-se na porção nordeste ocidental brasileira, 
compreendendo grande parte dos territórios dos Estados do Piauí e Maranhão, além de porções mais 
restritas dos Estados do Ceará, Pará, Tocantins e Bahia. Segundo Góes e Feijó (1994), ocupa uma área 
aproximada de 600.000 km2, apresentando formato poligonal alongado na direção NE-SW, com limites 
atuais erosivos que refletem as reativações tectônicas das estruturas de seu substrato (Figura 08).

Está inserida na Plataforma Sulamericana, cuja origem, com base nos critérios de classificação de 
Klemmer, 1971 (apud FIGUEIREDO & GABAGLIA, 1986) e Asmus & Porto, 1972 (apud FIGUEIREDO 
& GABAGLIA, 1986), é considerada como uma bacia do Tipo I (Interior Cratônica).
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Góes et al. (1993) adotam como hipótese mais aceita para a implantação da Bacia Sedimentar 
do Parnaíba uma suposta fragmentação de um supercontinente no Neoproterozóico, deixando como 
subproduto um megasistema de fraturas que deu início à construção da Depressão Intracratônica do 
Parnaíba.

Trata-se de uma bacia com expressivo registro de rochas do Paleozóico, ocorrendo, também, 
rochas mesozóicas e sedimentos cenozóicos que cobrem grandes áreas. Segundo Góes et al. (1993), 
a espessura máxima de todo o pacote sedimentar é em torno de 3.500m.

O limite sul da bacia é definido pelo Arco de São Francisco. As bordas leste e oeste são delimitadas 
pelo Escudo Brasileiro. O limite noroeste é evidenciado pelo Arco de Tocantins que separa a Bacia do 
Parnaíba da Bacia Amazônica. Ao norte é separada das Bacias Costeiras de São Luis e Barreirinhas pelo 
Arco Ferrer – Urbano Santos (Figura 08).  Apesar de sua forma aparentemente elíptica, os processos 
tectônicos e estruturais a que se submeteu são essencialmente lineares, exercendo controle sobre 
a sua forma e impondo características próprias à sua coluna litológica. Como se trata de uma bacia 
intracratônica, uma de suas feições primárias é a disposição original, horizontal de seus estratos.

Góes e Feijó (1994) subdividiram a coluna sedimentar da bacia em cinco grupos, depositados do 
Siluriano ao Cretáceo, denominados do mais antigo para o mais jovem de Grupo Serra Grande, Grupo 
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Canindé, Grupo Balsas, Grupo Mearim e as formações Grajaú, Codó, Itapecuru, Urucuia e Areado que 
estão associadas a um único ciclo deposicional, distribuídas através de dois sistemas distintos que se 
equivalem cronoestratigraficamente. O Sistema Grajaú-Codó-Itapecuru ocorre na porção norte da bacia 
e o Urucuia-Areado ao sul. Descrevem ainda, que esses cinco grupos definidos na Bacia do Parnaíba 
podem também ser referidos como seqüências deposicionais de segunda ordem, nos termos que 
correspondem aproximadamente à definição e conceitos propostos por Sloss (1963). Neste contexto, o 
preenchimento desta sinéclise processou-se através de cinco seqüências deposionais, correlacionáveis 
a ciclos tectônicos de caráter global (SOARES et al. 1978; GÓES et al. 1992), assim denominadas: 
Seqüência Siluriana (correspondente ao Grupo Serra Grande); Seqüência Devoniana (correspondente 
ao Grupo Canindé); Seqüência Carbonífero-Triássica (correspondente ao Grupo Balsas); Sequência 
Jurássica (correspondente ao Grupo Mearim) e Seqüência Cretácea (correspondente as formações 
Grajaú, Codó e Itapecuru), cuja natureza da sedimentação é predominantemente siliciclástica, 
ocorrendo subordinadamente calcário, anidrita e sílex, além de diabásio e basalto, representativos de 
eventos magmáticos do Neotriássico ao Eocretáceo.

Bizzi et al. (2003) descrevem que a Bacia Sedimentar do Parnaíba representa cerca da metade 
da província homônima, em sua parte centro-sul e foi implantada, segundo Brito Neves (1998), sobre 
os riftes cambro-ordovicianos de Jaibaras, Jaguarapi, Cococi/Rio Jucá, São Julião e São Raimundo 
Nonato, sendo, portanto, do tipo IF/IS (Fratura Interior/Depressão Interior), compreendendo as 
superseqüências Silurianas (grupo Serra Grande), Devoniana (grupo Canindé) e Carbonífero-Triássica 
(grupo Balsas), de Góes e Feijó (1994).

Ocupa, aproximadamente 61,30% da área total mapeada, distribuindo-se por toda porção central 
e norte do projeto, onde assenta discordantemente sobre as rochas mais antigas, representadas 
por gnaisses, migmatitos, granitos, anfibolitos, xistos, filitos, quartzitos, calcários metamórficos e 
outras rochas pré-cambrianas. Seu limite com essas rochas mais antigas se faz através de contato 
grosseiramente linear, controlado por um grande sistema de fraturas, com direção NE-SW, indo de 
Caracol, na porção sudoeste da área, até São João do Piauí, na parte nordeste, exibindo feições 
tectônicas representadas por falhamentos normais ou de gravidade que normalmente truncam esse 
contato, colocando unidades mais antigas no mesmo nível de outras mais jovens (Figura 09).

Figura 09 - Mapa geológico da área do projeto, ilustrando distribuição das unidades geológicas e arcabouço tectônico-estrutural.
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Na área investigada, o critério de individualização das diversas unidades litoestratigráficas 
está de acordo com Góes e Feijó (1994), representadas pelos grupos Serra Grande Indiviso (Ssg); 
Grupo Canindé: pelas formações  Pimenteiras (D2p), Cabeças (D2c), Longá (D3C1l)  e Poti (C1po); 
por Rochas Magmáticas (β), além de extensas Coberturas Cenozóicas Detrito-Lateríticas (NQdl) e 
Depósitos Colúvio-Eluviais (NQc). O reconhecimento dessas unidades obedeceu a critérios de 
pesquisas bibliográficas, estudos fotogeológicos, análises visuais e interpretação de imagens de satélite 
LANDSAT-5 TM, análises e interpretação de imagens digitais de satélite SRTM-Sombreada e Mosaico 
Geocover, padrões estruturais, sedimentológicos e mineralógicos, além de dados palinológicos e 
litológico-descritivos de campo que culminaram com os fundamentos e conceituação das interpretações 
geológicas, retratadas cronologicamente, na Coluna Litoestratigráfica apresentada na figura 10.

Figura 10 - Coluna litoestratigráfica da área do projeto.
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5.4.1.1.1.2 - Grupo Serra Grande Indiviso (Ssg)

Foi primeiramente definido por Small (1914) como “Série Serra Grande”, englobando arenitos, 
conglomerados e calcários da borda oriental da bacia. Plummer (1948) e Campbell et al. (1949) 
mantêm o mesmo conceito de Small (1913), porém atribuiram à sequência idade cretácea. Kegel 
(1952) estudando o Devoniano da bacia propôs o termo formação Serra Grande para designar os 
sedimentos subjacentes à formação Pimenteiras, posicionando-os no Devoniano Inferior. Blankennagel 
(1952) englobou na formação Serra Grande o membro Itaim da formação Pimenteiras, proposto por 
Kegel (1952), conceito este seguido também por Aguiar (1971). Mesner & Wooldridge (1962) adotaram 
o conceito de Kegel (1952). Rodrigues (1967) denominou a seção superior da formação Serra Grande 
de Blankennagel de formação Mirador, dividindo-a em três membros: Tianguá, Jaicós e Itaim, sendo 
este último a parte superior da seção Serra Grande. Posteriormente, foi promovida a grupo por Carozzi 
et al. (1975), composto pelas formações Mirador, Ipu, Tianguá e Itaim.

Caputo & Lima (1984) e Góes et al. (1993) in Góes & Feijó (1994) adotam a mesma terminologia 
e atribuem ao grupo Serra Grande as formações Ipu, Tianguá e Jaicós.

Durante os trabalhos de campo não foi possível reconhecer e individualizar essas formações, 
visto que a investigação geológica não foi o objetivo do projeto. Além disso, a área estudada é uma 
parte da bacia e no grupo predomina um espesso pacote de arenitos médios a muito grosseiros, 
geralmente caulínicos e conglomeráticos, conglomerados e raros níveis de siltito ou argilito na base, 
muito bem expostos em sua estrutura “cuestiforme” (Foto 02). Este conjunto litológico está muito 
bem situado no contexto da descrição ampla adotada por Lima & Leite (1978), de caráter regional, 
abrangendo toda a área da bacia, onde cita a seção tipo da “formação”, caracterizada ao longo da 
Serra da Ibiapaba, na região de Ipu, Estado do Ceará. Entretanto, optou-se em adotar a terminologia de 
grupo, proposta por Góes & Feijó (1994), por se tratar de uma nomenclatura atual, feita com base em 
estudos e pesquisas que facilitaram a compreensão tectono-sedimentar da bacia. Estes autores, dentro 
do conceito de estratigrafia de seqüências, colocaram o grupo Serra Grande como correspondente à 
Seqüência Devoniana, depositada em um ciclo transgressivo-regressivo completo, representativo da 
primeira ingressão marinha na bacia. Admitem que o início da sedimentação tenha ocorrido como 
conseqüência da atuação de um megasistema de fraturas, associado à contração térmica do final da 
Orogenia Brasiliana. O término da sedimentação é atribuído aos reflexos da Orogenia Caledoniana.

Na área estudada é considerado a seqüência basal da bacia, ocupando uma superfície aproximada 
de 932 km2, assentado diretamente sobre as rochas das províncias São Francisco e Borborema, cuja 
área de exposição e recarga está representada por uma estreita faixa de direção NE-SW, estendendo-
se de Caracol, na porção sudoeste da área do projeto, até além de São João do Piauí, sustentando 
a linha de “cuesta” dos limites da bacia com as rochas do embasamento (Foto 02 e Figura 09). Sua 
maior exposição está situada nas regiões sul e leste desta última cidade (Figura 11). É comum a 
evidente discordância angular e/ou erosiva, entre os arenitos e arenitos conglomeráticos desse grupo 
com as rochas mais antigas, como observada nos pontos FL-019, FL-099, FL-109, FL-l27 e FL-129, 
situados ao longo da linha de contato, onde os sedimentos pertencentes a essa unidade repousam 
sobre micaxistos, atribuídos ao grupo Casa Nova – formação Barra Bonita e gnaisse do Complexo 
Sobradinho-Remanso (Figura 12).

Em alguns locais, como nos pontos FL-019 e FL-124, situados na BR-020, distando 5 km a norte 
de Coronel José Dias, o contato dos sedimentos do grupo Serra Grande com os micaxistos Casa Nova, 
além de discordante angular e erosivo é também tectônico, evidenciado no corte da estrada por um 
falhamento do tipo normal ou gravitacional, com atitude: N50ºE/70ºNW e rejeito da ordem de 10m, 
destacando-se na zona de falha arenito brechado, com estrias em alguns blocos e o micaxisto com fortes 
evidências de estruturas cataclásticas, como estrias e milonitização (Figura 13). Por influência tectônica 
do falhamento originaram-se, também, pequenos dobramentos desarmônicos nos arenitos Serra Grande, 
caracterizados por um desordenamento na direção e mergulho de seus eixos. Além disso, são comuns, 
em escala de afloramento, pequenas falhas normais e/ou de gravidade e processo de silicificação nos 
arenitos e arenitos conglomeráticos, observados. É notável, ainda, um sistema de juntas e diáclases que, 
como as falhas, apresentam geralmente direções principais NE-SW e NW-SE, sempre evidenciando 
uma forte ligação com os efeitos provocados pela Zona de Falha Transbrasiliana, Góes et al. (1993), que 
corresponde ao extenso Lineamento Transbrasiliano (Sobral-Pedro II) de direção NE-SW (Figura 14).
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É possível que o comportamento litológico do grupo Serra Grande esteja relacionado à estrutura 
de seu substrato, face, principalmente as variações de espessura e litologias que apresenta, observadas, 
sobretudo ao longo de sua faixa de exposição no contato com as rochas pré-cambrianas. Assim, durante 
as investigações de campo verificou-se nos afloramentos a predominância de arenitos cremes, rosados, 
esbranquiçados, amarronzados e, até avermelhados, granulação fina a muito grosseira, comumente 
conglomeráticos e conglomerados, com grãos angulosos a subarredondados, foscos, mal selecionados, 
cimento sílico-caulínico a sílico-ferruginoso, normalmente friáveis, localmente duros, em especial 
na base do pacote (Fotos 04, 05 e 06). Freqüentemente são caulínicos e, quando conglomeráticos 

FL-109

10m

2km W

600m 610m

SERRA
GRANDE

ESTRADAANÍSIO
DE ABREU/

SÃO BRAZ DO PIAUÍ

510m

MICAXISTO

E

Figura 12 - Contato discordante, angular e erosivo entre os arenitos, arenitos conglomeráticos e conglomerados do grupo Serra        
                    Grande e micaxistos do grupo Casa Nova.

BR - O20

Rejeito da falha 10m

L E G E N D A

Material Coluvionar

Arenito Brechado Serra Grande

Arenito Serra Grande

Micaxisto Casa Nova

Falha normal ou gravitacional Discordância

NW

25 m

SE

300 m

BR-020
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0
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Figura 13 - Falha normal ou gravitacional, com indicação do bloco rebaixado, orientada na direção N50ºE/70ºNW, situada na borda 
                     sudeste da Bacia Sedimentar do Parnaíba, colocando micaxistos do grupo Casa Nova no mesmo nível topográfico dos   
                     arenitos da base do grupo Serra Grande . Observar arenitos,  com tonalidade amarronzada, do lado esquerdo da falha. 
                     BR-020, ponto FL-019, norte da cidade de Coronel José Dias. Observar no perfil geológico, esquemático, ilustração da 
                     falha, com rejeito de aproximadamente 10m.
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Figura  14 - Esboço dos principais lineamentos da Bacia Sedimentar do Parnaíba, destacando-se o extenso  lineamento da 
                           Zona de Falha Transbrasiliana, com marcante influência tectônica na área do projeto, responsável pela origem 
                           das estruturas “grabenformes” (modificado de GÓES e TRAVASSOS, 1993).

Foto 04 - Conglomerado da base do grupo Serra Grande (Ssg). 
                 Os seixos podem atingir até cerca de 40cm de tamanho   
                 e estão imersos em matriz areno-caulínica, média 
                 a grosseira. Ponto FL-214, município de Coronel José       
                 Dias.

Foto 05 - Aspecto do arenito e conglomerado da base do grupo  
                   Serra Grande. Notar contato brusco entre o arenito e o 
                   conglomerado e o elevado percentual de seixos. Parque 
                   Nacional Serra da Capivara, Toca do Paraguai, município 
                   de Coronel José Dias.
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apresentam matriz arenosa e areno-argilosa, fina 
a muito grosseira, com seixos predominantemente 
de sílica, angulosos a subarredondados até 
arredondados. Subordinadamente podem ocorrer 
níveis pouco espessos de argilito ou siltito vermelho 
a arroxeado, lacustrino, muito endurecidos, 
mormente na base da seqüência, no contato com o 
embasamento, como visto na “Toca do Pajeú”, no 
Parque Nacional Serra da Capivara e nos pontos 
FL-008, na estrada Novo Horizonte/Mocambo e 
FL-019, na BR-020 (Foto 07). É freqüente, nas 
faixas arenosas e conglomeráticas, estratificação 
cruzada acanalada, de baixo ângulo, presente 
em vários afloramentos descritos, destacando-
se na exposição da sequência litológica basal do 
grupo, na PI-140, na localidade Serra Vermelha, 
pouco a norte de São Raimundo Nonato, onde 
predominam os arenitos, arenitos conglomeráticos 
e conglomerados do grupo.

Nos pontos FL-082, FL-083, FL-097, FL-
115, FL-116, FL-120, FL-121, FL-126, FL-133, FL-
134 e na fazenda Mundo Novo, próximo a Caracol, 
todos situados na zona de contato ou mesmo no 
domínio das rochas do Complexo Sobradinho-
Remanso e grupo Casa Nova, foram descritas 
ocorrências muito restritas de arenitos, arenitos 
conglomeráticos e conglomerados de tonalidades 
creme, marrom-rosado, marrom-escuro, marrom-

avermelhado e vinho, com matriz arenítica fina a 
muito grosseira, total ou parcialmente laterizados, 
comumente com acamamento pouco conspícuo, 
estratificação geralmente bem evidente, marcada 
pela alternância de leitos ou níveis de granulação 
fina a grosseira com outros conglomeráticos, 
cujos seixos, predominantemente de sílica, 
podem, eventualmente, atingir cerca de 10 cm de 
tamanho, destacando-se, em sua maioria, aqueles 
variando de menos de 1 cm até 5 cm, geralmente 
arredondados a subarredondados, com alguns 
angulosos. O cimento é sílico-ferruginoso e a 
relação seixos/matriz, em alguns desses pontos, 
pode alcançar até cerca de 80%/20%, sendo 
comum à proporção 70%/30%. Verificou-se em 
várias dessas ocorrências a presença de blocos 
conglomeráticos de tonalidade marrom-escura 
a vinho, totalmente laterizados, semelhantes a 
uma canga laterítica conglomerática (Foto 08). É 
possível que muitos deles possam ser atribuídos a 
sedimentos mais antigos, pré-silurianos, como os 
descritos nos pontos FL-082, FL-083, FL-115, FL-
120, FL-123, FL-126, FL-133, FL-134 e fazenda 
Mundo Novo, comuns na borda da bacia ou se 

Foto 06 - Conglomerado da base do grupo Serra Grande, passando  em 
                       direção ao topo para alternância com camadas de arenitos e 
                       arenitos conglomeráticos. Notar instabilidade do ambiente de 
                       deposição, no nível conglomerático basal, com estrutura de corte 
                       e preenchimento, observada  pela ruptura do pacote com variação 
                       localizada de material mais fino, demonstrando ação tectônica, 
                       comum nos primórdios da sedimentação da bacia.

Foto 07 - Níveis de siltitos da base do grupo Serra Grande, observados 
                      em escarpa, próximo ao ponto FL - 019, BR-020, norte de 
                      Coronel José Dias.
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Foto 08 - Fotomontagem, ilustrando aspecto do conglomerado da base do grupo Serra Grande com matiz total a parcialmente laterizada. 
                   Notar o elevado percentual de seixos, onde o tamanho máximo pode atingir 10cm. Pontos FL-097, FL-120 e FL-121. Fazenda 
                   Serra dos Gringos, município de São Raimundo Nonato.
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Grupo Serra Grande (Ssg): Arenito amarronzado a amarelo ocre, parcialmente laterizado,
endurecido, podendo, inclusive tratar-se de sedimento pré-siluriano.

Cobertura Detrito-Laterítica (N dl )2 : Sedimento amarelo ocre, areno-argiloso, mal selecionado,
cimento sílico-argiloso.
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Figura 15 - Perfil esquemático, ilustrando arenito parcial ou totalmente laterizado, atribuido ao grupo Serra Grande ou à seqüência                
                      mais antiga, pré-siluriana, condicionada em estruturas de abatimento no embasamento da borda da bacia.

tratar de rochas da própria base do grupo Serra Grande, endurecidas e rebaixadas topograficamente 
por ações tectônicas, posteriormente laterizadas ou ainda condicionadas em estruturas de 
abatimento, sem percepção clara de sua presença na análise visual da imagem digital, em função 
de seu mascaramento pelo desenvolvimento de coberturas superficiais detrito-lateríticas (Figuras 15, 
16 e 17). No ponto FL-123 ocorre um espesso pacote de arenito conglomerático e conglomerado 
marrom a marrom-avermelhado, aflorando em escarpa, grosseiramente acamadado, tanto fino como 
grosseiramente estratificado, cuja estratificação é dada pela alternância de leitos, camadas e bancos 
conglomeráticos com outros de granulação fina, média, grosseira e muito grosseira, bastante friáveis 
e, até finos leitos argilosos (2 a 5 cm), avermelhados. Os grãos são predominantemente angulosos a 
subangulosos, foscos, mal selecionados e o cimento sílico-ferruginoso. Foi observada, neste local, uma 
aparente discordância litológica e “erosiva”, entre estes sedimentos e um pacote superior, representado 
por arenitos marrons-amarelados a cremes, finos a muito grosseiros, conglomeráticos, caulínicos, 
grosseiramente acamadados, bastante friáveis, típicos do grupo Serra Grande. Ocupam o topo das 
morrarias e apresentam marcantes diferenças com os arenitos conglomeráticos amarronzados a 
marrons-avermelhados, sotopostos (Figura 18). Situação semelhante ocorre no ponto FL-055, situado 
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Figura 17 - Arenito de tonalidade amarronzada a ocre, parcial a totalmente laterizado, contendo seixos de sílica dispersos. Pode             
                   tratar-se de ocorrência  de sedimento mais  antigo do que o grupo Serra Grande.
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Figura 18 - Espesso pacote de arenitos conglomeráticos e conglomerados, exibindo aparente discordância litológica             
                    e erosiva. O arenito superior é típico do grupo Serra Grande, enquanto a seqüência inferior sugere 
                    tratar-se de sedimento,  provavelmente pré-siluriano (?).
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Grupo Serra Grande (Ssg): Arenito marrom-avermelhado,
microconglomerático, muito alterado, ,
parcialmente laterizado, podendo, inclusive tratar-se de
sedimento pré-siluriano.

bastante friável

Cobertura Detrito-Laterítica (N dl )2 : Cascalheira, parcialmente laterizada.Q

L E G E N D A

FL-133

Figura 16 - Arenito marrom-avermelhado, microconglomeráritico, cimento ferruginoso,  muito alterado, extremamente friável,  
                   pacial a totalmente leterizado, exibindo pseudoestrutura planar, original. FL -133, município de São Raimundo 
                   Nonato-PI.
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Figura 19 - Arenitos e conglomerados arroxeados a marrom-avermelhados, cimento sílico-ferruginoso, parcialmente laterizados, sotoposto a típicos
arenitos e conglomerados do grupoSerraGrande. Pode tratar-se de ocorrência de sedimentos pré-silurianos (?).
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Formação Pimenteiras (D2p): Folhelhos,
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Grupo Serra Grande (Ssg): Arenitos
cong lomerát icos e cong lomerados,
característicos desta unidade.
Grupo Serra Grande (Ssg): Arenitos e
conglomerados rosados a marrom-
avermelhado, cimento sílico-ferruginoso,
parcialmente laterizados, possivelmente pré-
silurianos (?)

S N

Figura 19 - Arenitos e conglomerados arroxeados a marrom-avermelhados, cimento sílico-ferruginoso, parcialmente laterizados, 
sotoposto a típicos arenitos e conglomerados do grupo Serra Grande. Pode  tratar-se de ocorrência  de sedimentos 
pré-silurianos (?).

Figura  20  - Perfil geológico, esquemático, dos arredores da cidade de Caracol, ilustrando possível ocorrência de arenito     
                     pré-siluriano na estrada Caracol-Serrinha. Ponto FL-115.

em uma pequena represa, onde aflora um arenito que, quando parcialmente laterizado, apresenta 
tonalidades arroxeada, rosada, amarronzada e marrom-avermelhada, grosseiramente acamadado, 
grosseiramente estratificado, cuja estratificação é dada pela alternância de leitos, camadas e bancos 
conglomeráticos e de granulação grosseira com outros de granulação média a fina, grãos angulosos a 
subangulosos, mal selecionados e cimento sílico-ferruginoso, posicionado estratigraficamente abaixo 
dos arenitos conglomeráticos, característicos do grupo Serra Grande (Figura 19).

Na estrada que liga à cidade de Caracol ao povoado Serrinha, especificamente no ponto FL-115, 
situado cerca de 1 km a norte dessa cidade, aflora em uma valeta, à margem da estrada, um arenito de 
cor ocre a marrom, muito alterado, totalmente laterizado, com planos de pseudoacamamento original, 
granulação fina a média, argiloso, grãos angulosos a arredondados, mal selecionados, foscos e cimento 
sílico-ferruginoso. Sua decomposição dá origem a um solo amarelado a amarronzado, areno-argiloso, 
que forma um platô desde Caracol até o ponto descrito. Possivelmente, trata-se de arenito condicionado 
em estreita estrutura “grabenforme” (Figura 20). É semelhante aos encontrados na estrada para a 
fazenda Lagoa dos Padres (FL-083) e estrada para a fazenda Serra dos Gringos (FL-134).
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No poço estratigráfico 4SR-06-PI/CC589, perfurado na localidade Mocambo, entre São Raimundo 
Nonato e Anísio de Abreu, em convênio com a Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato, foi 
descrita no perfil litológico, no intervalo entre 236 até aos 700m finais da perfuração, uma seqüência de 
arenitos amarronzados, finos a muito grosseiros, conglomeráticos, comumente argilosos e calcíferos, 
com intercalações de níveis de folhelhos e siltitos esverdeados, cremes, amarelados, amarronzados 
e arroxeados, geralmente bem laminados, atribuídos provisoriamente à formação Mirador. Assim, 
sem um posicionamento estratigráfico confiável para essa seqüência “Mirador”, enviou-se para o 
Laboratório da Divisão de Paleontologia da CPRM, no Rio de Janeiro, as amostras de calha coletadas 
durante a perfuração do poço, a fim de proceder com os estudos palinológicos e bioestratigráficos, que 
sinalizassem com a geocronologia do período de deposição desses sedimentos. Os resultados das 
análises palinológicas executadas no conteúdo fossilífero das 23 amostras examinadas apontaram para 
os sedimentos do intervalo entre 228 a 693 metros de profundidade, idades do Emsiano ao Eifeliano, 
que corresponde ao Devoniano Inferior a Médio, portanto, pertencentes ao grupo Serra Grande. Quanto 
ao ambiente de deposição os acritarcos e quitinozoários constituem formas eminentemente marinhas 
e a presença de esporos e spongiophyton sugere deposição próxima ao litoral.

O grupo Serra Grande, na área estudada, apresenta espessura muito variada, entre 10 até 
200m, observada em toda a sua extensão aflorante na borda da bacia, exibindo relevo íngreme, com 
altaneiras escarpas, como visto no ponto FL-099, a noroeste da cidade de São Braz, onde arenitos 
cremes, amarelados, amarronzados e até rosados, grosseiramente acamadados, com estratificação 
evidenciada pela alternância de níveis médios com outros muito grosseiros e/ou conglomeráticos, 
friáveis, caulínicos, grãos angulosos a subarredondados, foscos, mal selecionados, cimento sílico-
caulínico a ferruginoso repousam em discordância angular e erosiva sobre um sericita-cloritaa-quartzo 
xisto creme-esverdeado a rosado, alterado, intensamente dobrado e crenulado, com duas foliações bem 
evidentes, tectonizado, com bastante veios de quartzo de segregação e contendo pequenos “bolsões” 
de um material esverdeado, argiloso, atribuído, localmente ao “grupo Casa Nova” (Figura 21).

Formação Pimenteiras (D2p):
Folhelhos e siltitos com arenitos
finos, subordinados.

Grupo Serra Grande (Ssg):
Arenitos e arenitos conglome-
ráticos, cremes a rosados.

Embasamento Pré-Siluriano:
Micaxisto cinza-claro a esver-
deado, dobrado, com duas
foliações bem evidentes, seme-
lhante aos xistos do grupo Casa
Nova.

Discordância

LEGENDASE

±1
0
m

± 500 m

± 30m

NW

FL-099

Figura  21 - Perfil geológico, esquemático, ilustrando espessura estimada do grupo Serra Grande (±10m) na borda sudeste da      
                     Bacia Sedimentar do Parnaíba. Ponto FL-099, situado a noroeste da cidade de São Braz do Piauí.

Na perfuração dos poços estratigráficos 4SR-06-PI/CC589 e 4SR-07-PI/CC220, situados 
respectivamente na localidade Mocambo e Parque Nacional Serra da Capivara, o grupo Serra Grande 
apresenta nos perfis litológicos espessuras da ordem de 639m no primeiro poço e 791m no segundo, 
demonstrando um espessamento anômalo, próximo à borda da bacia, estimulado pela ação tectônica 
do Lineamento Transbrasiliano que deu origem a estruturas “grabenformes” na sua margem sudeste, 
como definidas no Mapa Tectono-Estrutural (Figuras 22, 23, 24 e 25).
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Figura 22 - Perfil técnico,  construtivo, litológico e estratigráfico do poço 4SR-06-PI/CC589. Povoado Mocambo. São 
Raimundo Nonato/PI.
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Figura 23 - Perfil técnico,  construtivo, litológico e estratigráfico do poço 4SR-07-PI/CC220. Parque Nacional Serra da 
Capivara. São Raimundo Nonato/PI.
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Poço 4SR-06-PI/CC589.

Falha gravitacional.

: Arenitos e siltitos, subordinados.Formação Cabeças (D2c)

: Folhelhos e siltitos.Formação Pimenteiras (D2p)

Embasamento Arqueano-Proterozóico.

: arenitos, arenitos
conglomenráticos e conglomerados calcíferos.
Grupo Serra Grande (Ssg)

Corpo metabásico.

“Panelão”, com água no arenito, medindo cerca de
3m x 2,5m de boca e 8m de profundidade.

Localidade.

L E G E N D A

Serra Queixo

NW

Faz. Alfredo

Fonte

±30 km

FL-006

Mocambo
Poço CC 589 FL-007

FL-008

SE
Novo

Horizonte

Figura 25 - Perfil geológico, esquemático, ilustrando a litoestratigrafia e o espessamento do grupo Serra Grande na borda da 
                   bacia, indo da localidade Novo Horizonte à fazenda Alfredo. FL-006, FL-007 e FL-008, município de São Raimundo
                   Nonato/PI.

5.4.1.1.1.3 - Grupo Canindé
Denominação originalmente utilizada por Rodrigues (1967) e Carozzi (1975) para agrupar as 

formações Pimenteiras, Cabeças e Longá. Caputo e Lima (1984) incluíram posteriormente neste grupo 
a formação Itaim. Em função de estudos mais recentes, incorporados à coluna estratigráfica, montada 
para a área do projeto, será adotada a proposta de Góes et al., 1992 (apud GÓES e FEIJÓ, 1994), que 
redefiniram a unidade como representada pelas formações Itaim, Pimenteiras, Cabeças, Longá e Poti. 
Na área estudada foram reconhecidas apenas as quatro últimas formações.

Góes e Feijó (1994), dentro do conceito de Estratigrafia de Seqüências, citam que este grupo 
corresponde a Sequência Devoniana e sugerem que a retomada da sedimentação neste período 
seja consequência da carga sedimentar pré-existente, que promoveu um progressivo aumento da 
rigidez flexural, causando subsidência e expansão da bacia, resultando na implantação de novo 
ciclo transgressivo-regressivo, representativo da maior ingressão marinha registrada na sinéclise 
do Parnaíba. O término da sedimentação é atribuído ao soerguimento provocado pelos reflexos da 
Orogenia Eoherciniana.

5.4.1.1.1.3.1 - Formação Pimenteiras (D2p)
Foi assim denominada pela primeira vez por Small 1913, (apud SCHOBBENHAUS et al., 1984) 

para designar as camadas de folhelhos e siltitos cinza-arroxeados, aflorantes nos arredores da cidade 
de Pimenteiras, estado do Piauí. Considerou esta unidade mais antiga do que os sedimentos Serra 
Grande.

Plummer (1948) empregou o termo de Small (1913), subdividindo esta formação nos membros 
Oitis e Picos, situando-a subjacente à formação Serra Grande, com o que corroborou Campbell (1949).

Já Kegel (1953) continuou com o termo formação Pimenteiras, dividindo-a nos membros Itaim e 
Picos, porém posicionou a unidade acima dos estratos  Serra Grande.

Blankennagel (1952) considerando como formação Pimenteiras o membro Picos de Kegel 
posicionou o membro Itaim como topo da formação Serra Grande. Este conceito foi também adotado 
por Aguiar (1971).
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Mesner & Wooldridge (1964) adotaram Kegel (1953). Rodrigues (1969) considerou o Itaim como 
membro superior da formação Serra Grande, modificando inclusive o contato Itaim-Serra Grande de Kegel 
e incluiu a formação Pimenteiras no grupo Canindé, englobando as formações Cabeças e Longá.

Carozzi et al. (1975) usam a proposição de Rodrigues (1969), considrando a formação Pimenteiras 
dentro do grupo Canindé, porém introduzem os membros Carolina superior e inferior, como início da 
unidade Pimenteiras.

Caputo (1984) interpreta essa formação como um registro de grande transgressão marinha, 
devoniana, com oscilações do nível do mar, sendo o nível máximo de mar alto representado por 
camadas de folhelho laminado, depositado no Fransniano (Neodevoniano).

No trabalho de integração geológica e metalogenética da bacia, realizado por Lima & Leite (1978), 
consideram a formação Pimenteiras, segundo o conceito de Blankennagel (1952).

Caracteriza-se, litologicamente, por apresentar variações laterais de fácies, de modo gradativo, 
predominando no conjunto clásticos finos, onde os sedimentos pelíticos estão presentes em toda seção, 
notadamente na porção inferior da seqüência.

Representa a segunda unidade litoestratigráfica mais antiga da bacia  com uma área aproximada 
de 935 km2 e, à semelhança do grupo Serra Grande, ocupa uma faixa contínua de direção NE-SW, 
acompanhando a configuração estrutural da borda da bacia, indo desde o limite ocidental da área do 
projeto, a oeste de Caracol, até a sua porção nordeste, ao redor da cidade de São João do Piauí, onde 
se expõe largamente.

Litologicamente é representada por uma predominância de folhelhos de cores cinza, cinza-
esverdeado, cinza-arroxeado, amarronzados, esverdeados, avermelhados e vinho, finamente 
laminados, físseis, micáceos e, geralmente quebradiços (Foto 09). Um fato comum nesses sedimentos 
é a presença de estratificação plano-paralela, às vezes ondulada, tendendo nos siltitos e folhelhos 
a estrutura laminada, tipo “flaser”, indicando ambiente de deposição de planície marinha. Alternam-
se com folhelhos e siltitos, sendo mais freqüentes na porção superior do pacote, arenitos finos, de 
coloração cinza, creme, arroxeada, rosada, amarronzada e avermelhada, micromicáceos e, localmente, 
conglomeráticos e calcíferos.

Presentes irregularmente em vários horizontes da seqüência, predominantemente na porção 
inferior, ocorrem níveis ferruginosos, fortemente ferrificados ou laterizados, endurecidos, com 
tonalidades avermelhada, vinho, arroxeada, ocre e amarronzada. Esses horizontes de oxidação ou 
laterização sugerem que por vezes os sedimentos, então depositados, estiveram expostos a períodos de 
oxidação, com ou sem retrabalhamento, dependendo da duração do intervalo de tempo sob condições 
de aeração ou oxidação subaquática. Assim sendo, é provável que esses pelitos ferrificados, oxidados 
ou laterizados estejam relacionados a efeitos temporais de oscilação do nível do mar, acarretando uma 
descontinuidade nestes horizontes.

Quando as rochas dessa unidade se decompõem formam um solo de tonalidade amarelada, 
argiloso, onde, comumente se desenvolvem inúmeras pequenas elevações, provocadas pela ação 
de cupins e formigas. Esta cobertura pode, também, se apresentar laterizada, onde forma “pequenas 
piçarreiras”, especialmente quando se 
desenvolve nos sedimentos da porção 
inferior da seqüência.

Segundo Schobbenhaus (1984) 
essas características litológicas e 
sedimentares sugerem, portanto, para 
a formação Pimenteiras um ambiente 
marinho infranerítico e até litorâneo, 
com oscilação do nível do mar 
causando períodos de exposição nas 
áreas sobrelevadas.

Foram enviadas para estudos 
palinológicos e bioestratigráficos, no 
Laboratório do LAMIN/CPRM/RJ, três 
amostras de calha do poço estratigráfico 
do Mocambo, correspondente aos 
intervalos de 015-018m, 018-021m e 
057-060m. Os resultados obtidos, a 

Foto 09 - Afloramento típico da formação Pimenteiras, representado por                 
                  folhelhos e siltitos cinza-aroxeado e amarronzados, finamente 
                  laminados, expostos em corte na BR-020, na localidade 
                  Porteirinha,  município de Coronel José Dias/PI.
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partir da análise qualitativa e quantitativa do conteúdo fossilífero observado, apresentaram elementos 
indicativos de idades compreendidas entre o Eifeliano e Givetiano que correspondem ao Devoniano 
Médio, com associação palinológica extremamente rica em acritarcos, quitinozoários e esporos, 
com dominância de grandes esporos triletes zonados ou não, com grandes espinhos e formas 
verrucadas. Diversificação máxima entre os acritarcos: raros quitinozoários.

O contato inferior com o grupo Serra Grande é concordante, podendo ser tanto brusco como 
gradativo. Em alguns locais na borda da bacia esse contato se faz de forma tectônica, através de 
falhamentos.  O contato superior, com a formação Cabeças, é concordante e gradacional, como 
observado no ponto FL-102 e, ocasionalmente, por falhamento, colocando as duas formações no 
mesmo nível topográfico.

Sua espessura aflorante, na área investigada, pode atingir até cerca de 100m na região de 
São João do Piauí, onde a formação se expõe amplamente. Entre São Raimundo Nonato e Caracol, 
sua espessura não ultrapassa os 80m nos lugares observados, como a norte da cidade de São Braz. 
Na estrada para a localidade Sucumbido alcança cerca de 80m, enquanto na estrada Tanque Velho/
Clemente não ultrapassa os 40m. Em alguns locais, como no ponto FL-099, verificou-se que quando 
as condições morfoestruturais do paleorelevo da bacia limitaram a espessura do pacote sedimentar 
do grupo Serra Grande, a formação Pimenteiras, de características predominantemente transgressiva, 
de ambiente marinho infranerítico e até litorâneo, apresenta espessamento bastante expressivo. No 
perfil litológico do poço CC561, perfurado pela CPRM, na fazenda Louisiana, Baixa da Serra Branca, 
Município de São Raimundo Nonato, esta formação apresenta espessura de 126 metros e no poço 
CE316, na fazenda Lisboa, a noroeste de São João do Piauí, mede 105 metros de espessura. Na 
perfuração dos poços estratigráficos das localidades Mocambo e Parque Nacional Serra da Capivara, 
onde foi atravessada, apresenta respectivamente espessuras de 55m e 117m, descritas nos dois perfis 
litológicos nos intervalos de 6 a 61m e de 45 a 162m (Figuras 22 e 23).

Esta formação já foi objeto de pesquisa e prospecção de mineralizações em rochas fosfatadas, na 
região de São Miguel do Tapuio-PI, onde foram constatados teores de até 6% de P2O5 (Oliveira  et al., 1976). 
Atualmente, esta unidade geológica é alvo de centenas de pedidos de pesquisa para fosfato, junto ao DNPM, 
em função de seu ambiente geológico com considerável potencialidade para a formação de depósitos 
econômicos, demanda mundial e, sobretudo elevado preço no mercado internacional e significativa 
taxa de importação desse bem mineral, para suprir o mercado interno de fertilizante.

5.4.1.1.1.3.2 - Formação Cabeças (D2c)

Foi assim denominada pela primeira vez por Plummer (1946), para caracterizar a seqüência de 
arenitos aflorantes nas vizinhanças do povoado Cabeças, hoje cidade de Dom Expedito Lopes, situada 
a noroeste de Picos, Estado do Piauí. Subdividiu a formação em três membros: Passagem, Oeiras e 
Ipiranga.

Kegel (1953), em estudos detalhados do membro Passagem, considerou-o correlato ao membro 
Oitis da formação Pimenteiras de Plummer (1946) e sugeriu o desuso do termo Oitis.

Blankennagel (1952) verificou a presença dos três membros de Plummer (1946), apenas nas 
proximidades de Picos e preferiu não dividi-la, chamando-a genericamente de formação Cabeças. Tal 
proposição foi aceita por Mesner e Wooldridge (1964), Lima & Leite (1978) e adotada por este projeto.

É a unidade geológica da Bacia Sedimentar do Parnaíba que ocupa a maior superfície na área 
do projeto, com aproximadamente 6.425 km2, distribuindo-se por toda a sua porção norte, indo, além 
de seus limites, podendo alcançar cerca de 75 km de largura em sua parte central. À semelhança das 
duas unidades anteriores, se dispõe também na borda da bacia, seguindo a linha de “cuesta”, através 
de uma faixa contínua, sobrepondo-se aos pelitos da formação Pimenteiras, culminando com o relevo 
escarpado que ajuda a sustentar o limite da bacia. Aflora em todos os vales dos drenos que nascem no 
topo dos contrafortes da margem sedimentar e correm no sentido norte até alcançar o rio Piauí, pela 
margem esquerda. São vales geralmente profundos, encaixados em escarpas íngremes, sustentadas 
pelos arenitos dessa formação, onde podem medir cerca de 150m de espessura, notadamente no 
Baixão do Bate/Riacho dos Macacos, a sudoeste de Tamboril do Piauí. Forma todo relevo do planalto 
arenoso da Serra de Bom Jesus do Gurguéia, entre as cidades de São Raimundo Nonato e Canto do 
Buriti, com cotas que variam de 360m a pouco mais de 600m.
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As características das rochas dessa 
formação foram observadas e descritas em 
vários locais, cujos termos mais comuns são 
representados por arenitos rosados, cremes, 
esbranquiçados, amarronzados e marrons-
avermelhados, acamadados, granulação fina a 
média, indo até grosseira, grãos subangulosos a 
arredondados, foscos, alguns pouco brilhosos, 
bem selecionados, bem estratificados, exibindo, 
freqüentemente, estratificação cruzada planar 
e ondulada, tanto de pequeno como de 
grande porte. Geralmente são micromicáceos, 
porosos, de boa permeabilidade e friáveis, 
exibindo-se em grandes áreas de afloramento, 
comumente com intenso fraturamento ou sob 
a forma de “casco de tartaruga”, como visto na 
região da serra das Confusões (Foto 10). É 
comum na base e porção mediana do pacote, 
alternância com siltitos e folhelhos arroxeados 
a rosados, micromicáceos e finamente 
acamadados, mormente no contato com a 
formação Pimenteiras, assim como a presença 
de níveis conglomeráticos, com seixos de 
quartzo angulosos a subangulosos. Na seção 
superior, como observado na região da fazenda 
Alfredo (ponto FL-122), ocorrem arenitos 
esbranquiçados a vermelho-arroxeados, 
grosseiramente acamadados, com estratificação tanto grosseira como finamente estratificados, finos 
a médios, grãos subangulosos a subarredondados, brilhantes, pouco micromicáceos, cimento sílico-
ferruginoso, porosos, permeáveis e friáveis, com níveis grosseiros a conglomeráticos, contendo seixos 
de quartzo angulosos a subangulosos que raramente ultrapassam 5cm de tamanho. Na sede dessa 
fazenda, nesses arenitos, existem “panelões” num dos quais, com cerca de 3m x 2,5m de boca e 8m 
de profundidade ocorre água “limpa” de “boa qualidade”, possivelmente de origem pluvial, contida por 
um nível de fundo argiloso da própria formação e alimentada por um sistema de fraturamento (Foto 11 
e Figura 25).

Sua espessura, na área investigada, varia de sul para norte alcançando sua maior possança, 
cerca de 150m, no limite 
setentrional do projeto. Na região 
da fazenda Alfredo, onde essa 
formação se expõe amplamente, 
apresenta espessura estimada 
da ordem de 80m. Nas regiões da 
Serra das Confusões e Canto do 
Buriti ultrapassa uma centena de 
metros.

Nos poços estratigráficos 
da localidade Mocambo e Parque 
Nacional Serra da Capivara a 
formação Cabeças ocupa a parte 
superior dos dois perfis litológicos, 
apresentando, respectivamente, 
espessuras de 6m e 45m (Figuras 
22 e 23).

Foto 10 - Afloramentos típicos dos arenitos da formação Cabeças,  
                   destacando-se intenso fraturamento e o aspecto de “casco de 
                   tartaruga”, comum nesses sedimentos. Serra das Confusões,  
                   município de Guaribas/PI.

Foto 11 - “Panelão” em arenito da formação Cabeças, observado na fazenda  Alfredo, contendo            
                        “água limpa” de origem pluvial. Município de São Raimundo Nonato/PI.
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Seu contato inferior com a formação Pimenteiras é concordante e gradativo, podendo, em alguns 
locais, ser observado no campo por uma mudança litológica brusca, marcada pela passagem dos pelitos 
da formação inferior para os arenitos Cabeças. Exemplo de contato concordante e gradativo, entre essas 
duas formações, foi descrito no ponto FL-102, na localidade Clemente, a norte do povoado Tanque 
Velho (Figura 26). O contato superior, com a formação Longá, se faz geralmente com brusca mudança 
litológica, como observado na PI-140, ponto FL-150, marcado por um pequeno desnível topográfico, onde 
os arenitos Cabeças, de coloração esbranquiçada, marrom, marrom-arroxeada, marrom-avermelhada, 
rosada e ocre, granulação fina a média, até conglomeráticos, bem selecionados, friáveis, com boa 
porosidade e permeabilidade, por vezes laterizados, com níveis de siltitos intercalados passam para 
folhelhos e siltitos arroxeados, finamente laminados, físseis, intensamente microfraturados, com estreitas 
intercalações de arenitos finos a sílticos, bem acamadados da formação Longá. Situação semelhante, 
com brusca mudança litológica entre as duas formações, além de marcas de ondas nos arenitos 
Cabeças, ocorre na PI-141, ponto FL-
152 (Foto 12). No local do ponto FL-150 
ocorre uma soleira de diabásio, intrusiva 
na formação Longá, onde estão sendo 
extraídos tanto a rocha intrusiva como 
o arenito silicificado da formação para 
revestimento poliédrico de vias públicas.

Oliveira et al. (1976) cita a 
presença de conglomerados fosfáticos 
na base desta formação, provavelmente 
oriundos de sedimentos do topo da 
formação Pimenteiras, sendo importante 
e sugestivo uma investigação mais 
detalhada dessas ocorrências, tanto 
por parte da CPRM como da iniciativa 
privada, a fim de se viabilizar depósitos 
econômicos desse bem mineral, muito 
importante para atender a demanda 
brasileira e para a economia do país.

Figura 26 - Perfil geológico, esquemático, ilustrando contato concordante e gradativo entre os pelitos da formação Pimenteiras 
                   e os arenitos da formação Cabeças. Ponto FL-102, município de São Raimundo Nonato/PI.

Foto 12 - Contato marcado por brusca mudança litológica, entre os arenitos da 
                    formação Cabeças, no nível inferior e os folhelhos da formação Longá, 
                    na parte superior.Observar aspecto de morro em “forma de pirâmide”, 
                    típico dos pelitos da Longá, nas regiões de Canto do Buriti e Brejo. 
                    PI-141, FL-152, município de Brejo do Piauí.

Figura 26 - Perfil geológico, esquemático, ilustrando contato concordante e gradativo entre os
pelitos da formação Pimenteiras e os arenitos da formação Cabeças. Ponto FL-102, município
deSãoRaimundoNonato/PI.
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Formação Pimenteiras (D2p): Folhelhos, siltitos e arenitos finos, subordinados.

Cobertura Detrito-Laterítica (NQdl )1 : Sedimento arenoso, esbranquiçado a rosado,
incoerente a semiconsolidado.

Formação Cabeças (D2c): Arenitos finos a médios, bem selecionados.
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5.4.1.1.1.3.3 - Formação Longá (D3C1l)
Essa denominação foi proposta pela primeira vez por Albuquerque e Dequech (1946), para caracterizar 

os folhelhos cinza-escuros, aflorantes no vale do rio Longá, próximo à cidade de Campo Maior.
Campbell (1949) chamou de formação Longá as camadas de folhelhos com intercalações de 

siltitos, equivalentes estratigráficos das camadas Itaueiras de Plummer (1948).
Kegel (1965) aceitou a proposição de Albuquerque & Dequech (1946), após verificar que os 

estratos Itaueiras eram mais recentes do que as camadas devonianas. 
Lima & Leite (1978) seguiram Campbell (1946), cuja conceituação foi adotada neste trabalho.
Sua maior exposição está situada na porção noroeste do projeto, entre as cidades de Canto 

do Buriti e Brejo do Piauí, além de testemunhos isolados a oeste de João Costa, onde ocorrem sob 
a forma residual de capeamento argiloso, em faixas estreitas e alongadas, sobre os sedimentos da 
formação Cabeças, confundindo-se com as coberturas arenosas dos extensos chapadões tabuliformes 
ocupando uma área total de 601 km2. Apresenta formas de relevo tanto plano-ondulado como bastante 
acidentado, além de morros isolados, “em forma piramidal”, comumente sem vegetação, bastante 
dissecados e drenagem dendrítica a semi-dendrítica, como observados a leste e a sul de Canto do 
Buriti e na PI-141, ponto FL-152 (Foto 12).

Posicionada estratigraficamente entre os arenitos da formação Cabeças e os da seção inferior 
da formação Poti, a formação Longá é caracterizada, predominantemente por uma seqüência pelítica 
de folhelhos cinza-escuros a pretos, arroxeados e esverdeados, homogêneos ou bem laminados, 
bioturbados, localmente calcíferos, micromicáceos, apresentando, geralmente, em sua parte média, 
um pacote de arenitos e siltitos cinza-claros a esbranquiçados, laminados, pouco duros (Lima & Leite, 
1978). A estrutura sedimentar, mais comum observada é laminação paralela, além de estratificação 
cruzada e ondulada de baixa angulosidade e marcas de ondas.

Do ponto de vista litológico, os termos mais comuns encontrados nos afloramentos descritos 
(pontos FL-236 a FL-241), na área estudada, são folhelhos cinza-arroxeados, arroxeados, amarronzados 
e amarelados, micromicáceos, bem laminados, físseis, com estreitas intercalações de siltitos e finos 
leitos endurecidos, síltico-ferruginosos. Ocorrem, na seção mediana a superior, estratos, camadas 
e bancos de arenitos amarronzados a marrom-claros e avermelhados, às vezes, pintalgados com 
pequenas pontuações marrons, por óxido de ferro, maciços e acamadados, com estratificação plano-
paralela e cruzada, granulação fina a média, indo até grosseira e conglomeráticos, geralmente bem 
selecionados, comumente micromicáceos, cimento silicoso, tanto friáveis como duros, parcial ou 
totalmente laterizados e/ou ferrificados. Espesso banco desses arenitos ocorre na saída sudeste da 
cidade de Canto do Buriti, na estrada para a localidade Lagoa de Dentro, onde no ponto FL-257 foi 
descrito sobre esses sedimentos, uma crosta de canga laterítica, de cor marrom a ocre, conglomerática, 
contendo, bastante seixos de sílica arredondados. No ponto FL-239, situado na localidade Fortaleza, 
a leste dessa mesma cidade, foram observadas perfeitas marcas de ondas, em camadas e estratos 
de arenito marrom a avermelhado, dessa formação. Localmente, pode ocorrer estreita camada ou 
estrato de conglomerado oligomítico, como observado a sudeste de Canto do Buriti, na PI-140, onde 
repousa diretamente sobre uma superfície levemente ondulada dos arenitos da formação Cabeças, 
anteriormente identificado por Lima & Leite (1978).

O contato inferior com a formação Cabeças é bem marcado pela acentuada mudança litológica, 
passando dos arenitos finos a médios, com estratificação cruzada, da formação Cabeças para uma 
seqüência essencialmente pelítica da Longá, como visto nos pontos FL-150 e FL-241, situados, 
respectivamente a sudeste e leste de Canto do Buriti. Em alguns locais pode ocorrer uma gradação 
entre os arenitos Cabeças e os termos pelíticos desta formação. O contato superior com a formação 
Poti é normalmente concordante, gradacional ou de brusca mudança litológica (ponto FL-151).

Sua espessura aflorante, na região leste de Canto do Buriti, pode alcançar cerca de 80m.
Segundo Lima & Leite, 1978 (in SCHOBBENHAUS, 1984), as características litológicas, sedimentares 

e faunísticas da formação Longá sugerem um ambiente deposicional regressivo, passando de infranerítico 
na base para litorâneo na seção média e pulsações deposionais na porção superior, com ambientes calmos, 
de baixa energia, alternados com os de zonas costeiras, até as condições de aeração e conseqüente 
erosão dos sedimentos. As análises paleontológicas realizadas pela CPRM (Lima & Leite, 1978), em 
amostras dessa formação, identificaram palinomorfos marinhos acritarcas e quitinozoários, típicos do topo 
do Neodevoniano. Os quitinozoários constituem um grupo com extensão de caráter mundial, datados 
no final do Devoniano. Os esporomorfos têm as características evolutivas da passagem Neodevoniano/
Eocarbonífero. O gênero Waltzispora, identificado em algumas amostras, surge no Eocarbonífero.
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5.4.1.1.1.3.4 - Formação Poti (C1po)

A designação Poti foi usada pela primeira vez por Lisboa (1914), para descrever os folhelhos 
carbonáceos expostos no vale do rio Poti, Estado do Piauí.

Posteriormente, na perfuração de um poço tubular para a captação de água subterrânea, 
em Teresina, capital do Piauí, esta formação foi estudada por Paiva & Miranda (1937), Oliveira & 
Leonardo (1943) e Campbell (1949), que confirmaram a presença de um pacote sedimentar, situado 
estratigraficamente entre as formações Longá e Piauí, atribuído à formação Poti.

Adotou-se o termo formação Poti, conforme Lima e Leite (1978), para caracterizar uma ocorrência 
muito restrita dessa unidade, situada na porção noroeste da área do projeto, a norte da cidade de 
Canto do Buriti, onde ocupa cerca de 69 km2 de área aflorante, observada ao longo da PI-140, onde 
está representada, em sua porção inferior, por arenitos cremes a esbranquiçados e rosados, bem 
acamadados, aspecto homogêneo, bem estratificados, exibindo estratificação planopararela ou mesmo 
cruzada planar de grande porte, finos a médios, indo até grosseiros, com níveis conglomeráticos, 
contendo esparsos grânulos e seixos de quartzo, grãos subangulosos a angulosos, medianamente 
selecionados, cimento silicoso, por vezes micáceos, porosos, com boa permeabilidade e friáveis (ponto 
FL-151). Cerca de 6 km deste ponto, próximo ao limite norte do projeto, foram observados em corte na 
PI-140, sobre a sequência predominantemente arenosa, basal, espessos níveis de folhelhos e siltitos 
cinza a cinza-arroxeados, finamente laminados, micáceos, contendo finas intercalações de arenitos 
marrom-claro a escuro e ocre, comumente endurecidos.

O contato inferior com a formação Longá é brusco e marcado por uma relevante diferença 
topográfica, passando da zona deprimida dos pelitos desta formação para um relevo escarpado, 
sustentado pelos arenitos Poti. Seu contato superior, com a formação Piauí, está fora dos limites da 
área do projeto. Sua espessura, a norte da cidade de Canto do Buriti, dentro dos limites do projeto, foi 
estimada em 40m.

5.4.2 - Mesozóico 

5.4.2.1 - Intrusivas Básicas (K1β)

Segundo Lima e Leite (1978), as rochas intrusivas básicas existentes na Bacia Sedimentar 
do Parnaíba são petrograficamente, em sua grande maioria, identificadas como diabásios. Góes et 
al. (1993) citam que rochas ígneas básicas intrusivas e extrusivas, com idade variando entre 215 e 
110 M.a., foram reconhecidas na Bacia do Parnaíba, aparentemente relacionadas a três pulsos 
magmáticos principais. Comentam ainda que, em termos práticos, foram individualizadas duas unidades 
litoestratigráficas relacionadas a esses magmatísmos, ambas extrusivas e denominadas de formações 
Mosquito e Sardinha. Acrescentam que os diabásios não estão agrupados em nenhuma unidade formal, 
por não ocuparem uma posição estratigráfica definida, apesar de estarem preferencialmente intrudidos 
no Grupo Canindé.

Essas rochas têm ocorrência muito restrita na área investigada, limitando-se em dois pontos 
de observação situados a norte e ao sul da cidade de Canto do Buriti, representados por um dique 
de direção NW-SE, com cerca de 7 km de comprimento e uma soleira, intrusiva no contato Cabeças/
Longá, descrita no ponto FL-150, na PI-140. É possível que existam outras ocorrências de corpos 
dessa natureza na área estudada, contudo em face de suas reduzidas dimensões e do mascaramento 
por coberturas cenozóicas ou vegetação não foram identificados.

Apresentam coloração cinza-escuro a preto, maciças, homogêneas, faneríticas, granulação 
média, constituídas macroscopicamente de piroxênio, plagioclásio e quartzo. No ponto FL-150, situado 
na PI-140, a sul de Canto do Buriti, a soleira intrusiva na zona de contato Cabeças/Longá produziu um 
halo de dispersão de calor ao seu redor, cujo resultado foi o endurecimento e fraturamento das rochas 
das duas formações, produzindo arenitos, siltitos e folhelhos silicificados, sendo atualmente extraídos 
o arenito e o diabásio, como paralelepípedos, para revestimento de vias públicas.
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5.4.3 - Cenozóico

5.4.3.1 - Coberturas Terciário/Quaternárias, Detrito-Lateríticas (NQdl)
A individualização de Coberturas Terciário/Quaternárias, Detrito-Lateríticas, em mapas 

geológicos, há muito vem sendo praticada, em função de suas grandes extensões e pela importância 
econômico-social que costumam representar, principalmente quando encerram algum tipo de depósito 
mineral ou despertam importância hidrogeológica, como aqüífero de armazenamento ou trânsito em 
áreas carentes de recursos hídricos. Além disso, sua cartografia é justificada, pois, além de comumente 
ocuparem grandes áreas dificultam a observação de contatos entre unidades ou rochas diferentes ou 
mesmo de elementos necessários à melhor caracterização de conjuntos geológicos.

Braun (1971) utilizou o termo “Áreas cobertas indiferenciadas – (Q/Ti)”, para caracterizar todas 
as coberturas que ocuparem níveis distintos, assinalando que caso seja importante ressaltar esse fato 
dever-se-á designá-las com números, na ordem inversa da altitude que em geral corresponde à idade.

Neste contexto, na área do projeto, foram atribuídos ao Terciário/Quaternário sedimentos 
imaturos, sob a forma de extensas coberturas arenosas, areno-argilosas e lateríticas, derivadas de 
todas as unidades estratigráficas da bacia que ocorrem na área, principalmente do grupo Serra Grande, 
formações Pimenteiras e Cabeças, além de contribuições consideráveis das rochas pré-cambrianas, 
cujo desenvolvimento está ligado diretamente à natureza das litologias que lhes deram origem.

Assim, foram reconhecidos dois tipos de Coberturas Terciário/Quaternárias, Detrito-Lateríticas, 
agrupadas em duas classes quanto à sua origem, gênese e composição litológica, cobrindo uma superfície 
descontínua de aproximadamente 5.975 km2, denominadas de NQdl1 e NQdl2, conforme a idade e altitude.

A primeira, (NQdl1), corresponde às coberturas arenosas e areno-argilosas e/ou argilo-arenosas, 
parcialmente laterizadas, que cobrem grandes áreas descontínuas no planalto sedimentar da bacia, 
com uma superfície aproximada de 4.837 km2,  intensamente dissecadas e ravinadas, com cotas que 
variam de 300 metros na região a noroeste de São João do Piauí até em torno de 700 metros ao norte 
de Caracol, na porção centro-oeste do projeto. Desenvolvem-se, principalmente sobre os arenitos da 
formação Cabeças, pela ação de alteração e desagregação dessas rochas.

Litologicamente são sedimentos incoerentes a semiconsolidados, com tonalidade esbranquiçada, 
creme, rosada, amarronzada, amarelada e avermelhada, granulação predominantemente fina a média 
e matriz arenosa a areno-argilosa, localmente com ocorrência de pequenos seixos de quartzo, mal 
selecionados e, ocasionalmente, com limonita e/ou canga laterítica dispersas (pontos FL-188, FL189, FL-
193, FL-201, FL-228 e FL-255). Na porção topográfica mais superior, no domínio da formação Cabeças, 
essa cobertura é comumente arenosa e passa a areno-argilosa a argilo-arenosa quando a formação 
sotoposta é a Pimenteiras, sendo ainda, por vezes, laterítica e lixiviada, apresentando mosqueamento 
esbranquiçado a amarelado e marrom a avermelhado, até arroxeado. Localmente, pode ocorrer sob 
a forma de canga laterítica, sustentando pequenas escarpas do planalto arenoso, posicionada logo 
abaixo das areias, como ocorre no ponto FL-202, na estrada para a fazenda Mocorouge, onde essa 
cobertura apresenta espessura da ordem de 5m. O processo de laterização é mais evidente nas áreas 
de ocorrência da formação Pimenteiras, principalmente no desenvolvimento de laterita concrecionar ou 
canga laterítica, como observado entre os pontos FL-185 e FL-186, próximo à localidade Porteirinha. 
No ponto FL-258, no extremo nordeste do projeto, situado cerca de 4,5 km após a cidade de Nova 
Santa Rita, à margem da rodovia BR-020, ocorre uma extensa cascalheira, com seixos de quartzo, 
geralmente subarredondados, cujo tamanho pode alcançar até pouco mais de 10cm, sendo muito 
importante como material de uso direto na construção civil.

A segunda classe de cobertura, denominada de (NQdl2), cobre áreas mais restritas do que 
a anterior se espalhando sobre as rochas arqueano-proterozóicas das Províncias São Francisco e 
Borborema, ocupando aproximadamente 1.138 km2, posicionada entre as cotas de 320 metros na 
região ao sul de Coronel José Dias até 540 metros a sudoeste de Caracol do Piauí, destacando-se a 
porção que se estende desde ao norte de São Raimundo Nonato até aos arredores de Coronel José 
Dias, ao longo da BR-020, margeando a borda da Bacia Sedimentar do Parnaíba, desenvolvida sobre 
os metapelitos e calcários metamórficos Casa Nova e sedimentos residuais do grupo Serra Grande, 
atualmente em fase intensa de dissecação. Ocorrências isoladas podem ser observadas a leste e a 
sudeste de Coronel José Dias no seio das rochas pré-cambrianas.

Repousa, sobre arenitos, geralmente laterizados, do grupo Serra Grande e sobre as rochas 
atribuídas ao Complexo Sobradinho-Remanso e grupo Casa Nova, formando, às vezes, extensos 
platôs limitados por baixos desníveis topográficos com o substrato, marcados por pequenas escarpas, 
sustentadas por arenitos total ou parcialmente laterizados e cangas lateríticas.
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Trata-se de uma unidade, cuja origem e posição 
geográfica decorrem do recuo de erosão remontante 
da escarpa ou linha de “cuesta” das rochas da Bacia 
Sedimentar do Parnaíba, pois se situa margeando-a ou 
em seu entorno.

Durante os trabalhos de campo foram descritos 
nessas coberturas 32 pontos de afloramento que 
possibilitaram caracterizá-la, como sedimento 
semiconsolidado a incoerente, com tonalidades 
amarelada, amarronzada e avermelhada, comumente, 
também amarelo ocre, arenosa a areno-argilosa, 
localmente argilosa, com matriz de granulação fina a 
média, indo até grosseira, normalmente conglomerática, 
grãos angulosos a subarredondados, foscos, com 
poucos brilhosos, mal selecionados e cimento sílico-argiloso a sílico-ferruginoso (Foto 13). Apresenta 
níveis e lentes conglomeráticos, muitas vezes com grande abundância de seixos de sílica, geralmente 
brancos, tamanho predominante de 1 a 10 cm, chegando até 20cm, com eixo maior geralmente 
horizontalizado, subarredondados a arredondados, quando forma extensas cascalheiras, como 
àquelas existentes na BR-020, mormente no ponto FL-068, na saída leste da cidade de São Raimundo 
Nonato e no ponto FL-095, situado na zona de contato dessa cobertura com as rochas metamórficas 

do grupo Casa Nova, onde a relação seixos/
matriz varia de 60%/40% a 70%/30% 
(Figura 27 e Foto 14). Apresentam, ainda, 
uma “pseudoestratificação”, caracterizada 
pela alternância de níveis grosseiros, 
conglomeráticos, com outros mais espessos, 
representados pela matriz arenosa, mais fina, 
como observado no ponto FL-067, em corte 
na BR-020, próximo à entrada sul da cidade 
de Coronel José Dias (Foto 15). Podem 
ocorrer pequenos “bolsões” ou paleocanais, 
preenchidos por uma grande quantidade de 
seixos e matacões de sílica, xistos e arenitos 
silicificados, cujo tamanho pode alcançar até 
cerca de 30 cm, geralmente subarredondados 
a arredondados, como observados no ponto 
FL-082, em corte na BR-020, na saída norte 
da cidade de Coronel José Dias (Figura 28). 

Foto 14 - Cobertura Detrito-Laterítica (NQdl2): Sedimento 
                  amarronzado, conglomerático, com matriz areno-
                  argilosa, também conglomerática, contendo abundante 
                  seixos de sílica, cujo tamanho pode atingir até cerca de 
                  20cm, formando extensas cascalheiras. BR-020, ponto 
                  FL-068, saída leste de São Raimundo Nonato/PI.

Foto 13 - Cobertura Detrito-Laterítica (NQdl2): Sedimento amarronzado,     
                 arenoso a areno-argiloso, matriz fina a grosseira, normalmente 
                 conglomerático, típico desta unidade. BR-020, município de São    
                 Raimundo Nonato/PI.

Foto 15 - Cobertura Detrito-Laterítica (NQdl2): Sedimento amarronzado, 
                exibindo alternância de níveis e lentes conglomeráticos, 
                grosseiros com outros mais finos, arenosos a areno-argilosos. 
                BR-020, FL-067, município de Coronel José Dias/PI.



Projeto Borda Sudeste da Bacia 
Sedimentar do Parnaíba

64

No ponto FL-072 existe uma pequena escarpa na borda dessa cobertura, marcada por um desnível 
topográfico, com cerca de 2,5 m, sustentada por uma canga laterítica típica de escarpa de platô, onde 
apresenta tonalidade marrom-avermelhado, matriz arenosa, laterizada, conglomerática, contendo seixos 
brancos de sílica que podem atingir até cerca de 10cm. Na entrada do Sítio do Mocó, na BR-020 e na 
estrada entre o povoado Garrincho e a fazenda Jurubeba essa cobertura apresenta uma tonalidade 
avermelhada, composição essencialmente argilosa, cuja origem está ligada à decomposição dos 
calcários metamórficos, calcíticos, do grupo Casa Nova – formação Barra Bonita, de excelente qualidade 
para uso agrícola. É comum nas áreas de ocorrências desses calcários essa unidade assumir essas 
características, como acontece a leste da cidade de Coronel José Dias, onde a situação é semelhante.

Cobertura Detrito-Laterítica (NQdl )2 : sedimento arenoso a areno-argiloso, amarelo ocre a
amarelo amarronzado, friável.

Grupo Casa Nova: representado por rocha anfibololítica, cinza-esverdeado.

Cobertura Detrito-Laterítica (NQdl )2 : sedimento misto, areno-argiloso, de tonalidade acastanhada
a marrom, conglomerático, cujos seixos podem atingir até mais de 10cm de tamanho, com
ocorrências frequentes de cascalheiras.

L E G E N D A
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Lago da Barragem
Petrônio Portela

Figura 27 - Perfil geológico, esquemático, ilustrando o modo de ocorrência, litologia e espessura da Cobertura Detrito-Laterítica  
                   (NQdl2 ) na região da barragem Petrônio Portela.

- : Sedimento
areno-argiloso, amarelo ocre.
Cobertura Detrito-Laterítica (NQdl )2

- : Sedimento
com matriz arenítica avermelhada, parcial ou
totalmente laterizada, com “bolsões ou panelões”
de material conglomerático, contendo seixos e
matacões de quartzo, xisto e arenitos endurecidos
que podem atingir até cerca de 30cm. Contém
bolsões de uma matriz conglomerática, marrom-
avermelhado, laterizada.
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Figura 28 - Corte na BR 020, com perfis geológicos, esquemáticos, ilustrando a Cobertura (NQdl2), no ponto FL-082, a norte de  
Coronel José Dias. Repousa, sobre um arenito marrom  -amarelado, endurecido, parcialmente laterizado, formando um 
banco com cerca de 1,5m de espessura.
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Sua espessura é variável, indo de pouco mais de 1m até cerca de 25m, como avaliada no ponto 
FL-092, situado 5 km a sudoeste de Coronel José Dias (Figura 29).

Do ponto de vista hidrogeológico estas coberturas representam unidades armazenadoras de 
água no período chuvoso e, embora aparentemente sem condições de explotação para a captação 
direta de água subterrânea funcionam como aqüíferos de trânsito, sendo importantes fontes de recarga 
por drenança descendente, tanto para os aqüíferos porosos, especialmente o Cabeças, como para o 
sistema cárstico/fissural, em função de suas excelentes condições de porosidade e permeabilidade, 
principalmente nas áreas de topografia favorável para o acúmulo de água.

Cobertura Terciário/Quaternária, Detrito-Laterítica ( ): Sedimento
amarelo-amarronzado, areno-argiloso, com níveis conglomeráticos.

NQdl2

25 m

SENW

BR-020

2 km

L E G E N D A

Figura 29 - Perfil esquemático, ilustrando modo de ocorrência e espessura estimada da Cobertura Terciário/Quaternária, 
                   Detrito-Laterítica (NQdl2 ). BR-020,  ponto FL-092, 5km a SW de Coronel José Dias/PI.

5.4.3.2 - Depósitos Colúvio-Eluvionares (NQc)
Embora se admita que a morfologia do relevo da área seja muito favorável à formação desses 

depósitos, só foi possível se individualizar na região estudada, com base nos critérios de análise visual 
e digital da imagem GEOCOVER, uma ocorrência situada ao sul de São João do Piauí, contornando, 
em forma de franja, as encostas de uma crista alongada de rocha “xisto-quartzosa” do grupo Casa 
Nova, orientada na direção NNW-SSE, aflorando próximo à borda da bacia, em pleno domínio do grupo 
Serra Grande.

Segundo Angelim (1997) trata-se de sedimentos de estrutura caótica, mal selecionados, incluindo 
desde blocos e fragmentos angulosos de rochas diversas até argila. Resultam do desmonte mecânico 
das rochas e erosão das encostas das elevações, com conseqüente transporte pela ação da gravidade 
e/ou corrente de lama.

5.4.3.3 - Aluviões
A deposição de sedimentos recentes, inconsolidados, está condicionada às calhas e margens dos 

principais cursos d’água que drenam a área do projeto, com destaque para o longo curso do rio Piauí 
que, como nível de base regional, percorre cerca de 200 km na direção NE-SW, no domínio das rochas 
arqueano-proterozóicas, indo de suas nascentes na região de Caracol até a barragem do Jenipapo, 
onde inflete para noroeste, rompendo a “cuesta” da bacia, passando por São João do Piauí, drenando os 
sedimentos paleozóicos, num trecho aproximado de 80 km, até o limite norte do projeto.     

Por correrem sobre rochas predominantemente silicosas esses cursos d’água depositam sedimentos 
de natureza arenosa, granulação fina a muito grosseira, com contribuição de silte e argila nas zonas de 
vazantes. São comuns, tanto na base como intercalados no pacote aluvionar, leitos de cascalho, ricos em 
seixos e matacões de quartzo, além de gnaisses, granitos, quartzitos, xistos e arenitos.

Em função da pequena largura desses corpos aluvionares não foi possível cartografá-los na 
escala utilizada pelo trabalho.
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6. GEOLOGIA ESTRUTURAL E TECTÔNICA
Com base em pesquisa bibliográfica, análise visual e interpretação da fotoimagem digital 

do mosaico GEOCOVER, foi possível reconhecer a existência de estruturas lineares de amplitude 
regional, cujos traços principais estão bem evidenciados nas unidades individualizadas, marcados por 
uma história evolutiva complexa com evidências de vários episódios de deformação, metamorfismo e 
plutonismo.

A área abrangida pelo projeto está situada na borda sudeste da Bacia Sedimentar do Parnaíba, 
sendo as suas porções sul e centro-leste dominadas pelas rochas arqueano-proterozóicas das 
Províncias São Francisco e Borborema, representadas, respectivamente pelo Cráton do São Francisco 
e Faixa Móvel Riacho do Pontal. O embasamento cratônico, constituído por unidades arqueanas e 
proterozóicas é limitado tectonicamente em sua porção nordeste com os metamorfitos do grupo Casa 
Nova, ambos sotopostos discordantemente pelos sedimentos paleozóicos da Província Parnaíba.

No domínio das unidades do Cráton do São Francisco é notável a presença de uma tectônica mista, 
marcada predominantemente pela natureza rígida das estruturas, destacando-se dois principais sistemas 
de falhamentos: um, principal, de direção NE-SW e outro de direção NW-SE (Figura 09). Trata-se de 
falhas muito antigas, reativadas em vários eventos tectônicos, tendo as últimas grandes manifestações 
ocorridas no Ciclo Brasiliano. Às vezes mostram-se em fotografias aéreas e imagem de satélite com 
lineamentos estruturais bem conspícuos, cujos sítios são propícios ao desenvolvimento de rochas 
cataclásticas, em particular milonitos, como nos longos falhamentos dextrais, orientados principalmente na 
direção NE-SW, que ocorrem no domínio das rochas arqueanas, gnáissico-migmatíticas, de composição 
predominantemente tonalítico-trondhjemítica do Complexo Sobradinho-Remanso, onde está registrado 
o evento mais antigo ocorrido na sua evolução. Segundo Edson Mendonça Gomes, (apud PRADO e 
VASCONCELOS, 1991) – Folha Barra do Bonito (SC.24-V-A-IV), escala 1:100.000, esse evento mais 
antigo acha-se registrado somente nas rochas  desse embasamento retrabalhado, correspondente à 
deformação Dn, identificada por um bandamento gnáissico e/ou foliação (Sn),  penetrativa em todas as 
escalas. O bandamento é acentuado pela alternância de faixas calorimétricas e composicionalmente 
distintas, refletindo tanto variações litológicas originais como processo de segregação metamórfica 
superimposta. A foliação é marcada pela orientação preferencial de biotita ou grãos deformados de 
quartzo e feldspatos. O evento seguinte desenvolveu-se em três fases (D1, D2 e D3) que, embora distintas, 
compõem um quadro de evolução progressiva. Tais deformações afetaram tanto o embasamento quanto 
às coberturas vulcanossedimentares sobre ele depositadas.O último evento, correspondente à fase 
de deformação D4, agrupa estruturas relacionadas à tectônica que culminou com os cisalhamentos 
transcorrentes, de extensão continental (Lineamento Pernambuco), sem nenhum registro observado 
na interpretação da fotoimagem digital, analisada sobre a área do projeto. Entretanto, são notáveis, 
como relacionadas a este último evento, falhas indiscriminadas e/ou fraturas, localmente preenchidas 
por dique básico, como identificado a norte de Canto do Buriti. Numa visão macro o arcabouço estrutural 
dessas rochas da infra-estrutura, evidencia um padrão bastante complexo, merecendo destaque 
à presença de figuras, semelhantes a formas circulares ou ligeiramente ovaladas, como os “domos” 
e “bacias” de Ramsay (1967) e dobras isoclinais complexas, provavelmente afetadas pela tectônica 
tangencial D1-D2, proterozóica, posteriormente redobradas em D3, interpretadas em fotoimagem digital e 
situadas no centro sul da área, ao sul de São Raimundo Nonato, podendo, inclusive representar sítios 
antigos de supracrustais primitivas, vulcanossedimentares. Oliveira (1998) descreve nessa mesma 
região, dentro da Unidade Magnética São Raimundo Nonato, a existência de afloramento de gnaisses 
bandados, com intercalações de biotita gnaisses, quartzitos ferríferos e máfico-ultramáficas, relacionados 
a anomalias magnéticas que ocorrem dentro do contexto da Unidade Magnética Cristalândia – Bom 
Jardim e correspondem a um aglomerado de anomalias elípticas e sigmoidais, com eixos orientados 
preferencialmente na direção NE-SW, com amplitudes inferiores a 200 nT.

Continuando no domínio da Província São Francisco, merece destaque o cinturão de 
megadobramentos regionais, de estilo isoclinal, “levemente recumbente”, sustentados pelos litótipos 
do Complexo Serra da Boa Esperança, representados por micaxistos e quartzitos que imprimiram uma 
forma de relevo com feições morfológicas típicas de cristas e vales estruturais, perfeitamente delineados 
em fotografias aéreas e imagens de satélite (Figura 30). Na meganticlinal ou megantiforme invertido da 
serra da Boa Esperança, ao sul de Anísio de Abreu e no conjunto de sinclinais ou sinformes invertidos 
e anticlinais ou antiformes invertidos da serra das Pitombas, na fronteira com o Estado da Bahia, Leite 
(1997) descreve que os micaxistos apresentam nos flancos leste forte xistosidade ou bandamento 
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fino (S1), dobrado, com foliação de plano axial (S2) na direção em torno de N-S, com mergulho para 
leste ou oeste e eixos das dobras com suave caimento para sul, plenamente concordante com os 
estudos realizados. Uma lineação de estiramento, com caimento suave para sul, ocorre impressa em 
superfície de cisalhamento subvertical, paralela às segregações de quartzo, representando estruturas 
tipo rods e mullions. Nos sinformes e antiformes da serra das Pitombas o sistema de dobramentos 
desenvolveu um relevo com semelhança de leque, onde é possível se observar minidobras invertidas, 
“levemente recumbentes”, possivelmente oriundas da deformação (D1), de eixos com nítido caimento 
para sul, bem evidente em fotoimagem digital. O bloco leste do Complexo Serra da Boa Esperança, 
que sustenta as serras da Boa Vista e das Traíras, a semelhança do bloco oeste, exibe antiformes e 
sinformes invertidos, com caimento do plano axial para leste e mergulho dos eixos para sul, com leve 
vergência para NNE-SSW, em decorrência do efeito de extensas zonas de cisalhamento dextrais, onde 
se observa nas dobras menores, de flanco, redobramentos da foliação S1, produzidos por D3, com 
superfície axial S3 e eixos com caimento para WSW. Finalmente, o Complexo Lagoa do Alegre, realçado 
pelo relevo da serra da Urradeira e morro do Chapéu, é sustentado dominantemente por uma seqüência 
xistosa-gnáissico-quartzítica, exibe uma superposição de dobramentos, num arranjo estrutural bastante 
complexo, onde é perceptível, em fotoimagem digital, a presença de três  eventos de deformação, 
semelhante ao que ocorreu com o Complexo Sobradinho-Remanso. Trata-se de feições morfológicas 
típicas de lineamentos e cristas estruturais, bem delineadas em imagem de satélite, comumente com 
aspecto sinuoso, retratando os dobramentos e redobramentos invertidos, fechando o ciclo com um 
de estilo normal e eixos orientados na direção NNW-SSE, com leve caimento para NNW, onde estão 
impressos os eventos de defomação D1, D2 e D3, associados a metamorfismo e magmatísmo, atribuídos 
ao desenvolvimento do ciclo Transamazônico, com a foliação ou xistosidade S1 e a superfície axial 
S2 dobradas e S3 sugerindo forte mergulho. É notável e didático, na observação em fotoimagem, à 
sinuosidade do eixo da megasinclinal invertida que compõe a estrutura da serra da Urradeira.

A interpretação e análise estrutural realizadas em fotoimagem digital demonstram que há uma 
certa semelhança geométrica das estruturas das supracrustais da infra-estrutura com as supracrustais 
dobradas da Província Borborema, representadas pelos metamorfitos do grupo Casa Nova – Faixa Móvel  
Riacho do Pontal, transposta sobre a terminação norte do Cráton do São Francisco, através de zona 
de cavalgamento compressivo, de traçado sinuoso, orientada na direção E-W, com ligeiras inflexões 
para NE e NW, com mais de 90km de extensão, indo além do limite leste do projeto, adentrando-se nas 
folhas Barra do Bonito, escala 1:100.000 e Petrolina, escala 1:250.000. Na área estudada, essa faixa 
é constituída por uma seqüência metassedimentar, de caráter marinho-plataformal, representada por 
micaxistos, filitos, metacalcários e quartzitos, cujo padrão de deformação levado a efeito pela pesquisa, 
análise e interpretações realizadas sugere para este cinturão de dobramentos, uma evolução policíclica 
transversal, começando no ciclo Transamazônico e passando pelo Brasiliano, como já haviam imaginado 
Inda & Barbosa (1978), Dalton de Souza et al. (1980), Jardim de Sá (1987, 1988) e outros. A Faixa 
de Dobramentos Riacho do Pontal ocupa a porção centro-leste do projeto e, à semelhança do que 
descreve Angelim (1997) – Folha Petrolina, 1:250.000, na área investigada esta faixa caracteriza-se, 
estruturalmente, por uma tectônica dúctil compressiva, com transporte de massa predominantemente 
para sul, contra o cráton, associada ao magmatísmo granítico brasiliano, tardi a pós-orogênico, cujo 
desenvolvimento das deformações penetrativas D1 e D2 condicionaram o deslocamento de seus 
metassedimentos, sobre os litótipos arqueano-proterozóicos cratônicos. O evento D1, com registro 
pouco consistente na macroestrutura, é marcado por uma foliação de transposição S1, microdobrada 
e seccionada nas charneiras por S2. Muitas vezes, nos flancos longos, a foliação de transposição S1 é 
paralela aos planos de estratificação S0 e à própria superfície axial S2 da fase D2, exibida, comumente 
como superfícies de cisalhamento sub a milimetricamente espaçadas, com diminutos deslocamentos ao 
longo de seus planos, como observado no ponto de afloramento FL-018, nos metacalcários e micaxistos 
da formação Barra Bonita, onde expõem dobramentos isoclinais “apertados”, levemente recumbentes 
para SW e S, situados próximo à localidade sítio do Mocó (Figura 07) e em dobramentos intrafoliais, 
moldados em mobilizados quartzosos, vistos em alguns locais nos micaxistos dessa mesma unidade. 
Nas zonas de alto strain do empurrão desses metassedimentos sobre o cráton pode ocorrer evolução 
dessa superfície axial S2 para uma foliação milonítica. Fato semelhante ocorre com os dobramentos 
isoclinais apertados, situados próximos ao cavalgamento sobre o Complexo Sobradinho-Remanso, no 
limite leste do projeto, com eixos orientados na direção NE-SW, sinalizando que foram redobrados em 
estilo normal, aberto, com eixos orientados aproximadamente N-S, sugerindo a presença da deformação 
D3 com uma clivagem de crenulação e/ou de fratura S3, de forte mergulho.
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Embora com grande parte das rochas da Faixa de Dobramentos Riacho do Pontal mascarada 
pela Cobertura Detrito-Laterítica (NQdl2) ficou evidente, nas análises e interpretações feitas nas 
estruturas assimétricas, relacionadas geneticamente à cinemática tangencial, em fotoimagem digital 
do mosaico GEOCOVER, um modelo tectônico que admite translação de material rochoso, ao longo 
de superfícies de ângulo baixo a mediano, dirigido, predominantemente de N para S e movimentos 
ao longo de zonas miloníticas verticalizadas, com rejeito direcional, dispostos transversalmente em 
relação à direção dos empurrões compressivos. È marcante no domínio dessa faixa a presença de 
falhas e/ou fraturas ligadas a uma extensa zona milonítica verticalizada, comum ao embasamento 
cratônico, orientada na direção NE-SW, sugerindo um formato em espinha de peixe. Finalmente, não 
podem deixar de ser citados os granitóides alcalinos da Suíte Intrusiva Serra da Aldeia, representada 
por cinco corpos intrusivos nos metapelitos Casa Nova, destacando-se o batólito da localidade Poço 
do Angico, bastante deformado por ação de falhamentos que imprimiram sobre a sua estrutura traços 
de lineamentos estruturais concêntricos, especialmente na parte central do maciço. São granitos tardi 
a pós-deformação transcorrente, relacionados às zonas de cisalhamento transcorrente do Lineamento 
Pernambuco, cujas relações de contato por falhamentos são muito comuns.

A unidade geotectônica de maior importância para os objetivos propostos é a Província Parnaíba, 
representada pela Bacia Sedimentar do Parnaíba, descrita por diversos autores como sendo de forma 
elíptica, de natureza intracratônica, cuja característica primária é a disposição original, horizontal de 
seus estratos. Seus principais elementos estruturais estão relacionados à retomada da cinemática 
transcorrente no Fanerozóico, sob condições rúpteis, representada pelo sistema conjugado de falhas, 
do tipo normal e/ou gravidade, orientadas predominantemente na direção NE-SW, fortemente ligadas ao 
Alinhamento Aeromagnético Sudeste do Piauí, (OLIVEIRA, 1998), que atravessa diagonalmente a área 
do projeto, no mesmo alinhamento da borda erosiva da bacia, paralelo ao Lineamento Transbrasiliano, 
que interfere consideravelmente na definição de sua forma, estrutura e composição. É definido por um 
marcante contraste entre unidades magnéticas, 
cujas estruturas e litologias associadas estão 
totalmente encobertas pelos sedimentos da 
Bacia do Parnaíba.  Na área investigada, que 
corresponde apenas a uma porção da borda 
sudeste dessa bacia, as principais feições 
tectônicas estão relacionadas ao Lineamento 
Transbrasiliano, definido por Góes et al. (1993), 
como Zona de Falha Transbrasiliana, cujo 
alinhamento passa aproximadamente a 150km 
a noroeste da área do projeto (Figura 14). Os 
efeitos desta megaestrutura são tão notáveis que 
as evidências dos falhamentos vão até a escala 
de afloramentos, modificando as características 
originais na estrutura e composição dos estratos, 
refletidas por pequenos falhamentos normais ou 
gravitacionais e, localizadamente, dobramento 
desarmônico, assistemático dos sedimentos, 
por vezes tipo dobra de caixa, como observados 
nos pontos FL-019 e FL-124, a norte de Coronel 
José Dias, em arenitos da base do grupo Serra 
Grande, além de processo de silicificação local 
(Foto 16). Trata-se de uma geosutura imposta no 
embasamento com reflexos nos sedimentos da 
bacia, em função dos períodos de reativação que 
têm se manifestado, desenvolvendo extensas 
estruturas lineares, evidenciadas por falhamentos, 
flexuras e lineamentos, notavelmente de direções 
NE-SW e NW-SE, secundados por outro 
grosseiramente N-S.

Foto 16 - Falhamento normal ou gravitacional, em escala de 
                afloramento, observado na base do grupo Serra 
                Grande, originado dos efeitos da megaestrutura 
                do Lineamento Transbasiliano. Pontos  FL-019 e FL-
                124, BR-020, município de Coronel José Dias/PI.



Projeto Borda Sudeste da Bacia 
Sedimentar do Parnaíba

70

O sistema NE-SW, paralelo ao megalineamento Transbrasiliano, é a mais importante feição 
tectônica regional, responsável pela configuração atual dos limites da bacia com o embasamento e 
distribuição de seus estratos, pela formação das estruturas “grabenformes” e em “horst”, confirmadas 
pela interpretação da aeromagnetometria e aerogamaespectrometria, com a utilização do Método de 
EULER e, pouco evidenciadas em fotografias aéreas, imagens de satélite e/ou radar, em função do 
mascaramento pelas coberturas cenozóicas. Essas estruturas de abatimento, tipo “graben”, originadas 
por extensos falhamentos do tipo normal e/ou de gravidade, com pouco reflexo em superfície, 
assinaladas nos mapas aeromagnéticos da primeira derivada vertical e do campo magnético total, 
também detectadas nos perfis geofísicos realizados na borda da bacia, com a aplicação do método 
Magnetotelúrico (MT), como já comentado em capítulo anterior, se revestem de considerável importância 
no espessamento do pacote sedimentar na borda da bacia, especialmente do grupo Serra Grande, 
podendo alcançar, em alguns locais, até cerca de 1.200m, como estimado nos perfis magnetotelúricos 
do Mocambo e de São Raimundo Nonato, posteriormente confirmados no Mapa Tectono-Estrutural, 
baseado na interpretação aeromagnetométrica e gamaespectrométrica, onde as condições tectônicas 
tiveram grande influência na seção sedimentar, proporcionando importância significativa para a 
compreensão de sua hidrogeologia, ampliando consideravelmente os depósitos subterrâneos e 
estabelecendo um novo conceito de distribuição e geometria dos aqüíferos, permitindo se delimitar 
um zoneamento hídrico das áreas mais produtivas na borda sudeste da bacia. Essa nova abordagem 
explica o insucesso de algumas sondagens para água subterrânea, como a do poço do Zabelê, próximo 
a Coronel José Dias, a do poço do Sr. Roberto Guerra, na PI-140, assim como algumas surpresas na 
testemunhagem estratigráfica, como a ocorrida no poço estratigráfico da localidade Mocambo (CC 
589), locado dentro de estrutura “grabenforme”, perfurado pela parceria CPRM/Prefeitura Municipal de 
São Raimundo Nonato, onde, a partir dos 236 metros de profundidade até aos 700 metros finais, sem 
alcançar a interface Embasamento/Cobertura Sedimentar, o grupo Serra Grande assume um caráter 
calcífero e mais argiloso.

Em face a esses fatos é natural que a história da bacia se mostre relacionada a esses fenômenos 
de “grabenficação”. Entretanto, segundo Fortes (1978), a ausência de informações mais detalhadas 
sobre a estrutura e composição do início de sua deposição restringe o conhecimento de campo a 
poucos lugares, normalmente à sua faixa de borda. È esse o caso da “Toca do Paraguai” no Desfiladeiro 
da Capivara, no Parque Nacional Serra da Capivara, município de São Raimundo Nonato, onde, sob 
uma seção excepcionalmente espessa de arenito e conglomerado oligomítico, de origem marinha, 
fortemente cimentado por diagênese silicosa, com cerca de 150m de espessura (ponto FL-016), ocorrem 
sedimentos continentais pertencentes aos primórdios da sedimentação da bacia, representados 
por níveis arenosos, subgrauváquicos a grauváquicos (?), com intercalações de argilitos vermelhos 
lacustrinos, muito endurecidos, apresentando estruturas de corte e preenchimento. ”A ocorrência 
limitada, intermitente, desse tipo de sedimentação, corresponde aos ambientes continentais do 
início do preenchimento dos grabens primitivos, sugerindo uma provável sotoposição à seção 
francamente paleozóica do grupo Serra Grande”.

Um fato que deve ser ressaltado na área é a direção geral das camadas, também controlada 
pelo sistema NE-SW, com suave mergulho da cuesta para NW, em torno de 1º a no máximo 2º, 
tendendo da subhorizontalidade até a horizontalidade, à medida que se avança em direção ao interior 
da bacia. Outro aspecto levado em consideração é a configuração dos limites geológicos atuais da 
bacia, coincidentes com a direção assumida pelos estratos rochosos, evidenciando que as direções 
estruturais do embasamento, tectonicamente rebaixado, antes da deposição dos sedimentos, guardam 
íntima relação com a própria configuração observada hoje na bacia, sendo viável supor que tais 
fraturamentos, possivelmente paralelos e escalonados, tivessem preferencialmente a direção NE-SW.

O segundo sistema de fraturamento, NW-SE, intercepta o principal (NE-SW) e se caracteriza pelo 
seu estilo distensivo, com falhamentos normais e/ou de gravidade, bem evidenciado em quase toda 
borda da bacia, entre São João do Piauí e Caracol, onde alguns blocos exibem abatimentos relativos, 
nivelando rochas mais jovens com outras mais antigas. As fraturas desse sistema, principalmente na 
interseção com o NE-SW, são os locais mais adequados para a locação de poços tubulares, tanto na 
zona cristalina, onde essas estruturas têm raízes, como no aqüífero Serra Grande livre, na zona de 
recarga, local desaconselhável para a perfuração de poços neste manancial. Na região de São João do 
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Piauí, inclusive na própria sede municipal, foram identificados extensos fraturamentos de direção NW-
SE, com evidente controle estrutural do curso do rio Piauí, desde o domínio das rochas pré-cambrianas 
até, além dos limites norte da área do projeto.

As fraturas orientadas na direção próxima a N-S são pouco representativas, destacando-se 
algumas no domínio da bacia, com importância tectônica pouco relevante, porém de interesse para a 
pesquisa hidrogeológica de poços tubulares.

Não foram reconhecidos, em toda a área sedimentar estudada, esforços compressivos 
resultantes de falhas transcorrentes, sendo apenas observados falhamentos e fraturamentos verticais 
a subverticalizados.

Embora a bacia tenha uma forma aparentemente elíptica ou hexagonal como admite Fortes 
(1978), a tectônica e estrutural de sua borda sudeste são essencialmente lineares. Estruturalmente, a 
tectônica linear é revelada pelas evidências de falhamentos, flexuras e lineamentos, cujo entrelaçamento 
deu origem a um mosaico de blocos desnivelados. Apesar da estreita ligação dos lineamentos com as 
falhas e flexuras, manteve-se este termo para as feições lineares não claramente definidas como falhas 
ou flexuras.

As falhas participam acentuadamente na definição da forma da bacia e na distribuição de seus 
estratos. Pertencem a dois sistemas principais (NE-SW e NW-SE) e um secundário (N-S), como já 
comentado anteriormente, sendo, assim também considerados para as flexuras e os lineamentos. A 
conjugação das direções desses sistemas comanda os limites dos campos de sedimentação de cada 
período geológico e controla a própria configuração da borda da bacia. As grandes falhas, flexuras 
e lineamentos representam efeitos de movimentações rupturais de seu embasamento, propagadas 
através do pacote sedimentar até a superfície.

A grande maioria das falhas mapeadas na área estudada é do tipo normal e resultam da 
acomodação gravitacional da cobertura sedimentar estratificada aos deslocamentos pela ruptura de 
seu embasamento.  As flexuras ocorrem, onde os falhamentos procedentes do assoalho da bacia 
transformam-se em deformação contínua, através de sua passagem pelos estratos até a superfície, 
como bem retratam as feições estruturais na área investigada, exibindo uma movimentação de 
blocos, separados pelas faixas de falhamentos de subsuperfície, dando origem aos fenômenos de 
“grabenficação” e “horstificação”, muito bem caracterizados na borda investigada, como demonstram 
os perfis geofísicos executados pelo Método Magnetotelúrico, feitos em parceria com o ON/MCT, o 
perfil por eletrorresistividade realizado pelo LABHID/UFPE e o Mapa Tectono-Estrutural, elaborado pela 
DIGEOF/CPRM, a partir da interpretação dos dados aeromagnéticos e gamaespectrométricos, com a 
utilização do Método de EULER.

Um fato novo, que merece destaque, é a presença no interior da bacia de estruturas circulares, 
concentradas na porção noroeste do projeto, entre as cidades de São João do Piauí, Tamboril do Piauí 
e Canto do Buriti. Trata-se de sete estruturas, a maioria com pouco realce topográfico, apresentando 
tanto forma circular como ligeiramente ovalada, com diâmetro variando de 3 km até cerca de 20 km, 
sendo a mais importante àquela situada a leste de Tamboril do Piauí, com aproximadamente 5 km de 
diâmetro, com relevo bem salientado, evidenciado por um intenso sistema de falhas e fraturamentos, 
com aparentes mergulhos anômalos, sugerindo uma provável intrusão ígnea em subsuperfície. Oliveira 
(1998) cita no Alinhamento Magnético Palmeira-São Julião anomalias bipolares, causadas por corpos 
magnéticos do embasamento da bacia, com amplitudes pico a pico, em torno de 200 nT e formas 
elípticas e sigmoidais que convergem obliquamente, com inflexões sinistrais, para o Alinhamento 
Transbrasiliano. Muitos autores, como Fortes (1978), advogam a hipótese sobre a gênese dessas 
estruturas como originadas por impacto de meteoritos e citam como exemplo na Bacia do Parnaíba, 
a estrutura circular situada ao sul da cidade de São Miguel do Tapuio-PI e a da serra da Cangalha-
MA, assim como diversas outras espalhadas pela faixa paleozóica. Outras três estruturas, da mesma 
natureza e de igual importância, foram interpretadas nas imagens digitais no domínio das rochas 
arqueanas do Complexo Sobradinho-Remanso, sendo uma situada a sudeste da cidade Caracol e, 
as outras duas a norte de Fartura do Piauí. É possível que ao serem estudadas, em detalhe, muitas 
dessas “anomalias” morfoestruturais, individualizadas nos trabalhos de análise e interpretação da 
fotoimagem digital do mosaico GEOCOVER, retratem apenas formas erosivas, possivelmente não 
relacionadas com estruturas em subsuperfície. Assim, é indicado para essas morfoestruturas trabalhos 
de prospecção, com o uso de ferramentas modernas e adequadas para este fim.
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7. AMBIENTES GEOLÓGICOS E ASPECTOS DA GEOLOGIA ECONÔMICA
Embora a abordagem sobre os recursos minerais da área estudada não seja objetivo deste 

projeto a decisão de incluí-los foi uma exigência da incontestável potencialidade mineral da região, 
onde estão inseridos os trabalhos executados. 

De modo geral, os estudos metalogenéticos e geoeconômicos até então realizados têm 
demonstrado a grande heterogeneidade da composição da crosta terrestre e o fato das substâncias 
minerais de interesse econômico não serem distribuídos uniformemente por toda a crosta, mas 
somente em determinados tipos litológicos e em concentrações locais, relativas ou absolutamente altas, 
denominadas depósitos ou jazidas minerais. Estas concentrações são o produto de um determinado 
número de eventos ocorrentes em um determinado ambiente geológico em uma dada época, variando 
nos diferentes estágios geotectônicos de evolução da crosta. Conseqüentemente, algumas de suas 
áreas abrigam um número maior de depósitos minerais ou concentrações mais significativas de um 
determinado elemento do que outras, constituindo-se em um valioso instrumento na pesquisa de 
novos depósitos do mesmo tipo em cada uma dessas áreas, pois um dos melhores locais para se 
descobrir novas jazidas é próximo a jazidas já descobertas, sendo, portanto um forte argumento para 
novas pesquisas e investimentos na região, não só pelas jazidas já existentes, mas, sobretudo, pelas 
perspectivas de novas descobertas.

Evidentemente, essas variedades de fatores e as próprias ambiências geológicas do pré-
cambriano e da borda sudeste da bacia favorecem a presença de várias ocorrências minerais, muitas 
já conhecidas, além de feições que se caracterizam como altamente promissoras no que concerne aos 
recursos minerais que podem encerrar, destacando-se: 

» Sua situação geológica de borda de bacia sedimentar paleozóica, apresentando características 
geoestruturais semelhantes às de outras regiões do Brasil e do mundo que, em condições similares, 
demonstraram-se favoráveis em mineralizações de interesse econômico. A exemplo dessas, a região 
sudeste do Piauí apresenta importantes estruturas lineares arqueadas, associadas a lineamentos 
regionais e estruturas circulares, bem como dobramentos, cisalhamentos e fraturamentos intensos, 
recentemente confirmados pela presença de importantes anomalias magnéticas, através da interpretação 
dos dados aeromagnéticos e aerogamaespectrométricos, pela DIGEOF/CPRM/RJ.  

» Existência de associações vulcanossedimentares com corpos granitóides e de rochas básico-
ultrabásicas, conhecidas, apenas parcialmente quanto à sua extensão e potencialidade mineral, 
responsáveis pela quase totalidade dos depósitos de talco, amianto, ferro, manganês e níquel, onde o 
último elemento está sendo pesquisado pela Companhia Vale do Rio Doce, com excelentes perspectivas 
econômicas, no município de Capitão Gervásio Oliveira, no limite leste do projeto.

A potencialidade mineira dos terrenos pré-cambrianos e da borda da bacia, na região sudeste do 
Piauí, é tão pujante que a importância desse setor econômico pode ser caracterizada não só pelo grande 
número de ocorrências minerais e jazidas já conhecidas, mas, também, por vários empreendimentos 
mínero-industriais já implantados ou em fase de implantação nos últimos anos, a exemplo da fábrica 
de cimento do Grupo João Santos, no município de Fronteiras (investimento de U$ 180 milhões); 
ampliação da jazida de níquel (100 milhões de toneladas) no município de Capitão Gervásio Oliveira e a 
descoberta de jazidas de calcários, de excelentes especificações químicas, com reserva de 600 milhões 
de toneladas, pela Companhia Vale do Rio Doce, cujos estudos de pré-viabilidade econômica sinalizam 
investimentos da ordem de U$ 600 milhões; aproveitamento das jazidas de fosfato dos municípios de 
Angico dos Dias-BA e Caracol-PI, pela Empresa Galvani Fertilizantes da Bahia Ltda.; retomada das 
operações na explotação do mármore, em Pio IX-PI e, para finalizar, a extração e beneficiamento da 
vermiculita no município de Queimada Nova-PI.

8. POÇOS ESTRATIGRÁFICOS

8.1 - Considerações Gerais
Em cumprimento a atividade - PERFURAÇÃO DE POÇOS ESTRATIGRÁFICOS PARA 

PESQUISA HIDROGEOLÓGICA, prevista no Cronograma de Execução do Projeto Borda Sudeste 
da Bacia Sedimentar do Parnaíba, estudou-se as condições hidrogeológicas da região com a 
finalidade de se fazer locações de poços estratigráficos, a partir da compatibilização das informações 
geológicas, hidrogeológicas, estruturais e geofísicas que possibilitassem a aferição das características 
litoestratigráficas e hidrodinâmicas do grupo Serra Grande, principal aqüífero regional da borda sudeste 
da bacia, para atender a demanda de abastecimento das populações locais.
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Apesar da situação limitante de proximidade da borda da bacia, este aqüífero apresenta 
condições geológicas surpreendentemente favoráveis ao armazenamento e transmissividade de água 
subterrânea, como já demonstrado pela bateria de poços da Baixa da Serra Branca que abastece São 
Raimundo Nonato, perfurados pela CPRM, em 1983.

Para viabilizar a perfuração de poços estratigráficos nas áreas de interesse buscaram-se parcerias 
e dois convênios foram firmados. O primeiro, 013/CPRM/98, entre a CPRM - Serviço Geológico do 
Brasil e a Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato-PI e o segundo, de nº 026/CPRM/98, firmado 
com o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS e o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. O objetivo maior dessas parcerias é contribuir 
para aumentar os conhecimentos hidrogeológicos na borda sudeste da Bacia Sedimentar do Parnaíba 
e estabelecer os parâmetros hidráulicos e litoestratigráficos do grupo Serra Grande, parcialmente 
condicionado em estruturas “granbenformes”, onde apresenta considerável espessamento do pacote 
sedimentar, ligadas a falhamentos gravitacionais na borda da bacia, cujas dimensões, condições de 
armazenamento e produção de água subterrânea se pretende definir.

Foram perfurados dois poços, sendo o do primeiro convênio com 700m de profundidade, situado 
na localidade Mocambo e o segundo, com 953m, localizado na área do Parque Nacional Serra da 
Capivara, ambos no município de São Raimundo Nonato.

8.2 - Locação
Após uma avaliação criteriosa de todas as informações pesquisadas, baseadas em estudos 

anteriores, fez-se uma fotointerpretação geológica em fotografias aéreas da USAF, escala 1:60.000 
e análise visual em imagem de satélite de toda a região de interesse, verificando-se a existência de 
longas estruturas lineares de direção predominantemente NE-SW, paralelas à linha de contato Bacia 
Sedimentar do Parnaíba/Embasamento Arqueano-Proterozóico, associadas a lineamentos magnéticos 
e correlacionáveis com a principal descontinuidade estrutural da bacia, denominada Lineamento 
Transbrasiliano. Além disso, para otimizar os resultados, utilizou-se à geofísica, através do Método 
Magnetotelúrico (MT), como ferramenta complementar na confirmação e indicação dos locais escolhidos. 
É bom salientar que, por parte da CPRM, há o interesse da pesquisa direta para se aferir os resultados 
dos estudos realizados, especialmente na borda da bacia, onde foi possível se estabelecer um modelo 
de configuração estrutural, como fonte armazenadora regional importante de água subterrânea. Dessa 
forma, com a compatibilização de todos esses dados disponíveis, foi possível indicar os locais das 
perfurações dos dois poços, georreferenciados com as seguintes coordenadas:

Poço Estratigráfico da Localidade Mocambo♦	
Coordenadas : 08º 57’07,6”  de latitude Sul

42º 56’09,1”  de longitude Oeste de Greenwich
Poço Estratigráfico da área do Parque Nacional Serra da Capivara♦	
Coordenadas : 08º 48’54,7”  de latitude Sul

42º 44’13,2”  de longitude Oeste de Greenwich
Na escolha do local para a locação foram buscadas, à medida do possível, situações que 

assegurassem melhores resultados para a construção e explotação dos poços, principalmente a 
menor diferença entre a cota topográfica e a cota potenciométrica do aqüífero. Outros quatro fatores 
importantes, levados em consideração, foram à localização dentro das estruturas “grabenformes”, 
tidas como armazenadoras de água subterrânea da borda da bacia; maior proximidade possível da 
rede de energia elétrica, para viabilizar a instalação do equipamento de bombeio; facilidade de acesso 
ao local da obra e, sobretudo que atenda, também, as necessidades de abastecimento da comunidade 
local e do Parque Nacional Serra da Capivara, com a finalidade de preservar a sua fauna e desenvolver 
sua inconteste vocação turística.

8.3 - Estudos Geofísicos Realizados
A geofísica é um importante instrumento de pesquisa indireta e foi utilizada, como ferramenta 

complementar, na investigação e definição de importantes estruturas na borda sudeste da Bacia 
Sedimentar do Parnaíba. Para tanto, lançou-se mão do uso de diferentes métodos geofísicos, a fim de 
se aferir e otimizar os resultados na avaliação e definição dessas complexas estruturas. Assim, foram 
empregados nos estudos realizados os Métodos Magnetotelúrico (MT), Transiente Eletromagnético (TEM), 
Eletroresistividade, Aeromagnetometria e Aerogamaespectrometria, a seguir amplamente comentados.
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8.3.1 - Geofísica Terrestre

8.3.1.1 - Estudos Realizados pelo Observatório Nacional – ON/MCT/CPRM
Em 1997, quando se iniciaram as atividades de campo do Projeto Borda Sudeste da Bacia 

Sedimentar do Parnaíba, inserido no contexto da Avaliação Hidrogeológica das Bacias Interiores 
Brasileiras, os objetivos primordiais foram a avaliação hidrogeológica do aqüífero Serra Grande e ter 
uma melhor compreensão sobre as complexas estruturas armazenadoras de água subterrânea da 
borda sudeste da bacia. Assim, se fez uso de recursos técnicos não convencionais, como a aplicação 
dos métodos geofísicos Magnetotelúrico (MT) e Transiente Eletromagnético (TEM) e utilização de 
instrumentos sofisticados, de última geração, como ferramentas complementares na confirmação 
dessas estruturas geológicas. Dessa forma, a CPRM, por iniciativa da RETE e da Divisão de Geofísica-
DIGEOF/RJ, em parceria com a Equipe de Geofísica do Observatório Nacional/MCT e pesquisadores 
da Universidade de Leicester, Inglaterra, executaram seis perfis transversais à borda da bacia, cujos 
resultados permitiram um mapeamento geoeletroestratigráfico das estruturas de subsuperfície, 
gerando seções de resistividade elétrica x profundidade que representam as propriedades elétricas das 
formações sedimentares e das rochas do embasamento da área investigada, cuja modelagem sugere a 
existência de estruturas “grabenformes” no substrato da bacia e, consequentemente o espessamento 
do pacote sedimentar de sua borda sudeste.

A confirmação de tais estruturas aumenta consideravelmente a oferta de água subterrânea na 
região semi-árida do entorno da bacia, reconhecidamente com grandes problemas de saúde pública, 
em função de doenças parasitárias de veiculação hídrica, pelas atuais e inadequadas condições de 
abastecimento d’água (Foto 01).

Os resultados obtidos, após o processamento dos dados contidos nas seções de modelagem 
MT, combinados com a interpretação geológica, permitiram confirmar a existência de estruturas 
“grabenformes” na borda da bacia, cuja área investigada se estende de Caracol a São João do Piauí, 
numa extensão de aproximadamente 150 km (Figura 31). É possível que neste estudo geofísico, o 
grande espaçamento entre os perfis e as estações realizados possa ser interpretado, como um forte 
fator para explicar a pouca contribuição no mapeamento e definição dessas estruturas de abatimento, 
com a utilização desses métodos.  Admite-se, entretanto, à semelhança do que pensa Fortes (1978), 
na existência de “grabens” primitivos sob a base do grupo Serra Grande, preenchidos por sedimentos 
de baixa resistividade, como sugerem esses perfis geofísicos, pelo Método Magnetotelúrico (MT), 
executados transversalmente à borda da bacia, adiante descritos.

Figura 31 - MAPA TECTONO-ESTRUTURAL da área do projeto elaborado, a partir da interpretação aeromagnetométrica 
                   e aerogamaespectrométrica, com a utilização do método de Euler.
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8.3.1.1.1 - Métodos Geofísicos Utilizados pela Parceria ON/MCT/CPRM
Os estudos em áreas sedimentares consistiram de sondagens com o uso essencial do Método 

Magnetotelúrico (MT) e medidas complementares com o Método Transiente Eletromagnético (TEM), 
visando, principalmente, fornecer informações rasas de subsuperfície e correções de efeito estático 
nos dados MT.

O Método MT permite investigar a condutividade elétrica (ou o seu inverso, a resistividade elétrica) 
no interior da Terra, a partir de medidas dos campos elétrico e magnético existentes naturalmente na 
superfície terrestre (VOZOFF, 1972). As variações temporais do campo geomagnético induzem correntes 
elétricas na superfície da Terra (correntes telúricas) que geram campos elétricos. A razão entre os 
campos elétrico e magnético está relacionada com a variação da condutividade com a profundidade.

A aquisição de dados é feita realizando-se medidas simultâneas dos campos elétrico e magnético 
em duas direções ortogonais, X e Y, em estações ao longo de cada perfil, sendo o campo magnético 
também medido na direção Z (vertical).

O equipamento utilizado foi o sistema de aquisição de dados MT da EMI (Figura 32) que opera 
na faixa de freqüência de 0,001 a 300 Hz. Os dados são coletados na forma de séries temporais em 
uma das quatro bandas de freqüência possíveis: TS1, TS2, TS3 ou TS4.

Este método permite reconhecer contatos entre litologias com contrastes de resistividade elétrica 
e identificar estruturas geológicas como, por exemplo, falhas.

O equipamento consiste dos seguintes componentes:

Sensores Magnéticos♦	  - representados por 3 (três) bobinas, utilizadas para medir o campo 
magnético nas direções X e Y (horizontal) e Z (vertical) - Foto 17.

Foto 17 - Disposição das bobinas de indução,
               segundo direções ortogonais  X e 
               Y (norte magnético e leste), 
               utilizadas para medir as variações 
               temporais do campo geomagnético, 
               no levantamento geofísico, com o 
               Método Magnetotelúrico (MT).

Ex
50 a
300m

Condicionador
de sinal do

campo elétrico
(EFSC)

50 a 300m

50 a 300m

Caixa de
alimentação
das bobinas

Computador

Bateria

Eletrodo
comum

Ey
50 a 300m

Eletrodo

Hy

Hz

Hx BF Sensores
Magnéticos

Unidade de
aquisição
de dados

Bateria
externa

Eletrodo

Figura 32 - Sistema de operação na aquisição de dados pelo Método Magnetotelúrico - MT (modificado do 
                   Manual de Operações da EMI).
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Sensores Elétricos♦	  - Constituem-se 
de 3 (três) eletrodos não polarizáveis 
de Cu-CuSO4 que são colocados 
em contato com o solo, através de 
uma solução de sulfato de cobre. 
Um arranjo em L desses eletrodos 
permite medir a diferença de potencial 
em duas direções (X e Y), dispondo o 
eletrodo central em posição comum 
às duas direções (Foto 18). O sinal 
medido passa por um condicionador 
de sinal de campo elétrico (EFSC), 
que é um filtro e pré-amplificador de 
dois canais.
Unidade de Aquisição e Processa-♦	
mento (APU) - amplifica e filtra os 
sinais magnéticos e elétricos medi-
dos pelos sensores, faz a conversão 
dos sinais analógicos de entrada para digitais e armazena as séries temporais no computador. 
A aquisição e processamento dos dados de medidas são realizados utilizando-se o “software” 
fornecido pela EMI. A APU pode ser utilizada com até 10 canais. A configuração convencional 
usada no levantamento MT é a que utiliza dois canais para campos elétricos e três canais para 
campos magnéticos. O sinal de cada um dos canais pode ser amplificado manualmente em três 
estágios: o primeiro, com ganho de 0 ou 10db e o segundo e terceiro com ganho de 0, 10, 20 ou 
30db. A escolha desses ganhos deve ser feita de forma que não ocorram saturações, durante o 
período de aquisição. A APU dispõe de um filtro de rejeição que permite eliminar a freqüência de 
60Hz e o harmônico de 180Hz (freqüência de rede no Brasil) ou a de 50 Hz e o harmônico de 150 
Hz (freqüência da rede na Europa), foto 19.
Computador♦	  - é utilizado um modelo “Laptop” para a aquisição de dados. As séries temporais 
são mostradas na tela do computador, durante a aquisição (Figura 32 e Foto 20).

Foto 18 - Eletrodo não polarizável, colocado no solo, para medir 
                  as variações do campo elétrico, dispostos de 100 em 100m, para
                  cada direção de medida,  no levantamento magnetotelúrico.

Foto 19 - “Notebook”, com “software”, ligado aos equipamentos de
               campo, para fazer a modelagem dos dados obtidos  
              e apresentá-los em forma de seções, conforme os
              valores indicados pela resistividade elétrica x
              profundidade no levantamento magnetotelúrico.

Foto 20 - Dados (séries temporais) no computador, obtidos no
                 levantamento magnetotelúrico, onde foram utilizados:
                   campo elétrico na direção X (Ex); campo elétrico na direção 
                    Y (Ey); campo elétrico na direção X (Hx); campo elétrico na
                    direção Y (Hy) e campo elétrico na direção Z (Hz).
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No Método Eletromagnético Transiente, diferentemente do Método MT, utiliza-se corrente elétrica 
gerada artificialmente, seja no domínio do tempo (Método Transiente Eletromagnético - TEM) ou no 
domínio da freqüência (“Horizontal Loop Eletromagnetics” - HLEM). Neste trabalho, como ferramenta 
complementar do Método MT nos perfis da borda da Bacia Sedimentar do Parnaíba, usou-se apenas 
o Método TEM. Dessa forma, no Método Transiente Eletromagnético ou TEM, uma corrente elétrica, 
em forma de pulsos quadrados, intermitentes, é aplicada sobre a superfície terrestre e a forma de 
decaimento experimentado pela corrente elétrica, após esta ser desligada, depende da condutividade 
elétrica do meio, da forma e da dimensão de condutores, em subsuperfície. Verifica-se que a presença 
de bons condutores, em subsuperfície, faz com que a curva de decaimento da corrente seja mais 
suave, quando comparada com áreas pouco condutivas. Uma aplicação clássica do método para água 
subterrânea pode ser pesquisada em Fitterman & Stewart (1986).

Aquisição de Dados no Método TEM - o equipamento utilizado foi o SIROTEM-MK3 da 
GEOINSTRUMENTS. As medidas foram feitas, através de um arranjo do tipo “loop” quadrado de 
20m (ou 50m) de lado, disposto sobre a superfície terrestre, onde correntes de até 5A, em forma de 
pulsos intermitentes, são aplicadas. Quando a corrente é desligada, num intervalo de tempo típico que 
dura entre 0,1 e 100 milisegundos, são realizadas medidas do decaimento desta corrente utilizando o 
mesmo “loop” transmissor como receptor (modo “loop coincidente”) ou medindo-se o campo magnético 
secundário associado, que é detectado por uma bobina de indução, normalmente instalada no centro 
do arranjo (modo “in loop”). É bom salientar que vários arranjos contíguos são realizados, de forma a 
se obter um perfil de medidas TEM.

Os resultados podem ser apresentados na forma de curvas de decaimento do campo magnético, 
para diferentes tempos ou na forma de seções de resistividade elétrica, após simples transformação.

8.3.1.1.2 - Perfis Geofísicos Executados pela Parceria ON/MCT/CPRM
Foram executados um total de seis perfis transversais à borda da bacia, orientados na direção 

SE-NW, com comprimento variando de 14 a 44 km, somando um total de 176 km de extensão e 
espaçamento entre as estações indo de 0,36 a 7,7 km.

Os locais dos perfis foram escolhidos com base em critérios geológicos, tectônicos, estruturais, 
acesso e nas informações contidas nos mapas aeromagnéticos no sentido de se otimizar, o máximo 
possível, os resultados.

Serão descritos, individualmente, numa ordem de sudoeste para nordeste, iniciando-se pelo de 
Caracol e terminando-se pelo de São João do Piauí.

8.3.1.1.2.1 - Perfil Geofísico MT de Caracol (SE-NW)

Ao longo deste perfil, com cerca de 35 km de extensão, foram executadas oito estações 
magnetotelúricas, conforme modelagem da figura 33. A interpretação da seção de resistividade elétrica 
x profundidade, obtida pela inversão unidimensional dos dados MT, sugere no início do perfil, entre 
as estações CC1 e CC2, um pequeno bloco de abatimento, com substrato condutivo, provavelmente 
pré-siluriano, onde está condiocionada, por falhamento gravitacional, uma fina cobertura de arenitos 
e conglomerados do grupo Serra Grande, limitada por outro extenso bloco ascendente de rochas do 
embasamento arqueano-proterozóico que se estende até as proximidades da estação CC4, truncado por 
outra falha com longa estrutura descendente, que favoreceu o franco predomínio e espessamento dos 
sedimentos em direção ao interior da bacia. Nota-se que o substrato é predominantemente constituído 
de rochas do embasamento arqueano-proterozóico (resistividade > 200Ω.m), porém com o centro 
na estação CC7 ocorre um bloco, com cerca de 5 km de largura, formando uma típica estrutura de 
afundamento, caracterizada como “grabenforme”, limitada por grandes falhamentos, cujo substrato é 
representado por uma unidade condutiva pré-siluriana, semelhante à ocorrência do início do perfil, com 
resistividade média de 60Ω.m. Este substrato foi interpretado como uma unidade geológica, constituída 
de arenitos finos, pré-silurianos, na seção geológica V-V’, executada por Góes et al., 1993 in Projeto 
Parnaíba (PETROBRÁS), que vai da serra das Confusões (noroeste de Caracol) até o Arco Ferrer, no 
limite entre as bacias do Parnaíba e Barreirinhas. Como era de se esperar o espessamento do pacote 
sedimentar ocorre na direção do centro da bacia, isto é, de sudeste para noroeste, alcançando até 
cerca de 900m no intervalo entre as estações CC6 e CC8 (Figura 34).
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Figura 33 - Modelagem da inversão 1-D do perfil MT de Caracol.
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Figura  34 - Perfil geológico, elaborado com base na interpretação da seção geofísica de Caracol - Método MT (Inversão 1-D).
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8.3.1.1.2.2 - Perfil Geofísico MT de Anísio de Abreu (SE-NW)
Foram realizadas ao longo deste perfil, com cerca de 20 km de extensão, sete estações 

magnetotelúricas (Figura 35). A interpretação da modelagem da seção de resistividade elétrica x 
profundidade, obtida, através da inversão unidimensional dos dados MT, exibe grandes blocos, entre 
as estações  AA1 e  AA7, com valores de resistividade variando de 2 a 60Ω.m, compatíveis com os 
sedimentos pré-silurianos, supostamente presentes no substrato da borda sudeste da bacia, como 
sugerem os perfis magnetotelúricos, confirmando o que já haviam constatado Góes et al. (1993). 
Observa-se entre as estações AA2 e AA3 a intercalação de um bloco do embasamento arqueano-
proterozóico, formando uma estrutura em “horst”, com resistividades entre 150 e 300Ω.m, soerguido 
pela ação de falhamentos gravitacionais. No espaço compreendido entre um pouco antes da estação 
AA3 e, logo após a AA4, os arenitos do grupo Serra Grande apresentam pequena espessura e repousam 
sobre sedimentos condutivos, pré-silurianos, em típica estrutura “grabenforme”.  Continuando 
na direção noroeste, logo após a estação AA4, esses sedimentos pré-silurianos estão em contato 
tectônico com um bloco elevado do embasamento arqueano-proterozóico, formando outro “horst”, cuja 
resistividade varia de 300 até acima de 1.000Ω.m, onde repousa um pacote pouco espesso de arenitos 
e conglomerados do grupo Serra Grande, muito bem exposto na localidade Canabrava (Olho d’Água), 
expandindo-se até a estação AA6, daí sotopostos pelos sedimentos pelíticos da formação Pimenteiras, 
em estrutura descendente, até a estação AA7, cuja espessura do pacote sedimentar pode alcançar 
cerca de 150m, como sugere a seção (Figura 36).

Ressalta-se a importância na investigação direta desses sedimentos, na região de Anísio de 
Abreu, ao longo da seção geofísica, a fim de se constatar a eficácia do método, cujos resultados 
servirão como importantes parâmetros para o conhecimento da morfoestrutura da borda da bacia, 
especialmente na porção sudoeste do projeto, onde os municípios enfrentam graves problemas de 
abastecimento de água, além das possibilidades na definição de importantes unidades hidrogeológicas 
para a captação de água subterrânea, justificando a perfuração de poços estratigráficos de pesquisa, 
viabilizando, dessa forma, o abastecimento regional e das outras populações carentes da área cristalina 
do entorno da bacia, estimada na região do projeto, em cerca de 103.814 habitantes (IBGE, População 
e Domicílio, CENSO 2000, Contagem da População, em 2007).

Figura 35 - Modelagem da inversão 1-D do perfil MT de Anísio de Abreu.
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Figura  36 - Perfil geológico, elaborado com base na interpretação da seção geofísica de Anísio de Abreu - Método MT (Inversão 1-D).

8.3.1.1.2.3 - Perfil Geofísico MT do Mocambo (SE-NW)

Executou-se, ao longo deste perfil, dezenove estações magnetotelúricas compreendendo cerca de 35 
km de extensão, transversal à borda da bacia, passando pela localidade Mocambo (Figura 37). A análise e 
interpretação da seção de resistividade elétrica x profundidade, obtida, através da inversão unidimensional 
dos dados MT, indicam que na estação MC05 ocorre o contato, através de falha normal ou de gravidade, 
entre as rochas não aflorantes do embasamento arqueano-proterozóico (com resistividades acima de 
200Ω.m) e as rochas sedimentares da bacia (com resistividades entre 15 e 150Ω.m).  Resistividades 
menores do que 15Ω.m, verificadas neste perfil, correspondem às rochas também condutivas, pré-
silurianas, não aflorantes, detectadas pelo método MT, que serviram de substrato para a sedimentação 
dos arenitos e arenitos conglomeráticos, atribuídos ao grupo Serra Grande.

Os resultados da interpretação dos dados evidenciam no perfil a existência de zonas de fossas 
tectônicas ou estruturas “grabenformes”, resultando em pequenas bacias de deposição que chegam 
a atingir profundidade de até 1.200m, como mostrada entre as estações MC14 e MC16. No primeiro 
desses depocentros, situado próximo ao contato com as rochas do embasamento, entre as estações 
MC06 e MC09, foi locado o poço estratigráfico da localidade Mocambo, município de São Raimundo 
Nonato, com 700m de profundidade, sem alcançar o substrato, tendo o grupo Serra Grande, no perfil 
litológico da perfuração, 639m de espessura, indo do contato superior com a formação Pimenteiras até 
o final do furo. Os outros dois depocentros estão compreendidos, entre um pouco antes da estação 
MC10 até próximo a MC11 e entre a MC14 e MC16, respectivamente. Nas bordas desses depocentros 
é possível ocorrer rochas cisalhadas, nas zonas de falhamentos. Observar a presença de sedimentos 
do grupo Serra Grande e formação Pimenteiras, sobre o embasamento arqueano-proterozóico, 
representado pelos granitóides sintectônicos, entre as estações MC03 e MC05 (Figura 38).
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Figura 37 - Modelagem da inversão 1-D do perfil MT da localidade Mocambo.

Figura  38 - Perfil geológico, elaborado com base na interpretação da seção geofísica do Mocambo - Método MT (Inversão 1-D).
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8.3.1.1.2.4 - Perfil Geofísico MT de São Raimundo Nonato (SE-NW)

Ao longo deste perfil, com cerca de 28 km de extensão, foram realizadas quinze estações 
magnetotelúricas (Figura 39). A interpretação da modelagem da seção de resistividade elétrica x 
profundidade, conseguida através da inversão unidimensional dos dados MT, mostra uma falha próxima 
à estação SR03 e sugere que da estação SR01 até a falha normal ou gravitacional, situada entre as 
estações SR04 e SR05, predominam, em subsuperfície, as rochas do embasamento proterozóico, 
representado pelo grupo Casa Nova, mascaradas por uma delgada cobertura detrítica, areno-argilosa 
e pelos sedimentos do grupo Serra Grande que se espessam até alcançar os contrafortes das escarpas 
de erosão remontante da linha de “cuesta” da Bacia Sedimentar do Parnaíba, sustentada pelos 
arenitos, arenitos conglomeráticos e conglomerados deste grupo. A partir desse falhamento, próximo à 
estação SR05, o grupo Serra Grande se espessa e expande na direção noroeste, rumo ao interior da 
bacia, até desaparecer sob a seqüência pelítica da formação Pimenteiras, nas proximidades da estação 
SR06, muito bem definida na perfilagem geofísica do poço estratigráfico 4SR-07-PI/CC220, situado na 
área do Parque Nacional Serra da Capivara, entre as estações SR12 e SR13, onde apresenta uma 
espessura com cerca de 117m, enquanto o grupo Serra Grande, que constitui a unidade basal da bacia, 
exibe espessura anômala da ordem de 791m.

Valores mais resistivos, à semelhança do embasamento arqueano-proterozóico (cor azul na 
seção geofísica), verificados em superfície (resistividade acima de 300Ω.m), estão relacionados aos 
arenitos conglomeráticos e conglomerados do grupo Serra Grande, com abundantes seixos de quartzo, 
depositados sobre um substrato condutivo, pré-siluriano, não aflorante, mapeado pelo levantamento 
geofísico de subsuperfície e descrito anteriormente por Góes et al. (op.cit.), como constituído de 
“arenitos finos”. Entre as estações SR13 e SR14, o pacote encontra-se truncado por um falhamento 
gravitacional que ocasionou um considerável espessamento da seqüência sedimentar, situada do lado 
norte da falha, com espessura estimada da ordem de 1.200m (Figura 40).

Figura 39 - Modelagem da inversão 1-D do perfil MT de São Raimundo Nonato.
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Figura  40 - Perfil geológico, elaborado com base na interpretação da seção geofísica de São Raimundo Nonato - Método MT
                    (Inversão 1-D).

8.3.1.1.2.5 - Perfil Geofísico MT de Coronel José Dias (SE-NW)

Foram realizadas ao longo deste perfil, com cerca de 14 km de extensão, cinco estações 
magnetotelúricas (Figura 41). A interpretação da seção de resistividade elétrica x profundidade, 
obtida, através da inversão unidimensional dos dados MT, mostra que entre as estações JD3 e JD4 
ocorrem dois falhamentos normais ou gravitacionais, típicos de borda de bacia, onde o primeiro coloca 
o embasamento proterozóico, não aflorante, representado pelos metapelitos e calcários metamórficos 
do grupo Casa Nova, em contato direto com o embasamento arqueano-proterozóico e as rochas 
sedimentares, enquanto o segundo falhamento ocasionou o espessamento dos sedimentos do bloco 
norte, atribuídos ao grupo Serra Grande e as formações Pimenteiras e Cabeças, que podem alcançar até 
cerca de 700m, assentados sobre um substrato condutivo, pré-siluriano, limitado, a noroeste, com um 
bloco ascendente do embasamento arqueano-proterozóico que provocou uma considerável diminuição 
da espessura do pacote sedimentar. Observar, ainda, a presença de cobertura areno-argilosa, detrito-
laterítica, entre as estações JD1 e JD2, além de uma fina cobertura sedimentar, representada pelo 
grupo Serra Grande e formação Pimenteiras, que vai desde logo após a estação JD2 até a primeira 
falha, entre a JD3 e JD4, tendo como substrato parcialmente aflorante as rochas metamórficas do 
grupo Casa Nova (Figura 42).
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Figura 41 - Modelagem da inversão 1-D do perfil MT de Coronel José Dias.
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Figura  42 - Perfil geológico, elaborado com base na interpretação da seção geofísica de Coronel José Dias  -  Método MT
                    (Inversão 1-D).
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8.3.1.1.2.6 - Perfil Geofísico MT de São João do Piauí (SE-NW)

Nesta seção, com cerca de 44 km de extensão, foram executadas nove estações magnetotelúricas 
(Figura 43). O tratamento dos dados e a interpretação da seção de modelagem da resistividade 
elétrica x profundidade, obtidos, pela inversão unidimensional dos dados MT, indicam uma zona de 
substrato bastante irregular, iniciando-se entre as estações SJ1 e SJ2, com contatos discordantes 
entre os sedimentos da bacia e o embasamento proterozóico, representado pelas rochas metapelíticas 
do grupo Casa Nova. Verifica-se na direção noroeste, após a segunda estação, a presença de uma 
falha normal, com soerguimento acentuado do embasamento arqueano-proterozóico, sugerindo uma 
estrutura do tipo “horst”, afinando substancialmente as camadas sedimentares, até a estação SJ4. 
A partir daí, a seqüência sedimentar começa a se espessar, até a estação SJ7, limitada por outro 
falhamento. No intervalo entre as estações SJ5 e SJ7 as condições tectônicas sugerem a ocorrência de 
uma estrutura em forma de “graben”, responsável pelo espessamento sedimentar, podendo alcançar 
cerca de 1.000m, cujo substrato foi interpretado como sendo sedimentos condutivos, pré-silurianos, 
conforme indicação do levantamento geofísico de subsuperfície e perfeitamente de acordo com os 
resultados dos estudos de Góes et al., 1993. Da estação SJ7 até o final do perfil, o embasamento 
arqueano-proterozóico volta a se soerguer, estreitando o pacote sedimentar, com espessura máxima 
estimada em 600m (Figura 44).

Figura 43 - Modelagem da inversão 1-D do perfil MT de São João do Piauí.
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Figura  44 - Perfil geológico, elaborado com base na interpretação da seção geofísica de São João do Piauí  -  Método MT 
                    (Inversão 1-D).

8.3.1.2 - Estudos Realizados pelo LABHID/UFPE/CPRM
Em 2001, a CPRM – Serviço Geológico do Brasil contratou o Laboratório de Hidrogeologia 

da Universidade Federal de Pernambuco, LABHID/UFPE, para executar com o uso do método de 
eletroresistividade, um perfil lateral de resistividade, com 35 quilômetros de extensão, ao longo da rodovia 
PI-140, partindo de São Raimundo Nonato em direção à cidade de Canto do Buriti e sete sondagens 
elétricas verticais, com investigação pontual, sendo duas (SEV 6 e SEV 7) na localidade Baixão do 
Bate, distante cerca de 24 km a noroeste da cidade de São Braz do Piauí. As SEV 1, SEV 3, SEV 4 
e SEV 5 no perfil ao longo da PI-140 e a SEV 2, como parâmetro, no poço estratigráfico CC-220 no 
Parque Nacional Serra da Capivara, próximo a essa PI. A aplicação dessa ferramenta na área do projeto 
teve a finalidade de se comparar a utilização dos diversos métodos geofísicos, propor um modelo de 
configuração estrutural da borda sudeste da bacia e avaliar as condições hidrogeológicas da região 
do Baixão do Bate e fazenda Viana, visando a perfuração de poços profundos de pesquisa geológico-
hidrogeológica e seu aproveitamento para o abastecimento das cidades de São Braz e Morro Cabeça no 
Tempo. Foi elaborado um relatório, em setembro/2001, nominado de “Aplicabilidade do Método Geofísico 
de Eletrorresistividade na Caracterização Tectono-Estrutural da Borda Sudeste da Bacia Sedimentar do 
Parnaíba”, de autoria do professor Edilton Carneiro Feitosa do LABHID/UFPE, cuja publicação será feita 
conjuntamente com os resultados do projeto Borda Sudeste da Bacia Sedimentar do Parnaíba.

8.3.2 - Aerogeofísica
Com o objetivo de aferir os resultados dos estudos dos diversos métodos geofísicos utilizados 

foram usados os dados do levantamento aeromagnetométrico (Campo Total) e aerogamaespectrométrico 
(Canais de Tório, Urânio, Potássio e Contagem Total), obtidos pelo Projeto Aerogeofísico Borda Sul da 
Bacia Sedimentar do Parnaíba, executado pela PROSPEC S.A. (1978), através do Convênio DNPM/
CPRM. Posteriormente, esses dados foram reprocessados pela CPRM, gerando o Mapa de Intensidade 
Magnética do Campo Total, reduzido o IGRF e o Mapa da Primeira Derivada Vertical.
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8.3.2.1 - Estudos Realizados pela DIGEOF/CPRM
A Divisão de Geofísica – DIGEOF/CPRM/RJ, após análise, processamento e interpretação 

desses dados aeromagnetométricos e aerogamaespectrométricos, produziu o Mapa Tectono-Estrutural 
da área do projeto, com o auxílio do Método de EULER, confirmando a presença de importantes 
estruturas armazenadoras de água subterrânea na borda sudeste da bacia, sendo mais uma ferramenta 
indispensável e essencial na definição dos “grabens” da região investigada.

8.3.2.1.1 - Aeromagnetometria e Aerogamaespectrometria

8.3.2.1.1.1 - Considerações Gerais
A contribuição da aerogeofísica para o Projeto Borda Sudeste da Bacia Sedimentar do Parnaíba, 

possibilitou agregar informações que levaram à elaboração do Mapa Tectono-Estrutural, uma ferramenta 
indispensável na confirmação e definição das estruturas “grabenformes” e no planejamento das pesquisas 
hidrogeológicas.

Do ponto de vista geológico predominam na área do projeto dois ambientes distintos: rochas 
arqueano-proterozóicas das Províncias São Francisco e Borborema e sedimentares fanerozóicas da 
Província Parnaíba.

Os estudos de interpretação da aerogeofísica consistiram da análise dos dados magnetométricos e 
gamaespectrométricos do Projeto Aerogeofísico Borda Sul da Bacia Sedimentar do Parnaíba (PROSPEC, 
1978). Esse levantamento aéreo foi executado com linhas de vôo espaçadas a cada 2 km na direção 
N-S e linhas de controle espaçadas a cada 10 km na direção E-W, ambas em uma altura de vôo de 
aproximadamente 150 metros. As imagens dos grids (magnetométricos e gamaespectrométricos) foram 
geradas com malhas de 500 x 500 metros.

Os dados aeromagnetométricos apresentaram uma maior contribuição na identificação de elementos 
estruturais e os gamaespectrométricos nas delineações de diferenciações litológicas, aflorantes.

A principal contribuição da geofísica revelou-se nos estudos magnetométricos, face à possibilidade 
do método fornecer informações, em subsuperfície, colaborando enormemente no conhecimento e 
definição das geoestruturas, principalmente na borda da bacia.

8.3.2.1.1.2 - Aeromagnetometria
Os dados aeromagnetométricos, antes de serem interpretados, foram submetidos à etapa de 

reprocessamento visando melhorar a qualidade dos grids a serem gerados (Campo Magnético Total 
Residual, Primeira Derivada Vertical do Campo Magnético Total e Sinal Analítico do Campo Magnético 
Total). Nesta etapa procurou-se corrigir os desnivelamentos das linhas de vôo existentes nos grids. Para 
correção dos desnivelamentos foi necessário à aplicação de um filtro direcional (cosseno direcional), 
obtendo-se, por um lado, bons resultados na interpretação qualitativa (visual), com uma melhor definição 
das feições planares e lineares, perdendo-se, por outro lado,  na interpretação quantitativa, pois  os 
sinais magnéticos sofrem alterações que diminuem a precisão nos  estudos das profundidades   e  
dimensões  das fontes magnéticas (litologias).

8.3.2.1.1.3 - Aerogamaespectrometria
Os dados gamaespectrométricos foram submetidos ao mesmo processo de filtragem realizado 

pelos dados magnetométricos, na geração das imagens dos grids dos canais dos elementos potássio, 
urânio, tório e do canal de contagem total. Nesse método, a filtragem foi imprescindível devido aos fortes 
desnivelamentos dos dados, sem a qual não seria possível realizar sua interpretação qualitativa. 

8.3.2.1.1.4 - Interpretação dos Dados Aeromagnetométricos e Aerogama- 
 espectrométricos

Nesse processo foi dada maior ênfase, ao ambiente sedimentar que é o objetivo do projeto. Os 
estudos de mapeamento de subsuperfície sugerem a existência de estruturas armazenadoras de água 
subterrânea na borda e no interior da bacia sedimentar, de relevante importância para as pesquisas 
hidrogeológicas e o abastecimento regional, considerando que se trata de uma porção do estado com 
grande carência de recursos hídricos de boa qualidade para consumo humano.
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Para a realização desses estudos foi indispensável à interpretação magnetométrica, dividida em 
duas etapas. A primeira consistiu de uma interpretação qualitativa para a identificação das estruturas 
lineares, como falhas, diques, lineamentos (traços estruturais e foliação) e planares, tais como 
diferenciações litológicas nos terrenos do embasamento arqueano-proterozóico, soleiras básicas e 
outras, ambas a partir do contraste da susceptibilidade magnética entre as rochas e/ou entre minerais no 
interior dessas rochas.  A segunda refere-se à interpretação quantitativa, procurando definir estruturas 
em subsuperfície, no ambiente sedimentar da Bacia do Parnaíba, tais como grabens e horsts.

Para os estudos das geoestruturas subaflorantes foi utilizado o Método Estatístico de Euler 
(Deconvolução de Euler), visando se obter contrastes no limite entre sedimentos e o embasamento 
cristalino. O método consiste em uma técnica automática de interpretação quantitativa, magnética, para 
estimar a posição horizontal e a profundidade da fonte geradora da anomalia. Durante o processamento 
dos dados adotou-se o índice estrutural 0 (zero) em uma janela de 5.000 metros, continuando com os 
dados para cima até uma altura de 300 metros do solo.

Na gamaespectrometria foi realizada a interpretação qualitativa dos grids de tório, urânio, 
potássio e do canal da contagem total, procurando-se delinear as principais feições planares e lineares, 
de acordo com os níveis de radiação gama.

Os resultados do processamento e interpretação dos dados magnetométricos e 
gamaespectrométricos foram integrados entre si, finalizando-se os trabalhos com a elaboração de 
um Mapa Geofísico Tectono-Estrutural, acompanhado de um diagnóstico de base geológica das 
litoestruturas, adiante comentado. No tratamento desses dados foi utilizado o software Oasis Montaj, 
(versão 5.1.8), da empresa canadense de consultoria, em geofísica, GEOSOFT.

8.3.2.1.1.5 - Resultados Obtidos
Os produtos obtidos com os dados levantados pela PROSPEC (1978) mostraram que, mesmo 

sendo um projeto executado há trinta anos, com a utilização de recursos tecnológicos bem inferiores 
aos usados atualmente, contribuiu consideravelmente com a obtenção de informações valiosas para 
os resultados alcançados. Sobretudo, no aumento substancial da oferta de água subterrânea de boa 
qualidade, para uma população tradicionalmente carente de abastecimento desse recurso.

Nas imagens dos grids dos mapas magnetométricos foram verificados os principais trends 
estruturais da área, sistemas de falhas, diques, intrusões básicas, limite aproximado entre o ambiente 
sedimentar e o embasamento arqueano-proterozóico, bem como dados sobre o arcabouço estrutural 
da bacia.  O uso do Método de Euler possibilitou identificar o posicionamento, a definição e a direção 
de estruturas, sugerindo tratar-se de modelos dos tipos “graben” e “horst”, como ilustra a figura 31. 
Obtiveram-se, também, através deste método, informações sobre a profundidade da interface sedimentos/
embasamento, nos desníveis em degraus, em diversos pontos da bacia. Convém citar que as precisões 
das informações relacionadas aos cálculos de profundidade sofreram oscilações, devido ao tratamento 
realizado nos dados magnetométricos para corrigir uma grande quantidade de desnivelamentos, entre 
as linhas de vôo do levantamento aerogeofísico. Essas correções (filtragens), normalmente alteram 
os comprimentos de onda e as amplitudes dos sinais magnéticos, diminuindo, assim, a margem de 
precisão dessas informações quantitativas. É importante também ressaltar que foi possível realizar 
estudos comparativos de poços (sondagens) existentes na região, com os resultados obtidos pelo 
aplicativo Euler, que se mostraram bastante satisfatórios.

A gamaespectrometria contribuiu para os trabalhos de mapeamento geológico, através da 
integração das feições geofísicas com imagens de radar, satélite e os dados de campo. O grid do canal 
de urânio, por estar com muitos ruídos, não apresentou bons resultados. Os demais canais (K, Th e 
Contagem Total) mostraram-se satisfatórios, principalmente na individualização de rochas de composição 
granítica a granodiorítica de sedimentares, resultando na base geológica de natureza litoestrutural. 

Foi elaborado o Mapa Tectono-Estrutural, gerado pelo tratamento dos dados aeromagnetométricos 
e aerogamaespectométricos, que define e delimita blocos alçados e rebaixados, a partir de interpretação 
essencialmente qualitativa, focada na análise de feições planares e lineares. Os contrastes dessas feições 
aeromagnéticas planares e lineares permitiram indicar a existência de amplas estruturas alongadas, com cerca 
de 160 km de extensão, variando de 20 km a 40 km de largura, orientadas na direção NE-SW, reconhecidas 
como “grabens” e “horsts”, concordantes com a orientação do Lineamento Transbrasiliano e com o Lineamento 
Magnético Sudeste do Piauí. Essas estruturas originaram-se de um complexo sistema de falhamentos normais e/
ou gravitacionais e transcorrentes, alinhados tanto na direção NE-SW como NW-SE, possivelmente, relacionadas 
ao rifteamento da bacia no início de sua sedimentação.
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Neste mapa ficou evidente que o contato da borda da bacia com as rochas cristalinas, em algumas regiões, 
como ao sul de São João do Piauí e na porção sudoeste da área do projeto, não segue rigorosamente o limite 
estabelecido pelo mapeamento geológico. Isso dificilmente ocorreria, pois o método magnetométrico, através 
dos mapas transformados da Primeira Derivada do Campo Magnético Total e Fase do Sinal Analítico do Campo 
Magnético Total, delineia o contato geofísico, a partir de informações de superfície e de subsuperfície, diferentemente 
do gamaespectrométrico que só trabalha com informações de superfície. Dessa forma, na porção sudoeste da 
área investigada, desde as proximidades de São Braz do Piauí até Caracol o contraste geofísico do contato entre 
o embasamento e a cobertura sedimentar, obtido pelo método magnetométrico, avança sobre os sedimentos da 
Província Parnaíba em decorrência da pequena profundidade da interface embasamento/sedimentos (inferior a 
200m). É bom lembrar que as rochas sedimentares da região não são magnéticas e, dessa forma, a feição do 
contato geofísico é a do embasamento sotoposto, já que o seu topo está a pouca profundidade e suas rochas 
contém magnetita ao contrário do ambiente sedimentar, de “pouca espessura”, que não apresenta contraste na 
magnetometria, onde o método magnético não detecta os sedimentos.

É importante ressaltar que, normalmente os limites de bacias sedimentares são feitos com a utilização dos 
métodos gravimétricos e magnetométricos, pois os métodos radiométricos e gamaespectrométricos costumam 
apresentar problemas de dispersão dos minerais, acarretando erros de contato.  

“Recomenda-se um levantamento gravimétrico para um melhor esclarecimento das 
estruturas “grabenformes” e, posteriormente, a utilização do método de eletrorestividade para alvos 
selecionados.

8.4 - Perfuração de Poços Estratigráficos 

Para a execução dos trabalhos de pesquisa geológica, litoestratigráfica e hidrogeológica direta, 
no sentido de se aferir os métodos geofísicos utilizados, executou-se a etapa de sondagem, com Sonda 
Failing 3.000, devidamente equipada para as operações de perfuração.

8.4.1 - Perfuração do Poço Estratigráfico da Localidade Mocambo
Foi iniciada no dia 14.10.98 e concluída em 09.12.98, cujo perfil construtivo ficou assim 

representado:
 De 000,00 a 005,50 metros - diâmetro de 17 ½” ♦	

 De 005,50 a 324,00 metros - diâmetro de 12 ¼” ♦	

 De 324,00 a 673,00 metros - diâmetro de   8 ½” ♦	

 De 673,00 a 700,00 metros - diâmetro de   7 ♦	 5/8”.

As formações geológicas atravessadas, até a profundidade de 300 metros, apresentaram-se 
bastante argilosas, ocasionando constantes “inchamentos” da rocha por hidratação, exigindo repetidos 
repasses no sentido de regularizar as condições do poço, acarretando com isto, constantes atrasos 
dos trabalhos. No sentido de solucionar este problema passou-se a tratar o fluído de perfuração 
com CMC, aumentando-se a sua concentração normal, melhorando, assim a produção. Verificou-se 
também um desgaste excessivo das brocas de perfuração, ocasionado pela alta abrasividade dos 
fáceis conglomeráticos do grupo Serra Grande.

O método de perfuração usado foi o rotativo, com circulação direta, utilizando-se 2 (dois) tipos 
de fluidos:

FASE I - fluido à base de bentonita e água doce, até a profundidade de 324 metros, sendo o 
revestimento assentado nesta profundidade.

FASE II - fluido com baixíssimo teor de sólidos, a base de Poliplus, de 324m até a profundidade 
final de 700 metros, objetivando-se evitar a colmatação do aqüífero, com conseqüentes danos à zona 
produtora de água.

8.4.1.1 - Proteção Ambiental
Todas as providências foram adotadas com a finalidade de evitar contaminação ou danos ao meio 

ambiente, tanto na superfície do terreno como nas camadas subsuperficiais, atravessadas na perfuração.
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8.4.1.2 - Amostragem do Material Perfurado
Foi utilizado o método de calha na amostragem dos sedimentos, adotando-se intervalos de 

3 em 3 metros de avanço da perfuração, onde as amostras foram acondicionadas em caixas de 
madeira apropriadas, expostas ao sol para secarem e, posteriormente, dispostas em ordem crescente, 
devidamente etiquetadas, descritas e identificadas por geólogo especializado.

8.4.1.3 - Perfilagem Geofísica
O equipamento utilizado nas operações foi WIDCO ROGGER, modelo 3200, com escala de 

profundidade de 1:200, escala de sensibilidade de 10CPS/Divisão e velocidade de 5m/minuto de 
descida e subida da sonda de perfilagem.

Com a finalidade de se fazer uma perfeita avaliação do poço e obter um maior número de informações 
sobre as características do aqüífero foram executados os perfis GAMA, SP e RESISTIVIDADE, que 
traduzem um enorme volume de dados geológicos de subsuperfície, através do registro de medições 
contínuas das propriedades físicas das rochas sedimentares, atravessadas pela perfuração.

Embora o poço tenha 700 metros de profundidade só foi possível perfilar 613 metros, em 
decorrência da elevada viscosidade do fluido de perfuração que não permitiu a descida completa da 
sonda de perfilagem.

8.4.1.3.1 - Operações de Perfilagem
Primeiro se fez a leitura de descida com o sensor conectado na extremidade do cabo. Em seguida 

foi feita a subida com o perfil GAMA e RESISTIVIDADE - normal longa, 64” e, finalmente a segunda 
operação com SP e RESISTIVIDADE -  normal curta, 16”.

8.4.1.3.2 - Interpretação dos Resultados
A análise dos dados sobre o material perfilado, combinada com o perfil litológico, revelou a 

individualização de quatro predominâncias litológicas no perfil do poço estratigráfico, representadas 
pelas seguintes unidades geológicas:

Intervalo de 000 a 006 metros - arenito silicoso, bem selecionado, passando na base para ♦	
material argiloso, atribuídos à formação Cabeças.
Intervalo de 006 a 061 metros - predominância de folhelhos com intercalações de arenitos ♦	
finos a sílticos e siltitos, pertencentes à formação Pimenteiras.
Intervalo de 061 a 236 metros♦	  - arenitos médios a grosseiros e muito grosseiros a 
conglomeráticos, com finas intercalações de material argiloso, principalmente na parte 
superior do pacote, atribuídos ao grupo Serra Grande.
Intervalo de 236 a 613 metros♦	  - arenitos finos a muito grosseiros, comumente conglomeráticos 
na parte superior do pacote, passando a argilosos na porção intermediária até aos 561 
metros, assumindo, a partir daí, composição mais arenosa e granulação mais uniforme até 
aos 607 metros, traduzidas pela monotonia dos gráficos de perfilagem nos perfis GAMA e 
RESISTIVIDADE - normal longa, 64”. Daí, até aos 613 metros finais da perfilagem retoma 
características puramente argilosas. 

Analisando e comparando os perfis observou-se uma conformação ligeiramente homogênea 
dos diferentes tipos litológicos perfilados na perfuração, com exceção do intervalo entre 058 e 100 
metros, onde ocorre variação considerável de modelagem gráfica dos sedimentos, exibida pelos 
perfis RESISTIVIDADE - normal longa (64”) e curta (16”), sugerindo tratar-se de padrões clássicos de 
sedimentação regressiva da borda da bacia, coincidindo, portanto, com o topo do grupo Serra Grande, 
típico de características sedimentológicas regressivas. No perfil RESISTIVIDADE - normal curta houve 
uma mudança de escala de sensibilidade aos 465 metros, em decorrência de “over flow” da escala que, 
inclusive, impossibilitou a obtenção das figuras simétricas dos padrões nos perfis analisados.

Ressalta-se que muito dos ambientes relacionados a sistemas deposicionais, associados a 
flancos, bordas e lagunas podem ser reconhecidos, através da análise das curvas de GAMA, SP e 
RESISTIVIDADE, complementada pelo estudo das seqüências geológicas até em amostras de calha.   
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Entre os 236 e 561 metros são comuns  estreitas  intercalações  de  material  argiloso.  A  
análise  qualitativa  e quantitativa do conteúdo fossilífero observado nas amostras de calha, no intervalo 
entre 228 a 693 metros de profundidade, reuniu formas que sugerem idades do Ensiano  ao Eifeliano 
(Devoniano Inferior a Médio), portanto atribuídos, também, ao grupo Serra Grande.

8.4.1.4 - Completação e Desenvolvimento

No dimensionamento da coluna de revestimento tomou-se por base a expectativa, em função 
dos perfis litológicos dos poços profundos, perfurados anteriormente na região, aliada ao levantamento 
geofísico de subsuperfície, efetuado pela CPRM, em parceria com o Observatório Nacional/MCT e a 
descrição litológica procedida, conforme item 8.4.1.2.

O diâmetro do revestimento de 8 5/8”  foi dimensionado no sentido de permitir a colocação do 
equipamento de bombeamento, com capacidade para extrair água em níveis profundos.

Após a conclusão da perfuração o poço foi revestido, obedecendo-se a seguinte configuração:
De 000,00 a 324,00 metros - Tubos de aço carbono, preto, diâmetro 8 5/8” O.D., biselados para 

solda, Norma DIN 2440.
Efetuada a descida do revestimento o espaço anular, compreendido entre 324,00m e 237,00m 

foi cimentado sob pressão, através de um “plug” de cimentação.

Dados da Cimentação:
Densidade da pasta - 13,3  lb/gal♦	

Volume da pasta - 3.300 litros♦	

Quantidade de cimento - 66 sacos♦	

Quantidade de água - 2.220 litros♦	

Instalação do “♦	 plug” de cimentação - 324,00 metros
Intervalo cimentado - 324,00 a 237,00 metros♦	

Tempo de operação - 02:00 horas♦	

Tempo de pega do cimento - 24:00 horas♦	

Corte do cimento - Broca de 7 ♦	 5/8”. 

Após o corte do cimento deu-se início as operações de desenvolvimento que obedeceram à 
seguinte seqüência: 

Substituição de toda a lama do poço por água limpa, através de circulação direta, com a ferramenta ♦	
no fundo do poço, descartando-se a lama na superfície. Esta operação durou 18 horas.
Jateamento sob pressão de 400 psi, através de haste de perfuração, furada especialmente ♦	
para este fim, no intervalo de 700,00 a 324,00 metros. Esta operação durou 12 horas.
Bombeamento por “♦	 air lift”, inicialmente com a utilização de um compressor de ar INGERSOL 
RAND – 725 L, pressão de 150 psi, sendo a coluna de injeção constituída de tubos de perfuração 
de 3 ½”,  instalada  a  343  metros de profundidade, junto com a coluna de descarga, através 
do revestimento de 8 5/8”. Esta operação teve duração de 24 horas. 

Como não se obteve sucesso nesta etapa foi tentado o bombeamento, utilizando-se mais um 
compressor de ar, LEROY, pressão de 250 psi, mas considerando-se a profundidade do nível estático 
(280 metros) e o alto grau de compactação do grupo Serra Grande teve-se uma produção de 3,5 m3/h, 
para um nível dinâmico de 308 metros, obtendo-se uma vazão específica de 0,125 m3/h/m. Esta 
operação durou 24 horas.

Assim, não foi possível limpar totalmente o poço. Por esta razão aguardou-se a instalação da bomba 
submersa, quando então seria realizado o desenvolvimento completo e outro teste de produção.

8.4.1.5 - Teste de Bombeamento
Pelas razões já explanadas no ítem anterior procedeu-se um teste de vazão preliminar, tendo 

em vista a indisponibilidade de um compressor de grande capacidade ou uma bomba submersa capaz 
de executá-lo.
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Para efeito de dimensionamento do equipamento de captação pode-se considerar os seguintes 
dados obtidos neste teste preliminar, durante o desenvolvimento, como sendo:

Nível estático = 280 metros♦	
Nível dinâmico = 308 metros                                                        ♦	
Vazão = 3,5 m♦	 3/h
Vazão específica = 0,125 m♦	 3/h/m.

8.4.2 - Perfuração do Poço Estratigráfico da Área do Parque Nacional Serra  
 da Capivara

Foi iniciada no dia 29.01.99 e concluída em 30.04.99, cujo perfil construtivo ficou assim, 
representado:

De 000,00 a 004,00 metros - diâmetro de 17 ½” ♦	
De 004,00 a 300,00 metros - diâmetro de 12 ¼”♦	
De 300,00 a 653,00 metros - diâmetro de   8 ½”♦	
De 653,00 a 953,00 metros - diâmetro de   6 ¾”.♦	

As operações de perfuração apresentaram uma boa performance, em termos de produtividade, 
não ocorrendo nenhum fato que gerasse qualquer atraso na programação, cumprindo-se, sem maiores 
problemas, o projeto construtivo do poço.

O método de perfuração utilizado foi o rotativo, com circulação direta, empregando-se dois tipos 
de fluidos:

FASE I - fluido à base de bentonita e água doce, até a profundidade de 300 metros.
FASE II - fluido com baixíssimo teor de sólidos, à base de Poliplus, de 300 até a profundidade 

final de 953 metros, objetivando-se evitar a colmatação do aqüífero, com conseqüentes danos à zona 
produtora de água.

Durante essa fase da perfuração foi exercido um controle sobre o fluido, procurando-se manter 
sempre as seguintes características:

Peso : 9,3 lb/gal
Viscosidade Marsh : 41 seg.
Teor de areia : 0,1%
Filtrado 30 min. : 9,5 CC
Reboco : 1 mm
Ph do filtrado : 8,5
Viscosidade plástica : 18 centipoise
Limite de escoamento : 6 lb/100ft2.
Para a preparação e manutenção do fluido de perfuração foi usada a seguinte concentração 

média de materiais:

Bentonita : 4,5 l/b/bbl
CMC : 1 lb/bbl
Soda Cáustica : 0,5 lb/bbl.

8.4.2.1 - Proteção Ambiental
Adotou-se todas as providências com a finalidade de evitar contaminação ou danos ao meio 

ambiente, tanto na superfície do terreno como nas camadas subsuperficiais, atravessadas na 
perfuração.

8.4.2.2 - Amostragem do Material Perfurado
Utilizou-se o método de calha na amostragem dos sedimentos, adotando-se intervalos de 3 em 

3 metros de avanço da perfuração, onde as amostras foram acondicionadas em caixas de madeira 
apropriadas, expostas ao sol para secarem e, posteriormente, dispostas em ordem crescente, 
devidamente etiquetadas, descritas e identificadas por geólogo especializado.
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8.4.2.3 - Perfilagem Geofísica
O equipamento utilizado foi um AUSLOG DSL PLUS, com guincho W1000-4, escala de 

profundidade de 1:200 e velocidade de 6m/minuto de descida e subida do sensor. Foram executados 
os perfis GAMA, SP e RESISTIVIDADE, como no poço da localidade Mocambo.

Foram necessárias, apenas duas leituras, uma de descida e outra de subida, com a sonda de 
perfilagem, acoplada na extremidade do cabo, já que é dotada de múltiplas funções de sensibilidade 
(GAMA, SP e RESISTIVIDADE – normal curta, 16” e longa 64”). A operação foi realizada desde a 
superfície até a profundidade final, totalizando 953 metros perfilados.

8.4.2.3.1 - Interpretação dos Resultados
A análise dos dados sobre o material perfilado, compatibilizada com o perfil litológico, revelou a 

individualização de três predominâncias litológicas no perfil do poço estratigráfico, representadas pelas 
seguintes unidades geológicas:

Intervalo de 000 a 045 metros - arenitos, bastante silicosos, bem selecionados, com finas ♦	
intercalações de material argiloso, possivelmente siltitos e/ou folhelhos, atribuídos à formação 
Cabeças.
Intervalo de 045 a 162 metros - predominância de folhelhos com intercalações de siltitos e ♦	
arenitos sílticos a argilosos, pertencentes à formação Pimenteiras.
Intervalo de 162 a 953 metros - até aos 260 metros ocorre arenitos finos a grosseiros e ♦	
conglomeráticos com matriz síltico-argilosa, além de estreitas intercalações de material 
argiloso. No intervalo entre 260 e 332 metros o arenito, comumente conglomerático, assume 
composição mais arenosa, passando a uma matriz ocasionalmente argilosa e/ou níveis 
argilosos, até aos 388 metros. A partir daí, até a profundidade final, o arenito retoma sua 
composição mais arenosa, traduzida pela monotonia dos gráficos de perfilagem nos perfis 
GAMA, SP e RESISTIVIDADE. Todo este pacote, com 791 metros de espessura foi atribuído 
ao grupo Serra Grande, revelando espessamento anômalo na borda da bacia, inclusive com 
análises palinológicas de amostras de calha.

8.4.2.4 - Completação e Desenvolvimento
No dimensionamento da coluna de revestimento tomou-se por base os resultados alcançados 

nos poços perfurados anteriormente na região, aliados ao levantamento geofísico de subsuperfície, 
efetuado em conjunto com o Observatório Nacional/MCT.

O diâmetro do revestimento de 8 5/8” foi dimensionado no sentido de permitir a colocação de 
um equipamento de bombeamento, com capacidade para extrair  a vazão projetada, tendo em vista a 
profundidade do nível estático, prevista.

Após a conclusão da perfuração, o poço foi revestido obedecendo-se a seguinte configuração:
De 000,00 a 282,00 metros - tubos de aço carbono, pretos, diâmetro 8 5/8”, O.D., biselados para 

solda, Norma DIN 2440.
Efetuada a descida do revestimento, o espaço anular, compreendido entre 282,00 e 194,00m, foi 

cimentado sob pressão, através de um “plug” de cimentação.

Dados da Cimentação:
Densidade da pasta - 13,3  lb/gal♦	
Volume da pasta - 3.360 litro♦	
Quantidade de cimento - 60 sacos♦	
Quantidade de água - 2.400 litros♦	
Instalação do “♦	 plug” de cimentação - 282,00 metros
Intervalo cimentado - 282,00 a 194,00 m♦	
Tempo de operação - 02:00 horas♦	
Tempo de pega do cimento - 24:00 horas♦	
Corte do cimento - Broca de 7 ♦	 5/8”.
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Após o corte do cimento deu-se início as operações de desenvolvimento, que obedeceram à 
seguinte seqüência:

Substituição de todo o fluido de perfuração por água limpa, através de circulação direta, com ♦	
a ferramenta no fundo do poço, descartando-se a lama na superfície. Esta operação durou 
38 horas.
Jateamento sob pressão de 400 psi, através de haste de perfuração, furada especialmente ♦	
para este fim, no intervalo de 700,00 a 324,00 metros. Esta operação durou 22 horas.  
Bombeamento por “♦	 air lift”, com a utilização de um compressor de ar INGERSOL RAND – 725L, 
pressão de 150 psi, sendo a coluna de injeção constituída de tubos de perfuração de 4½”, 
instalada a 330 metros de profundidade, junto com a coluna de descarga, através do revestimento 
de 8 5/8”.  Nesta etapa, com duração de 33 horas, a vazão média foi de 6,5 m3/h, encerrando-se 
após se obter água limpa, possibilitando condições de trabalho com bomba submersa.
Bombeamento com bomba submersa HAUPT N65 – 20 + V6 – 74, de 32 HP, instalada a 274,10 ♦	
metros de profundidade, quando se bombeou por um período de 24 horas até a obtenção de 
água limpa, realizando-se, em seguida, o teste final de produção.

8.4.2.5 - Teste de Bombeamento
Findo o desenvolvimento foi realizado o teste de bombeamento definitivo, com a utilização de 

bomba submersa instalada no poço, como ilustra o quadro 01, a seguir:

QUADRO 01 - TABELA DO TESTE DE BOMBEAMENTO

Poço Bombeado: 4SR-07-PI/CC220 Prof. (m):  953,00     Raio (m):  0,219 (8 5/8”)

Local: Parque Nacional Serra da      
           Capivara     Munic./UF: S.R. Nonato-PI Vazão Específica : (m3/h/m) = 7,42

Executor: CPRM     Crivo Bomba (m): 294,10 Aqüífero: Serra Grande    

Altura da Boca (m): 0,50     Q (m3/h): 16,85     Mét. Med. Vazão: Volumétrico    

NE (m): 255,00     ND (m): 257,27     Tempo Bomb. (min): 360
Data de Início: 30/04/1999     Data de Término: 30/04/1999     Rebaix. Total (m): 2,27

REBAIXAMENTO RECUPERAÇÃO

HORA t (min.) NE (m) ND (m) Sw (m) Q (m3/h) t’ (min.) ND (m) Sw (m) tb/t’ + 1
0 255,00 1 256,34 1,34 361
1 255,37 0,37 2 255,78 0,78 181
2 255,44 0,44 3 255,56 0,56 121
3 255,67 0,67 4 255,43 0,43 91
4 255,70 0,70 5 255,29 0,29 73
5 256,02 1,02 10 255,08 0,08 37

10 256,84 1,84 18,50 20 255,00 0,00 19
20 256,90 1,90 18,00 40 255,00 0,00 10
40 257,13 2,19 17,12 60 255,00 0,00 7
60 257,18 2,18 16,90 120 255,00 0,00 4

120 257,27 2,27 16,85 180
180 257,27 2,27 16,85 240
240 257,27 2,27 16,85 300
300 257,27 2,27 16,85 360
360 257,27 2,27 16,85

8.4.2.6 - Coleta de Água para Análise Físico-Química
Antes do término do bombeamento do poço foi coletada amostra de água, em quantidade 

de dois litros, acondicionada em recipiente de plástico apropriado, limpo, esterilizado, devidamente 
etiquetado.
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9. HIDROGEOLOGIA

9.1 - Introdução
A evolução da Bacia Sedimentar do Parnaíba propiciou a deposição cíclica de seqüências 

arenosas e síltico-argilosas, resultando na formação de sistemas aqüíferos que se desenvolveram do 
mais antigo para o mais recente, separados por espessas camadas semipermeáveis que se comportam 
como aquitardos. Assim, esses processos deposicionais originaram três sistemas aqüíferos principais, 
conhecidos regionalmente como Serra Grande, Cabeças e Poti/Piauí, de idade paleozóica, entre os 
quais se intercalam os aquitardos Pimenteiras e Longá. O quadro 02, a seguir, mostra as características 
gerais desses sistemas na Bacia Sedimentar do Parnaíba. 

Quadro 02 - Unidades geológicas principais da borda sudeste da Bacia Sedimentar do Parnaíba e seu embasamento.

Grupo/Formação Idade Litologia Propriedades

Poti/Piauí Carbonífero Alternância de arenitos com folhelhos e 
siltitos Aqüífero Razoável 

Longá Devoniano Superior Predominância de folhelhos e siltitos Semi-Impermeável

Cabeças Devoniano Médio Arenitos médios a grosseiros Ótimo Aqüífero

Pimenteiras Dev. Inferior a 
Médio Predominância de folhelhos e siltitos Semi-Impermeável

Grupo Serra Grande Siluro-Devoniano Arenitos médios a muito grosseiros e con-
glomeráticos e conglomerados Bom Aqüífero

Cristalino Pré-Siluriano Rochas cristalinas Substrato Impermeável

9.2 - Conceituações
Neste item são apresentadas as conceituações de recursos e reservas de água subterrânea, 

adotadas nesse projeto. Esses conceitos foram propostos por Feitosa et al. (2008) no livro “Hidrogeologia 
– Conceitos e Aplicações”, (3a Edição), lançado pela CPRM – Serviço Geológico do Brasil.

9.2.1 - Reservas
As reservas de um aqüífero ou de um sistema aqüífero podem ser consideradas, em primeira 

aproximação, como um volume armazenado passível de mobilização, invariável em situação de 
equilíbrio natural, isto é, não renovável, sem participar, portanto, da vazão de escoamento natural 
produzida pela recarga. 

Dois tipos de reservas subterrâneas devem ser considerados: as reservas armazenadas sob 
pressão e as reservas armazenadas por saturação. No caso mais geral, as reservas são avaliadas de 
acordo com a expressão abaixo:

V = VP + VS = (Ac.S.∆h) + (A.ηe.b)                            (1)

Em que: 
VP  =  Volume de água sob pressão [L3]
Vs  =  Volume de água de saturação [L3]
Ac  =  Área de ocorrência do aqüífero sob confinamento [L2]
S  =  Coeficiente de armazenamento (adimensional)
∆h =  Altura de carga hidráulica, acima da base do confinante (topo do aqüífero). Essa altura 

geralmente aumenta das bordas para o centro da bacia e por isso costuma-se fazer a 
avaliação por setores ou utiliza-se um valor médio, dependendo das características locais 
do problema. Essa altura representa, ainda a carga de confinamento. [L] 

A  =  Área de ocorrência do aqüífero [L²]
ηe  =  Porosidade efetiva (adimensional)
b  =  Espessura saturada do aqüífero [L], considerada aqui como igual à espessura da camada 

aqüífera confinada. 
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9.2.2 - Recursos
Os recursos de um aqüífero são conceituados como uma descarga ou vazão, de dimensão 

L3T-1. A própria natureza do problema leva a considerar os seguintes recursos de água subterrânea: 
recursos renováveis, recursos mobilizáveis ou potencialidade, recursos disponíveis ou disponibilidade 
e recursos explotáveis.

9.2.2.1 - Recursos Renováveis
A avaliação dos recursos renováveis de um aqüífero pode ser realizada, mediante análise de 

variações potenciométricas sazonais, análise de curvas de depleção de cursos de água superficial ou 
a partir da análise do mapa de fluxo subterrâneo do aqüífero, usando a transmissividade, gradiente 
hidráulico e largura das frentes de escoamento. Nesse trabalho os recursos renováveis foram avaliados, 
através de mapas potenciométricos, determinando-se a vazão de escoamento natural (VEN).

A vazão de escoamento natural é dada pela seguinte expressão:

VEN = T.i.L                                           (2)

Onde:
T = Transmissividade do aqüífero [L2/T]
i = Gradiente hidráulico do escoamento (adimensional)
L = Comprimento da frente de escoamento, considerada [L].

9.2.2.2 - Recursos Mobilizáveis ou Potencialidade
No caso de aqüíferos livres conceitua-se potencialidade, no âmbito da gestão integrada água 

subterrânea/água de superfície, como um percentual dos recursos renováveis. Esse percentual é 
extremamente variável de caso a caso e, também no tempo, não sendo descartada a possibilidade de 
que o mesmo possa, em situações específicas, ser considerado inicialmente como 100% dos recursos 
renováveis, podendo inclusive incluir um certo percentual das reservas.

No caso de aqüíferos confinados ou semi-confinados considera-se sensato e realista conceituar 
potencialidade como sendo os recursos renováveis, mesmo que de longo prazo, mais um certo percentual 
das reservas. Ao contrário do que sucede no caso de aqüíferos livres, cabe aqui às reservas o papel principal 
na quantificação da potencialidade, sendo muito pequena a participação dos recursos renováveis.

A potencialidade é, em suma, uma variável de decisão, a ser definida pelos gestores em função 
do conjunto de fatores técnicos, sociais e econômicos que se apresentem no contexto considerado.

9.2.2.3 - Recursos Disponíveis ou Disponibilidade
Na avaliação dos recursos hídricos subterrâneos de um dado aqüífero, a situação mais comum é 

aquela em que já existe explotação significativa. Nessas condições, há que considerar a descarga que 
já está sendo retirada, definida como disponibilidade, e que envolve dois tipos: a disponibilidade efetiva 
e a disponibilidade instalada.

A disponibilidade efetiva é definida como a descarga anual sendo efetivamente bombeada 
no momento considerado, estimada através do recenseamento das captações existentes, em 
funcionamento, na área do aqüífero em estudo. Esta disponibilidade, assim definida, é simplesmente 
um número variável no tempo, resultante de uma constatação de ordem prática e objetiva, isto é, o 
número de poços existentes e suas produções observadas. 

A disponibilidade Instalada é definida como a descarga possível de ser obtida, a partir das 
captações existentes no aqüífero em estudo, considerando-se bombeamento em regime contínuo.

9.2.2.4 - Recursos Explotáveis
Como a disponibilidade instalada representa um certo percentual da potencialidade define-se 

recursos explotáveis como a descarga adicional que ainda pode ser utilizada, isto é, como a diferença 
entre a segunda e a primeira. Desta forma, os recursos explotáveis são dados pela equação, abaixo:

Recursos Explotáveis = Potencialidade – Disponibilidade Instalada                         (3)
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9.3 - Aqüífero Serra Grande (Sg)

9.3.1 - Considerações Gerais

Na área estudada representa a seqüência basal da bacia, assentada diretamente sobre as rochas 
pré-cambrianas, cuja área de exposição e recarga se caracteriza por uma estreita faixa de direção NE-
SW, estendendo-se de Caracol do Piauí, na porção sudoeste do projeto, até além de São João do 
Piauí, sustentando a linha de “cuesta” dos limites da bacia com as rochas do embasamento.

Trata-se de unidade geológica predominantemente clástica, com espessuras anômalas e 
muito variáveis, tanto em sua faixa aflorante como em subsuperfície, em função de movimentações 
tectônicas que ocorreram durante sua sedimentação, especialmente na borda da bacia. Na zona de 
confinamento, em direção ao interior da bacia, a espessura aumenta progressivamente alcançando no 
médio vale do rio Gurguéia valores em torno de 430 metros. No poço estratigráfico CC 220, com 953m 
de profundidade, perfurado pela CPRM, situado no Parque Nacional Serra da Capivara, a 10 km da 
borda da bacia, dentro da área do projeto, esta unidade apresenta no perfil litológico do poço 791m 
de espessura, sem atingir a interface com o embasamento cristalino. Seu limite inferior é discordante 
e bastante irregular, em conseqüência dos movimentos ascendentes e descendentes de blocos do 
substrato cristalino, enquanto o seu limite superior é bastante regular, podendo ser tanto brusco como 
gradativo para a seqüência pelítica da formação Pimenteiras que funciona como camada confinante.

Em 1973, a COTEP - Consórcio OESA-TECNOSOLO-OTI-EPTISA executou Estudos de 
Reconhecimento do Vale do Gurguéia, onde foram avaliados alguns  parâmetros hidrodinâmicos, no 
poço Violeto, como: Transmissividade (T) e Condutividade Hidráulica (K). Já nos poços no Vale do 
Fidalgo e na região de Picos foram calculados o Coeficientes de Armazenamento (S) e Restituição (ηe). 
Os valores são os seguintes:

T = 2,27 x 10-3 m2/s
K = 9,10 x 10-6 m/s
S = 6,00 x 10-4

ηe = 1,40 x 10-2.

Durante o Projeto de Irrigação do Vale Gurguéia o DNOCS/ATEPE/LABHID-UFPE in Relatório 
Conclusivo do Poço BPp-6 (1989), realizaram um teste de produção neste poço, aprofundado para 
captar o aqüífero Serra Grande, obtendo parâmetros hidrodinâmicos bem mais favoráveis do que os 
encontrados anteriormente. Esses novos valores foram: T = 1,29.10-2 m2/s e K = 2,7.10-5 m/s. Isso se 
deve provavelmente ao fato de que o poço BPp-6 atravessou espessura maior no aqüífero Serra Grande 
(451 m) do que aquela atravessada pelo poço Violeto (250 m) que foi parcialmente penetrante.

A alimentação do aqüífero Serra Grande é feita, através de infiltração direta, a partir dos volumes 
precipitados, principalmente em sua área de recarga. Deve ocorrer, também contribuição, a partir de 
filtração vertical procedente do aqüífero Cabeças, via aquitardo Pimenteiras, nos locais onde a carga 
hidráulica do Cabeças seja superior à carga hidráulica do Serra Grande. As informações obtidas não 
geraram conhecimentos suficientes para se estimar essa contribuição do aqüífero Cabeças na área 
estudada.

Do ponto de vista de irrigação as águas do aqüífero Serra Grande, na área investigada, são 
análogas às suas águas no vale do rio Gurguéia (BRUNETTI & PELLEGRINI, 1992), porém com 
qualidade sensivelmente melhor. Enquanto no vale desse rio essas águas se enquadram, em sua 
maioria, na Classe C2S1 (BRUNETTI & PELLEGRINI, 1992), na  região estudada, nos pontos amostrados, 
elas se distribuem entre as Classes C1S1 e C2S1.  

O que se denomina como aqüífero Serra Grande na área investigada, corresponde quase 
integralmente ao grupo Serra Grande, já que seus estratos argilosos são muito restritos. Assim, em 
termos gerais, sua litologia compreende predominantemente arenitos médios a muito grosseiros, arenitos 
conglomeráticos e conglomerados, com abundantes seixos de quartzo. Variações e particularidades 
mais detalhadas dessa unidade, bem como as dimensões e estrutura do aqüífero foram amplamente 
discutidas no Capítulo 5, onde se tratou de sua geologia.

Dentre as suas particularidades litológicas, de importância hidrogeológica, segundo Pessoa 
(1979), é a ocorrência significativa de folhelhos e siltitos na sua porção média. Feitosa (2004), ao 
realizar estudos geofísicos, por eletroresistividade, ao norte da cidade de Guaribas/PI, objetivando a 
locação de um poço estratigráfico de pesquisa hidrogeológica, para a CPRM, detectou a existência 
de um horizonte elétrico, muito condutivo, na porção média e/ou basal desse grupo, confirmando as 
conclusões de Pessoa (1979). Salienta-se, contudo, que na descrição de dez perfis litológicos de 
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poços estratigráficos, profundos, perfurados pela CPRM em toda região da borda sudeste da Bacia 
Sedimentar do Parnaíba, inclusive o poço de Guaribas, sendo a maioria situada na região investigada, 
não revelou “presença significativa” desses níveis argilosos, como citam esses autores. Um dos poços, 
situado na área do Parque Nacional Serra da Capivara, com 953m de profundidade, dos quais 791m 
no aqüífero Serra Grande, sem atingir o embasamento, também não revelou em seu perfil litológico 
níveis argilosos, importantes, a não ser esparsos leitos de pequena espessura. Durante o mapeamento 
geológico desse aqüífero, pela equipe do projeto, os vários perfis realizados transversais à borda da 
bacia, indo desde sua base, no contato com as rochas pré-cambrianas, até o seu topo no contato 
com a formação Pimenteiras observou-se, somente ocorrências subordinadas e localizadas de níveis 
argilosos avermelhados a cinza-prateados, mormente na base da sequência, próximo ao contato com 
as rochas cristalinas.

Feitosa (2004) informa ainda que a sedimentação do grupo Serra Grande resultou de um grande 
assoreamento que preencheu profundas depressões de um paleorelevo, esculpido no embasamento, 
originado primariamente de grandes falhamentos. Dessa forma é de se esperar ambientes de maior 
energia nas proximidades dessas estruturas, nos blocos rebaixados, resultando em fácies mais 
grosseiras do Serra Grande. A concepção desse evento, como um vasto assoreamento, leva a admitir 
que as litologias deste grupo, especialmente os arenitos e conglomerados, apresentem grandes 
variações de espessura, relativamente não acompanhadas pelas formações sobrejacentes. Nessa 
linha de raciocínio torna-se pouco provável, portanto, que a deposição dos sedimentos atribuídos às 
formações Pimenteiras e Cabeças tenha sido consideravelmente condicionada pela compartimentação 
pré-existente do embasamento. Admite-se, contudo, a possibilidade de que toda a seqüência sedimentar 
possa ter sido posteriormente afetada por reativações desses falhamentos do embasamento. Isso 
poderia ter resultado, nas zonas de afloramentos da formação Pimenteiras, em maiores espessuras de 
seu pacote sedimentar nas estruturas “grabenformes”. Situação semelhante deveria ter ocorrido com a 
formação Cabeças. È interessante ressaltar que em alguns locais na borda da bacia ou próximo dela, 
quando o grupo Serra Grande apresenta espessuras anômalas, geralmente a formação Pimenteiras 
possui pouca espessura, demonstrando pouca ou nenhuma relação com o advento de deposição do 
grupo Serra Grande, como sugere a equipe do projeto.

9.3.2 - Potenciometria e Mapa Potenciométrico
Na planilha 1, Volume II, estão todos os dados dos poços captando o aqüífero Serra Grande, 

utilizados na potenciometria, originados do banco de dados do SIAGAS – Sistemas de Informações 
de Águas Subterrâneas (CPRM, 2007). Grande parte da planimetria desses poços foi obtida com 
GPS Brunton, MSN, multinavigator, com tolerância máxima de margem de erro de 3m. Outra parte 
foi conseguida, a partir da plotagem dos pontos em imagem de satélite digital, SRTM (Shuttle 
Radar Topography Mission), resultando em cotas com um erro máximo de 5m (DEMÉTRIO, 2006). 
Considerando os amplos desníveis topográficos e a grande área de distribuição dos poços esse erro é 
perfeitamente admissível para fins de elaboração da potenciometria. Com os níveis estáticos e as cotas 
altimétricas dos poços foram obtidas as cargas hidráulicas do aqüífero Serra Grande, o que possibilitou 
a elaboração de sua potenciometria, a partir da utilização de programas específicos de computador, 
em duas etapas. Inicialmente, foi aplicado o método de triangulação, com interpolação linear, para a 
obtenção das curvas isopotenciométricas. Em seguida, essas curvas foram editadas manualmente, 
para adequá-las aos limites geológicos e à topografia. A distribuição espacial dos poços utilizados é 
mostrada, no Mapa Digital de Poços.

No mapa potenciométrico verifica-se que na região compreendida entre São João do Piauí e 
Tamboril do Piauí o fluxo de água subterrânea do aqüífero Serra Grande, ao sul do rio Piauí, se dar em 
linhas gerais de sudeste para noroeste, a partir da borda da bacia, infletindo, em seguida, para norte e 
nordeste buscando o vale desse rio. Já no canto nordeste do projeto o fluxo se dirige para sudoeste, 
na direção do mesmo vale. Chama a atenção o papel de dreno, desempenhado pelos vales principais 
e, particularmente, pelo vale do rio Piauí. A feição de convergência de fluxo demonstrada pelo seu 
curso pode ser considerada como confiável, em face do número de poços em que a potenciometria se 
apóia, tanto ao longo do rio, como nos entornos das cidades de São João do Piauí e João Costa. Esse 
controle do fluxo subterrâneo do aqüífero Serra Grande, pelos vales, não parece requerer explicações 
hidrodinâmicas complexas, devendo tratar-se, antes, de uma simples resposta à grande descarga 
extraída ao longo das zonas deprimidas. 
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Nos locais onde essas baixadas são pavimentadas pela formação Pimenteiras ou pela formação 
Cabeças, a superfície potenciométrica do aqüífero Serra Grande pode estar acima da superfície 
topográfica, como demonstrado por 21 dos poços cadastrados. Isso é particularmente verdadeiro, ao 
longo da baixada do rio Piauí, a partir de um ponto situado 11 km a noroeste de São João do Piauí. Verifica-
se, assim, que ainda existem condições de artesianismo jorrante ao longo do vale desse rio, embora de 
pequena magnitude, como ilustram as fotos 21 e 22. Admite-se, não obstante, que a contribuição hídrica 
direta desse aqüífero para o rio é pequena, em face das baixas condutividades hidráulicas verticais do 
aquitardo Pimenteiras.

Foto 21 - Ilustração do nível de 
disperdício de água do 
aquífero Serra Grande, em 
poço jorrante na localidade 
Assentamento Capim  
Grosso, onde é notável a 
ausência de  gerenciamento 
dos recursos hídricos, pelo 
órgão gestor, do Estado 
do Piauí. Poço CE 289, 
Município de São João do 
Piauí.

Foto 22 - Situação semelhante a da 
foto 21, observada na 
localidade Assentamento 
Fazenda Lisboa. Poço CE 
316, Município de São João 
do Piauí.

9.3.2.1 - Relações com a Potenciometria do Aqüífero Cabeças
Foi elaborado um Mapa de Diferença de Cargas Hidráulicas, obtido a partir da diferença entre 

as cotas potenciométricas do aqüífero Serra Grande e as cotas potenciométricas do aqüífero Cabeças. 
Na sua elaboração foi usada a ferramenta Arc Gis 9.2, com a utilização do método de triangulação com 
interpolação linear, para a obtenção das curvas de isovalores. Estas foram posteriormente editadas, 
levando-se em conta a geologia e a topografia, para eliminar incoerências inerentes ao método. A 
análise desse mapa mostra que, nos extremos leste e oeste da porção norte do projeto, onde existem 
dados disponíveis e foi possível se efetuar esses cálculos, as cargas hidráulicas do aqüífero Cabeças 
são superiores às cargas hidráulicas do aqüífero Serra Grande, em até 20 metros e 40 metros, 
respectivamente. Intercalada entre estes extremos ocorre uma zona no flanco sudoeste do rio Piauí, 
onde as diferenças de carga são de até 40 metros a favor do último aqüífero.
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A figura 45 mostra a posição de um perfil topográfico, extraído de imagem digital SRTM, com 
eqüidistância das curvas de nível de 50 metros, onde podem ser visualizadas as relações entre as 
cargas hidráulicas dos aqüíferos Serra Grande e Cabeças. A secção é mostrada na figura 46.
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Figura 45 - Mapa, extraído de imagem digital SRTM, ilustrando posição do perfil topográfico A-B. 
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Figura 46 - Relação entre as cargas hidráulicas dos aqüíferos Serra Grande e Cabeças. Topografia, obtida, a partir de imagem 
digital SRTM e as cargas hidráulicas extraídas dos mapas potenciométricos do projeto, sobre os dois aqüíferos.

Figura 47 - Ilustração das áreas de drenança vertical dos aqüíferos Serra Grande e Cabeças na porção norte da área do projeto.
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Limite, entre as áreas de drenança dos aqüíferos
Serra Grande e Cabeças ( h = 0).

Limite, entre a Bacia Sedimentar do Parnaíba e o
Cristalino na área do projeto.

L E G E N D A

h Diferença de cargas hidráulicas, entre os dois
aqüíferos, em metros.

A figura 47, abaixo, extraída a partir do Mapa de Diferença de Cargas Hidráulicas do projeto,  
serve de subsídio à discussão e ilustra as trocas de águas, entre os dois aqüíferos.
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Algumas considerações sobre o problema devem ser mencionadas:

A área amostrada pelos poços, onde foi possível se fazer a avaliação das diferenças de ♦	
cargas hidráulicas, ocupa aproximadamente 3.408 km2, isto é, apenas cerca de 22,10% dos 
terrenos sedimentares estudados.

As feições de diferenças de cargas hidráulicas, resultantes dos dados de carga disponíveis, ♦	
sugerem drenança vertical descendente, do aqüífero Cabeças para o aqüífero Serra Grande, 
nas zonas amarelas e drenança vertical ascendente do aqüífero Serra Grande para o aqüífero 
Cabeças na zona azul (Figura 47). 

O comportamento, acima indicado, aponta para relações hidrodinâmicas complexas e pouco ♦	
compreendidas, entre os aqüíferos Serra Grande e Cabeças, associadas possivelmente a 
condicionantes estruturais, representados, principalmente, por longos falhamentos na região, 
num dos quais se encaixa extenso trecho do curso do rio Piauí.

É importante se destacar que mesmo nessa pequena área, onde se conhece as diferenças ♦	
de cargas, não se tem informações precisas, de subsuperfície, sobre as espessuras do 
semiconfinante Pimenteiras. O mesmo acontece para o restante da área, excetuando-se 
os locais dos poços CC220, no Parque Nacional Serra da Capivara, CC589, no povoado 
Mocambo, CC001 e CC561 na fazenda Louisiana e CC161, CC721 e CC801, poços da 
AGESPISA, na Baixa da Serra Branca, todos no município de São Raimundo Nonato, que 
possuem perfis litológicos. Essas espessuras, de subsuperfície, são muito localizadas em 
relação à área estudada. 

Embora, ainda não se tenha informações sobre valores da condutividade hidráulica, vertical, ♦	
do aquitardo Pimenteiras, na área estudada, Brunetti & Pellegrini, (1992) – Projeto Estudo 
dos Recursos Hídricos Subterrâneos do Vale do Gurguéia, Estado do Piauí – Relatório Final 
comentam sobre comunicação hidráulica entre os aqüíferos Serra Grande e Cabeças, dando 
origem, portanto, a um nível piezométrico comum aos dois aqüíferos. Situação semelhante pode 
ocorrer na região investigada, em função da presença de longos fraturamentos e falhamentos 
distensivos, além de falhas normais e/ou inversas e gravitacionais, orientadas tanto para NE-
SW como para NW-SE, inclusive originando extensas estruturas “grabenformes”, ligadas à 
tectônica do Lineamento Transbrasiliano, bastante comentado em capítulo anterior.

As informações, ainda pouco consistentes, desaconselham no momento, tentativas de avaliação 
de drenanças verticais, ascendentes ou descendentes, na área em estudo. Admite-se como mais 
adequado, para fins de início de gestão, considerar os aqüíferos Serra Grande e Cabeças como sistemas 
aqüíferos isolados. A continuidade dos estudos e, particularmente, a análise sistemática e permanente 
dos dados do futuro monitoramento, baseado nas informações fornecidas por este relatório, permitirão 
caracterizar e individualizar as zonas de trocas de águas, bem como, quantificar essas trocas.

9.3.2.2 - Vazão de Escoamento Natural

Admitindo-se como realista a potenciometria do aqüífero Serra Grande, anteriormente discutida, 
a curva isopotenciométrica de 220 metros, pela sua feição e pela sua extensão, impõe-se naturalmente 
como a frente de escoamento, para a avaliação da vazão de escoamento natural. Essa frente mede 
156.805,16 metros de extensão. Os gradientes hidráulicos foram avaliados, entre a curva de 240 metros 
e a curva de 210 metros, situadas a montante e a jusante, respectivamente. Como o gradiente entre 
essas curvas varia significativamente, ao longo da frente de escoamento, foram tomados doze trechos, 
nos quais seu valor é relativamente constante. Para se obter um número médio foi utilizada uma média 
ponderada, cujos pesos adotados foram as extensões dos trechos, nos quais o gradiente se mantém 
relativamente constante. O quadro 03 mostra os cálculos efetuados que resultaram num gradiente 
hidráulico, médio, de 0,0030.
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Quadro 03 - Avaliação do gradiente hidráulico, médio, do aqüífero Serra Grande.

Trecho h1 (m) h2 (m) Dh (m) d (m) i L (m) i x L Gradiente médio
1 240 210 30 5.858,60 0,0051 23.319,52 119,41  

 
 
 
 
 

0,0030
 
 
 
 
 

2 240 210 30 27.290,60 0,0011 8.497,04 9,34
3 240 210 30 18.163,70 0,0017 9.305,35 15,37
4 240 210 30 10.869,81 0,0028 23.296,49 64,30
5 240 210 30 14.789,56 0,0020 6.076,60 12,33
6 240 210 30 16.171,13 0,0019 3.962,46 7,35
7 240 210 30 12.042,05 0,0025 8.654,16 21,56
8 240 210 30 12.863,41 0,0023 10.162,27 23,70
9 240 210 30 11.976,13 0,0025 21.132,86 52,94

10 240 210 30 5.503,03 0,0055 7.337,73 40,00
11 240 210 30 14.090,22 0,0021 9.538,87 20,31
12 240 210 30 9.323,87 0,0032 25.521,81 82,12

Somas 156.805,16 468,72  
h - Carga hidráulica • i - Gradiente hidráulico  • d - Distância entre duas curvas potenciométricas

Dh - Diferença de cargas hidráulicas • L - Comprimento da frente de escoamento.

9.3.3 - Parâmetros Hidrodinâmicos

Foi realizado um total de onze testes de produção por diferentes empresas, em poços perfurados 
para a AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S.A., Empresa Irmãos Fontenelle S/A., DNOCS/IBAMA, 
Secretaria de Agricultura do Piauí e Empresa Agropecuária Lisboa S/A. A posição geográfica desses 
poços é mostrada na figura 48.

As curvas de rebaixamento dos poços bombeados estão ilustradas nas figuras 49 e 50.

Figura 48 - Posição geográfica dos poços, onde foram realizados os testes de produção no aqüífero Serra Grande.
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Figura 49 - Curvas de rebaixamento dos testes de bombeamento no aqüífero Serra Grande.
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Figura 50 - Curvas de rebaixamento dos testes de bombeamento no aqüífero Serra Grande.
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Desses onze testes de produção, em apenas quatro foi possível se fazer avaliações da 
transmissividade. Foi aplicado, nessas avaliações, o método simplificado de Jacob, sendo os resultados 
apresentados no quadro 04, abaixo.

Quadro 04 – Valores de transmissividades em poços no aqüífero Serra Grande.

Código do Poço CF 016 CD 825 CD 824 CD 823

Transmissividade (m2/s) 7,5.10-3 5,6.10-3 1,0.10-3 6,5.10-4

Espessura (m) 241 270 38 40

No quadro 04, acima, as menores transmissividades foram avaliadas nos poços CD 823 
e CD 824, situados na borda da bacia, a nordeste de Caracol que atingiram o embasamento 
cristalino. Já as maiores transmissividades foram obtidas em São João do Piauí, em poços mais 
profundos e que não atingiram esse embasamento. Considerando que de São João do Piauí para norte 
e noroeste são esperadas maiores espessuras do aqüífero Serra Grande, um valor de 7,0.10-3 m2/s 
como regionalmente representativo desse aqüífero, na porção norte da área, pode ser considerado 
como conservador.

Além desses resultados dispõe-se ainda de um valor de transmissividade (T=1,29.10-2 m2/s), 
bastante confiável, obtido em um teste de produção, realizado no poço BPp-6 no vale do rio Gurguéia, 
onde a espessura do aqüífero é de 451 metros. Juntando-se esse valor aos quatro encontrados na figura 
49, obtêm-se cinco pares (T,b) que plotados em um sistema de coordenadas cartesianas revelam-se 
compatíveis com o comportamento hidrodinâmico esperado, isto é, a transmissividade cresce linearmente 
com a espessura do aqüífero. A análise de regressão linear mostrada na figura 51, permite se avaliar 
uma condutividade hidráulica para o aqüífero Serra Grande de 2,8.10-5 m/s. Esse valor, da forma como 
foi obtido, pode ser considerado como regionalmente representativo do aqüífero.

Como nenhum dos poços cadastrados e selecinados para a potenciometria dos aqüíferos Serra 
Grande e Cabeças dispõe 
de teste de aqüífero, não 
foi possível se obter valores 
medidos do coeficiente de 
armazenamento na área 
estudada. Por ser uma área 
de características  muito 
semelhantes a investigada 
adotou-se, portanto, o valor  
de 1,0.10-4, determinado pelo 
Consórcio COTEP, no Vale 
do Fidalgo-PI, na década de 
1970. Para o coeficiente de 
restituição, ou porosidade 
efetiva (ηe) considerou-se 
um valor de 3%, em função 
de sua litologia e de sua 
compacidade.

9.3.4 - Recarga e Exutórios
A recarga do aqüífero Serra Grande ocorre, a partir das precipitações pluviométricas em toda sua faixa 

de afloramento, orientada na direção NE-SW, ao longo da borda da bacia, como também, deve acontecer, 
na maior parte da área, por filtração vertical descendente, através do aquitardo Pimenteiras, a partir do 
aqüífero Cabeças, como ilustra o Mapa de Diferenças de Cargas Hidráulicas. Ainda faltam elementos que 
tornem possível a avaliação dessa recarga, no estágio atual de conhecimentos do problema.

Além da baixada do vale do rio Piauí é possível que algumas zonas deprimidas de outros grandes 
cursos d’água da área, propiciem condições hidráulicas de descarga das águas do aqüífero Serra 
Grande para o aqüífero Cabeças. À semelhança do problema anterior, os dados disponíveis não são 
suficientes, ainda, para avaliar essas descargas.

Figura 51 – Regressão linear entre os parâmetros transmissividade (T) e 
espessura saturada (b) do aqüífero Serra Grande.
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9.3.5 - Reservas
Como na maior parte da área investigada o aqüífero Serra Grande está confinado pela formação 

Pimenteiras devem ser consideradas as reservas armazenadas sob pressão, além das reservas de 
saturação. 

9.3.5.1 - Reservas sob Pressão
As reservas sob pressão são avaliadas através da parcela Vp  da equação (1) como mostra a 

expressão, abaixo:

VP  = Ac.S.∆h                                                         (4)

Onde:

VP = Volume de água sob pressão [L3]
Ac = Área de ocorrência do aqüífero, sob confinamento [L2]
S = Coeficiente de armazenamento (adimensional)
∆h = Altura de carga hidráulica, acima da base do confinante (topo do aqüífero) [L]. 

Para avaliar a altura da carga hidráulica, acima da base do confinante (∆h), foram utilizadas as 
informações dos seis poços mostrados no quadro 05.

Quadro 05 - Aqüífero Serra Grande - Altura da carga hidráulica, acima da base do confinante.

Poço Profundidade da Base Confinante (m) NE (m) ∆h (m)
CC 001 307,00 285,00 22,00
CE 316 201,00 0,00 201,00
CC 561 261,00 242,55 18,45
CF 017 15,00 2,80 12,20
CD 823 70,00 67,05 2,95
CD 824 62,00  57,39 4,61

A distribuição desses poços, em mapa, mostra que o ∆h varia desde pequenos valores, da 
ordem de 5 a 10 metros, na borda da bacia, passando por valores em torno de 20 metros, na captação 
da AGESPISA – Águas e Esgotos do Piauí S. A., na Baixa da Serra Branca, atingindo 201 metros no 
poço da fazenda Lisboa, situada 18 km a noroeste de São João do Piauí. Admitindo-se o fato de que 
nesta cidade o ∆h no poço CF 017 é de apenas 12,20 metros conclui-se que se tem, entre esse poço 
e o poço da fazenda Lisboa, um gradiente de ∆h de 10,5 m/km ou 0,0105. Mantido este gradiente é de 
se esperar valores de ∆h, da ordem de 600 metros, no limite norte da área, número esse compatível 
com o ∆h de cerca de 700 metros, medido no poço BPp-6, perfurado no vale do rio Gurguéia (DNOCS-
ATEPE-LABHID-UFPE/Relatório Conclusivo do Poço BPp-6, 1989). 

Em função da discussão acima apresentada e considerando o rápido espessamento e 
aprofundamento das formações nas direções norte e noroeste da área julga-se compatível se considerar 
um ∆h médio de 300 metros, para a avaliação das reservas sob pressão. É perfeitamente aceitável 
se utilizar como coeficiente de armazenamento o valor de 1,0.10-4, avaliado pelo Consórcio COTEP, 
1976, no Vale do Fidalgo, enquanto que a área de ocorrência do aqüífero, confinado pela formação 
Pimenteiras, é cerca de 12.867,00 km2. Para esses valores chega-se a uma reserva sob pressão igual 
a 386,00 hm3  ou 0,386 km3.

Chama a atenção, nos resultados acima, o pequeno volume das reservas armazenadas sob 
pressão, quando confrontado com o valor das reservas de saturação. Este fato é uma decorrência 
natural dos pequenos valores do coeficiente de armazenamento que, por sua vez, refletem a natureza 
do mecanismo de armazenamento, sob pressão. Aqui, no caso do aqüífero Serra Grande, as reservas 
armazenadas sob pressão representam apenas 0,21% daquelas de saturação. A título de comparação 
no aqüífero Cabeças, no vale do rio Gurguéia, as reservas sob pressão representam 0,45% das 
reservas de saturação.

Na área estudada, as reservas sob pressão, acima avaliadas, são 32,6 vezes superior a 
disponibilidade atual instalada do aqüífero Serra Grande, estimada na ordem de 11,84 hm3/ano.
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9.3.5.2 - Reservas de Saturação
As reservas de saturação são avaliadas, através da parcela VS  da equação (1), como mostra a 

expressão, abaixo:

VS =  (A.ηe.b)                                                                   (5)

Em que: 

VS = Volume de água de saturação [L3]
A = Área de ocorrência do aqüífero [L²]
ηe = Porosidade efetiva (adimensional)
b = Espessura saturada do aqüífero [L]

A área de ocorrência do aqüífero é de 13.799,00 km2, calculada no Mapa Geológico do projeto, 
escala 1:250.000, com a utilização da ferramenta Arc Gis 9.2. 

A porosidade efetiva do aqüífero, ηe, foi estimada em função de suas características litológicas, 
como sendo da ordem de 3%.

Considerando que as espessuras saturadas do aqüífero variam entre 100 metros, nas zonas 
estruturalmente alçadas e cerca de 800 metros nas estruturas “grabenformes” adotou-se uma espessura 
saturada média, da ordem de 450 metros, para a avaliação das reservas de saturação. 

Com base nesses valores chega-se a uma reserva de saturação da ordem de 18,63.104 hm3 ou 
186,30 km3. Com base em cálculos simplistas, apenas para demonstração, esta reserva é 15.734,80 vezes 
superior à disponibilidade atual, instalada, do aqüífero Serra Grande que é da ordem de 11,84 hm3/ano.

9.3.6 - Recursos

9.3.6.1 - Recursos Renováveis

Os dados disponíveis no presente trabalho viabilizam a avaliação dos recursos renováveis, 
mediante a análise da potenciometria e dos parâmetros hidrodinâmicos, discutido nos item 9.3.2 e 9.3.3. 

A vazão de escoamento natural é dada pela seguinte expressão:

VEN = T.i.L                                           (2)

Onde:

T = Transmissividade do aqüífero [L2/T]
i = Gradiente hidráulico do escoamento (adimensional)
L = Comprimento da frente de escoamento, considerada [L]

Utilizando-se os valores anteriores avaliados, isto é, T = 7,0.10-3 m2/s; i = 0,0030 e L = 156.805,16 
metros, obtem-se o seguinte número para o escoamento natural do aqüífero Serra Grande, na região 
circunscrita pelas cidades de Brejo do Piauí, Pedro Laurentino e Nova Santa Rita.

VEN = 3,2929 m3/s = 103,84 hm3/ano

9.3.6.2 - Potencialidade
Como o aqüífero Serra Grande tem na área comportamento predominantemente confinado ou 

semiconfinado, as interações com as águas superficiais não são tão francas como no caso do aqüífero 
Cabeças que se comporta como livre. O equilíbrio entre a recarga e a descarga natural foi estabelecido 
ao longo do tempo geológico e as condições hidráulicas, regendo tanto esta quanto aquela, não são 
facilmente alteradas. Nessas condições, a descarga natural tem participação pouco significativa na 
descarga dos poços, permanecendo durante longo tempo o mecanismo de liberação de água por 
compressão elástica do meio poroso. Assim, ao contrário do que sucede no caso dos aqüíferos livres 
cabe aqui, às reservas, o papel principal na quantificação da potencialidade, sendo muito pequena a 
participação dos recursos renováveis.
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Com o intuito de fornecer subsídios ao órgão gestor dos recursos hídricos do Estado do Piauí, 
para dar início à gestão dos aqüíferos, na área estudada, considerou-se a potencialidade do aqüífero 
Serra Grande como sendo aproximadamente igual aos recursos renováveis, mesmo sendo estes de 
longo prazo. Dessa forma, como valor de partida e para fins de início de gestão será adotada uma 
potencialidade de 103,84 hm3/ano. Nestes termos  nada obriga, aqui, entretanto, a adoção dos recursos 
renováveis (103,84 hm3/ano) como limite máximo da potencialidade, uma vez que esses recursos pouca 
ou nenhuma participação têm na descarga dos poços. Sendo a potencialidade uma variável de decisão 
ela pode, a critério dos gestores, incluir uma certa parcela das reservas.

9.3.6.3 - Disponibilidade
Dos 933 poços cadastrados na bacia sedimentar, dentro da área do projeto, pelo Projeto Cadastro 

de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea (CPRM, 2004), inseridos no banco de dados do 
SIAGAS – Sistemas de Informações de Águas Subterrâneas (CPRM, 2007), somente foi possível se ter 
informações consistentes sobre vazões, de 62 poços, captando o aqüífero Serra Grande. A avaliação 
desses dados apresentou uma vazão média de 21,8 m3/h, sendo a mínima de 1,0 m3/h no poço CE466, 
na localidade Santa Fé e a máxima de 200 m3/h no poço CE316, na fazenda Lisboa, ambos localizados 
no município de São João do Piauí, conforme mostrados na planilha 2, Volume II.

A disponibilidade efetiva corresponde aos poços utilizados, multiplicados pela vazão média do 
aqüífero, como demonstrada, a seguir: 62 poços x 21,8 m3/h = 1.351,60 m3/h. Considerando um regime 
de 12/24 horas tem-se uma disponibilidade efetiva da ordem de 5.920.008,00 m3/ano (5,92 hm3/ano) e 
uma disponibilidade instalada de 11.840.016,00 m3/h (11,84 hm3/ano).

É importante ressaltar que o número de poços utilizados para o cálculo da disponibilidade pode 
ser considerado como representativo do aqüífero, na área investigada, em função da baixa densidade 
de poços existentes captando este manancial.

Todo o raciocínio, acima apresentado, sugere que a explotação do aqüífero Serra Grande na área 
estudada está ocorrendo de forma compatível com a sua potencialidade. A disponibilidade instalada, 
acima avaliada (11,84 hm3/ano), com efeito, representa apenas 11,40 % da potencialidade calculada 
em ítem anterior deste relatório. 

9.3.6.4 - Recursos Explotáveis
Como a disponibilidade instalada, avaliada em capítulo anterior, representa um certo percentual 

da potencialidade é forçoso se admitir que a diferença entre esta última e a primeira seja traduzida, 
como a descarga adicional que ainda pode ser utilizada. A esta diferença será atribuída, a designação 
de recursos explotáveis. 

Seguindo-se essa linha de raciocínio e substituindo os valores já obtidos  na equação (3) chega-
se ao seguinte número para os recursos explotáveis do aqüífero Serra Grande na área estudada:

Recursos Explotáveis = (Potencialidade – Disponibilidade Instalada)                       (3)
Recursos Explotáveis = (103,84 hm3/ano – 11,84 hm3/ano) = 92 hm3/ano.
Deve ser observado que esse valor de 92 hm3/ano deixa intocadas as reservas armazenadas 

sob pressão que são de 386,00 hm3, isto é, 4,19 vezes maior. 
Deve ser ainda esclarecido que os recursos explotáveis, tais como conceituados, são uma 

variável de decisão. Seu valor, em outras palavras, pode variar para mais ou para menos, em função, 
não apenas dos aspectos meramente técnicos da questão, mas, também na dependência de fatores 
sociais, humanos, ambientais e econômicos que possam se apresentar ao longo da gestão. 

9.4 - Aqüífero Cabeças (Ca)

9.4.1 - Considerações Gerais
É a unidade hidrogeológica que ocupa a maior superfície aflorante na área sedimentar do projeto, 

com 6.425 km2, distribuindo-se por toda a sua porção norte, extrapolando seus limites. À semelhança 
das outras unidades geológicas se dispõe na borda da bacia, seguindo a linha de “cuesta”, através de 
uma faixa contínua, sobrepondo-se aos pelitos da formação Pimenteiras, culminando com um relevo 
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escarpado que ajuda a sustentar os limites da bacia. Forma extensas coberturas arenosas, detrito-
lateríticas que contribuem consideravelmente para a recarga do aqüífero. Aflora em todos os vales 
dos drenos que nascem no topo dos contrafortes da margem sedimentar e correm no sentido norte 
para desaguarem no rio Piauí, pela margem esquerda. A maioria desses vales são profundamente 
entalhados, ladeados por escarpas íngremes, esculpidas nos arenitos dessa formação. Em condições 
de confinamento ocorre regionalmente entre o aquitardo Pimenteiras, na base, e o aquitardo Longá, 
no topo, onde ocupa no canto noroeste da área investigada reduzida superfície, já que é um aqüífero 
predominantemente livre. Em sua faixa aflorante, na área do projeto, onde alcança até cerca de 75 km 
de largura, apresenta espessuras que variam entre 40 e 80 metros nas proximidades do contato com a 
formação Pimenteiras, chegando entre 100 e 150 metros na sua porção setentrional, nas imediações 
da zona de contato com a formação Longá. No rumo noroeste, em direção ao interior da bacia, as 
espessuras tornam-se ainda maiores, chegando de 250 a 300 metros, como acontece no médio vale 
do rio Gurguéia. As características litológicas, bem como as dimensões e a estrutura do aqüífero foram 
discutidas no Capítulo 5, onde se tratou da geologia da formação Cabeças.

Os parâmetros hidrodinâmicos deste aqüífero, obtidos em testes de aquífero e de produção, 
realizados em estudos hidrogeológicos de reconhecimento no vale do rio Gurguéia (OESA/TECNOSOLO/
OTI/EPTISA, 1973) são mostrados no quadro 06. Estes valores sugerem uma tendência de aumento 
da condutividade hidráulica na direção do centro da bacia.

Quadro 06 – Parâmetros hidrodinâmicos do aqüífero Cabeças no vale do rio Gurgueia.

Localidade T (m2/s) K (m/s) S

Paus 1,35.10-2 5,56.10-5 2,66.10-5

Colônia do INCRA 1,95.10-2 7,05.10-5 1,96.10-5

Violeto 1,79.10-2 6,70.10-5 1,38.10-5

Santa Luz 9,90.10-3 4,30.10-5

Lagoa Comprida 5,00 . 10-3 1,09.10-5

T – Transmissividade; K – Condutividade Hidráulica;  S – Coeficiente de Armazenamento.

Sua área de recarga caracteriza-se por extensos chapadões arenosos, escalonados, entrecortados 
por uma rede de drenagem incipiente e pouco densa. A alimentação se dá por infiltração direta das 
chuvas e por filtração vertical ascendente, a partir do aquífero Serra Grande e descendente, oriunda do 
sistema Poti/Piauí nos locais, onde as diferenças de cargas hidráulicas sejam favoráveis. Quanto essas 
filtrações verticais, nada se pode adiantar regionalmente, em termos de valores, já que ainda não foram 
bem definidas e nem quantificadas.

As águas do aqüífero Cabeças são, via de regra, de excelente qualidade química, com baixíssimo 
teor salino, sendo enquadradas, predominantemente, na classe C0 - S1 da classificação americana 
(U.S. Salinity Laboratory).

9.4.2 - Potenciometria e Mapa Potenciométrico
Na planilha 3, Volume II, estão todos os dados dos poços, captando o aqüífero Cabeças, utilizados 

na potenciometria, originados do catálogo de poços do projeto, fornecido pelo SIAGAS (CPRM,2007). 
Grande parte da planimetria desses poços foi obtida com GPS Brunton, MSN, multinavigator, com 
tolerância máxima de margem de erro de 3m. Outra parte foi conseguida, a partir da plotagem dos 
pontos em imagem de satélite digital, SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), resultando em cotas 
com um erro máximo de 5m (DEMÉTRIO, 2006).  Considerando os amplos desníveis topográficos e a 
grande área de distribuição dos poços esse erro é perfeitamente admissível para fins de elaboração da 
potenciometria. 

Com base nos níveis estáticos e nas cotas altimétricas dos poços foram obtidas as cargas 
hidráulicas do aqüífero Cabeças, o que possibilitou a elaboração de sua potenciometria, a partir da 
utilização de programas específicos de computador, em duas etapas. Inicialmente, foi aplicado o método 
de triangulação, com interpolação linear, para a obtenção das curvas isopotenciométricas. Em seguida, 
essas curvas foram editadas manualmente, para adequá-las aos limites geológicos e à topografia. A 
distribuição espacial dos poços utilizados é mostrada, no Mapa Digital de Poços.
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Na área do projeto, o fluxo subterrâneo no aqüífero Cabeças se dá de sul para norte, infletindo 
para nordeste, no lado sudoeste do vale do rio Piauí. Por aflorar extensivamente em toda porção 
norte da área investigada este vale e os vales de seus afluentes, pela margem esquerda, constituem 
drenos naturais das águas subterrâneas do aqüífero, o que fica bem evidenciado nas feições das 
curvas isopotenciométricas. A convergência de fluxo para os vales não significa que os rios sejam 
necessariamente perenes e efluentes. Na calha dos rios a cota da superfície potenciométrica pode 
estar abaixo da cota do terreno, como sugere o caso em análise. Em se tratando de um aqüífero livre 
essa convergência pode ser explicada, simplesmente pelas diferenças de cotas topográficas. É sabido 
que o nível potenciométrico nos aqüíferos livres tende a acompanhar a superfície topográfica, senão 
rigorosamente, mas, ao menos, de forma atenuada. Suavizadas como possam ser, as feições dessa 
superfície, condicionadas pela topografia favorecem, em si, o fluxo subterrâneo na direção das menores 
cotas topográficas. No caso em discussão, os bombeamentos no vale do rio Piauí e, particularmente, 
a grande concentração de poços no vale do riacho Fundo, na região de Brejo do Piauí, afluente de sua 
margem esquerda, devem naturalmente acentuar essas feições de fluxo.

Do lado nordeste do rio Piauí destaca-se uma zona localizada de recarga, entre São João do 
Piauí e Nova Santa Rita. A partir dessa zona as águas do aqüífero Cabeças fluem de forma radial, em 
todas as direções, destacando-se os fluxos para noroeste, oeste e sudoeste. Nessas duas últimas 
direções, o fluxo subterrâneo busca diretamente o vale do Piauí.

Como o aqüífero Cabeças aflora amplamente por toda região norte do projeto seu comportamento 
hidrodinâmico, deve ser predominantemente de aqüífero livre. Apenas, no canto noroeste da área, na 
região de Canto do Buriti, o aqüífero deve se comportar como confinado, uma vez que é recoberto por 
sedimentos argilosos da formação Longá.

A curva isopotenciométrica de 220 metros, pela sua feição e pela sua extensão, impõe-se 
naturalmente como a frente de escoamento, para a avaliação da vazão de escoamento natural. Esta 
frente mede 130.953,36 metros de extensão. Assim, os gradientes hidráulicos foram avaliados entre 
a curva de 240 metros, a montante, e a curva de 200 metros ou a de 210 metros, a jusante, conforme 
ilustra o mapa potenciométrico do aqüífero. Como o gradiente hidráulico varia significativamente, ao 
longo da frente de escoamento, foram considerados doze trechos nos quais seu valor é relativamente 
constante. Para se obter um número médio foi utilizada uma média ponderada, cujos pesos adotados 
foram as extensões dos trechos, onde o gradiente se mantém relativamente constante. O quadro 07 
ilustra os cálculos efetuados que resultaram num gradiente médio de 0,0039.
Quadro 07 – Avaliação do gradiente hidráulico, médio, do aqüífero Cabeças.

Trecho h1 (m) h2 (m) Dh (m) d (m) i L (m) i x L Gradiente médio

1 240 200 40 7.705,74 0,0052 7.458,47 38,72
 
 
 
 
 
 

0,0039
 
 
 
 
 

2 240 210 30 2.306,05 0,0130 11.871,72 154,44
3 240 210 30 18.785,41 0,0016 1.858,21 2,97
4 240 210 30 4.268,07 0,0070 9.435,02 66,32
5 240 200 40 7.776,05 0,0051 7.877,07 40,52
6 240 200 40 16.928,35 0,0024 17.352,19 41,00
7 240 200 40 13.687,82 0,0029 12.666,50 37,02
8 240 200 40 13.266,21 0,0030 5.211,00 15,71
9 240 200 40 13.481,43 0,0030 11.703,69 34,73

10 240 210 40 11.279,86 0,0035 6.505,06 23,07
11 240 210 30 22.880,29 0,0013 21.266,40 27,88
12 240 210 30 21.119,38 0,0014 17.748,03 25,21

Soma 130.953,36 507,58  
h - Carga hidráulica • i - Gradiente hidráulico  • d - Distância entre duas curvas potenciométricas

Dh - Diferença de cargas hidráulicas • L - Comprimento da frente de escoamento.

9.4.3 - Parâmetros Hidrodinâmicos
Quatro testes de produção foram realizados por diferentes empresas em poços perfurados 

para a AGESPISA e para a Indústria Nordestina de Carnes S/A. A posição geográfica desses poços é 
mostrada na figura 52, a seguir.
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Figura 52 – Posição geográfica dos poços, onde foram realizados quatro testes de produção no aqüífero Cabeças.
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Na figura 53 estão ilustradas, nos testes realizados, as curvas de rebaixamentos dos poços 
bombeados, com resultados muito anômalos, refletindo os efeitos de variações de vazão, durante 
o teste, sugerindo conseqüências prováveis de bombeamentos intermitentes de outros poços nas 
vizinhanças ou grandes imprecisões na execução das medições. Portanto, é temeroso se considerar 
confiável a avaliação de transmissividades, a partir desses testes.

Nessas condições é mais sugestivo se utilizar valores de transmissividade, obtidos a partir de 
testes anteriores, realizados com melhor controle de campo. No estudo hidrogeológico do vale do 
rio Gurguéia (BRASIL. DNOCS, 1990), foi estabelecida uma relação semilogarítmica linear, entre a 
espessura do aqüífero Cabeças e sua transmissividade hidráulica. Essa relação, estabelecida a partir 
de 16 testes de aqüífero, cuidadosamente realizados e interpretados, é mostrada a seguir:

b = 16.976,74 .T + 11,47  ou  T = (b – 11,47)/16.976,74                                       (6)
Onde:
b = Espessura saturada do aqüífero Cabeças (L) e T = Transmissividade (L2/T).
Assim, para uma espessura deste aqüífero considerada como da ordem de 120 metros, na região 

entre Canto do Buriti e São João do Piauí, resulta numa transmissividade com valor de T = 6,39. 10-3im2/s. Na 
falta de uma estimativa mais confiável será adotado esse valor na avaliação da vazão de escoamento 
natural do aqüífero.

A condutividade hidráulica do aqüífero Cabeças, ainda segundo a relação acima mostrada, será 
considerada como K = 5,32.10-5 m/s.
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9.4.4 - Reservas
Por aflorar extensivamente por toda área sedimentar o aqüífero Cabeças se comporta 

predominantemente como aqüífero livre e, portanto, apenas as reservas de saturação serão calculadas.

9.4.4.1 - Reservas sob Pressão
Essas reservas não foram consideradas relevantes, em função das limitações de sua área 

de ocorrência, sob confinamento, restrita à porção noroeste do projeto e da carência de dados que 
impossibilitaram se fazer uma avaliação do volume sob pressão.

 9.4.4.2 - Reservas de Saturação
As reservas de saturação foram avaliadas, através da parcela VS  da equação (1), como mostra 

a expressão, abaixo:
VS =  (A.ηe.b)                                                             (5)
Onde: 
VS = Volume de água de saturação [L3]
A = Área de ocorrência do aqüífero [L²]
ηe = Porosidade efetiva (adimensional)
b = Espessura saturada do aqüífero [L].

Com base em toda área de ocorrência do aqüífero nos limites do projeto e utilizando-se da 
ferramenta Arc Gis 9.2 foi possível calcular o seu valor, em 11.932,00 km2. Sua porosidade efetiva, ηe, 
foi estimada em função de suas características litológicas, com valor da ordem de 3%.

Figura 53  – Curvas de rebaixamento dos testes de produção no aqüífero Cabeças.
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Considerando que suas espessuras saturadas variam entre 50 metros, na borda da bacia, e cerca 
de 150 metros, no limite norte da área é possível eleger uma espessura saturada média, da ordem de 
100 metros, para a avaliação das reservas de saturação. Dessa forma, essa espessura saturada média 
está compatível com os perfis litológicos dos poços GU378, CD822 e CD826. 

Com base no resultado desses valores chega-se a uma reserva de saturação, de 3,58. 104 hm3 ou 
35,8 km3. Essa reserva, utilizando-se de cálculos simplistas, é 1.448,22 vezes superior à disponibilidade 
instalada atual do aqüífero Cabeças que é da ordem de 24,72 hm3/ano.

9.4.5 - Recursos

9.4.5.1 - Recursos Renováveis
Os dados disponíveis no presente trabalho forneceram informações suficientes para viabilizar a 

avaliação dos recursos renováveis do aqüífero Cabeças, mediante a análise da potenciometria e dos 
parâmetros hidrodinâmicos, anteriormente discutidos, descritos nos itens 9.4.2 e 9.4.3. 

A vazão de escoamento natural é dada pela seguinte expressão:
VEN = T.i.L                                 (2)
Onde:
T = Transmissividade do aqüífero [L2/T]
i = Gradiente hidráulico do escoamento (adimensional)
L = Comprimento da frente de escoamento, considerada [L]

Com base nos valores já obtidos, onde T = 6,39.10-3 m2/s; i = 0,0039 e L = 130.953,36  metros, 
chega-se ao seguinte número para o escoamento natural do aqüífero Cabeças, na área compreendida 
entre as cercanias de Canto do Buriti e as vizinhanças de Pedro Laurentino e Nova Santa Rita:

VEN = 3,2635 m3/s  = 102,92 hm3/ano.
Ao nível atual de conhecimento do problema admite-se, para fins de gestão, que esses recursos 

sejam repostos anualmente, pela recarga natural do aqüífero. 

9.4.5.2 - Pontencialidade
Por se comportar predominantemente como aqüífero livre, as expectativas são de que as 

interações do aqüífero Cabeças com o ciclo hidrológico sejam plenamente francas, o que garante a 
reposição dos recursos renováveis, dentro de prazos relativamente curtos. Entretanto, a facilidade 
e a presteza desse reabastecimento têm como contrapartida, uma rápida restituição das águas 
subterrâneas à rede hidrográfica, às fontes, brejos e exutórios, em geral. Assim, captar integralmente 
os recursos  renováveis de um manancial pode implicar na redução do fluxo de base dos rios e outros 
efeitos similares, a médio ou longo prazos. Dessa maneira, existe hoje uma forte tendência de se levar 
em conta a interação entre água subterrânea e água superficial, limitando-se a potencialidade dos 
aqüíferos livres a descargas inferiores aos recursos renováveis, de modo a não comprometer o fluxo 
de rios, nem as características ambientais de sistemas lacustres, brejos e pântanos. 

Como se pretende fornecer subsídios ao início da gestão dos aqüíferos, na área estudada, deve-
se  considerar a potencialidade do aqüífero Cabeças como sendo aproximadamente igual aos recursos 
renováveis ou, em outras palavras, igual à vazão de escoamento natural. Considera-se, assim como 
valor de partida, para fins de início de gestão, uma potencialidade de 102,92 hm3/ano.

9.4.5.3 - Disponibilidade
Dos 933 poços cadastrados na bacia sedimentar, dentro da área do projeto, pelo Projeto Cadastro de 

Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea (CPRM, 2004), inseridos no banco de dados do SIAGAS 
– Sistemas de Informações de Águas Subterrâneas (CPRM, 2007), somente foi possível se ter informações 
consistentes sobre vazões de 254 poços, sendo 192 captando o aqüífero Cabeças, com vazão média de 
14,7 m3/h, sendo a vazão mínima de 1,0 m3/h registrada nas localidades Macambira (poço CE087), município 
de Brejo do Piauí, Lagoa do Boi (poço CE241), município de Nova Santa Rita e Caldeirão (poço GU183), 
município de Canto do Buriti. A vazão máxima de 100 m3/h foi fornecida pelo poço GU180, situado na 
localidade Macambira, município de Canto do Buriti, conforme descrito na planilha 4, Volume II. Como 
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todo trabalho de tratamento desses poços foi feito com base nesse cadastramento, onde 478 poços foram 
considerados sem vazão medida ou informada e 201 não equipados, restaram apenas 254 poços que foram 
utilizados para o cálculo da disponibilidade dos dois aqüíferos, considerados como representativos. 

A disponibilidade efetiva corresponde aos poços cadastrados, multiplicados pela vazão média de 
captação do aqüífero, como demonstrada, a seguir:

192 poços x 14,7 m3/h = 2.822,40 m3/h. Considerando um regime de 12/24 horas tem-se uma 
disponibilidade efetiva da ordem de 12.362.112 m3/ano (12,36 hm3/ano) e uma disponibilidade instalada de 
24.724.224 m3/h (24,72 hm3/ano), para bombeamento contínuo (24/24 h).

Todo o raciocínio, acima apresentado, sugere que a explotação do aqüífero Cabeças na área estudada 
está ocorrendo de forma compatível com a sua potencialidade. A disponibilidade instalada, avaliada em 24,72 
hm3/ano, com efeito, representa apenas 24 % da potencialidade, calculada em ítem anterior deste relatório. 

9.4.5.4 - Recursos Explotáveis
Como a disponibilidade instalada, avaliada, representa um certo percentual da potencialidade é 

forçoso admitir que a diferença entre esta e aquela representa a descarga adicional que ainda pode ser 
utilizada. A esta diferença atribui-se a designação de recursos explotáveis. 

Seguindo-se essa linha de raciocínio e substituindo os valores numéricos, já obtidos na equação (3), 
chega-se ao seguinte número para os recursos explotáveis do aqüífero Cabeças na área estudada:

Recursos Explotáveis = (Potencialidade – Disponibilidade Instalada)                      (3)
Recursos Explotáveis = (102,92 hm3/ano – 24,72 hm3/ano) = 78,2 hm3/ano.
É importante observar que esse valor de 78,2  hm3/ano deixa intocadas as reservas do aqüífero que 

são de 3,58. 104 hm3, isto é, 457,8 vezes maior. Deve ser ainda, esclarecido que, sendo a potencialidade 
uma variável de decisão os recursos explotáveis, tais como conceituados, também os são. Seu valor, em 
outras palavras, pode variar para mais ou para menos, em função não apenas dos aspectos meramente 
técnicos da questão, mas, também na dependência de fatores sociais, humanos, ambientais e econômicos 
que possam se apresentar ao longo da gestão.

9.5 - Aqüífero Poti (Po)
Foi denominado, apenas de aqüífero Poti, em vez de sistema Poti/Piauí, já que a formação Piauí não 

aflora nos limites da área investigada. Expõe-se, restritamente no canto noroeste da área do projeto, a norte 
da cidade de Canto do Buriti. Está representado por arenitos esbranquiçados, predominantemente finos a 
médios, bem acamadados, exibindo estratificação planopararela ou mesmo cruzada de baixo ângulo. São 
porosos e friáveis, aparentando ter boa condutividade hidráulica. Na parte superior do pacote arenoso, 
próximo ao limite norte do projeto ocorrem folhelhos e siltitos cinza a cinza-arroxeados, finamente laminados, 
micáceos.

Seu contato inferior com a formação Longá é brusco e marcado por uma relevante diferença 
topográfica, passando da zona deprimida dos pelitos desta formação para um relevo escarpado, sustentado 
pelos arenitos Poti. O contato inferior, com a formação Piauí, está fora da área estudada. Sua espessura, a 
norte da cidade de Canto do Buriti, dentro dos limites do  projeto, foi estimada em 40 metros.

Considerando sua restrita ocorrência esta unidade não oferece interesse hidrogeológico neste estudo, 
sobretudo em face dos grandes recursos apresentados pelos aqüíferos Serra Grande e Cabeças.

9.6 - Aquífero Terciário-Quaternário, Detrito-Laterítico (Dl)
Corresponde às coberturas arenosas e areno-argilosas e/ou argilo-arenosas até argilosas, parcialmente 

laterizadas, ocupando cerca de 5.975 km2 de superfície, distribuindo-se por extensas áreas descontínuas 
no planalto sedimentar da bacia e sobre os terrenos de rochas pré-cambrianas, derivadas da maioria das 
unidades litoestratigráficas mapeadas, cuja origem está ligada, principalmente ao grupo Serra Grande, 
formações Pimenteiras e Cabeças, além de contribuições consideráveis das rochas cristalinas. Trata-se de 
sedimentos imaturos, incoerentes a semiconsolidados, de variegadas tonalidades, predominando as cores 
creme, rosada, amarronzada, amarelada e avermelhada.

Com base nos estudos realizados foi possível se reconhecer dois tipos de Coberturas Terciário/
Quaternárias, Detrito-Lateríticas, agrupadas em duas classes quanto à sua origem, gênese e composição 
litológica, denominadas de NQdl1 e NQdl2, conforme a altitude e idade.
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A primeira, (NQdl1),  corresponde ao Aquífero Terciário-Quaternário, Detrito-Laterítitico (Dl1),  
poroso, intergranular que se desenvolve, mormente sobre os arenitos da formação Cabeças, pela ação 
de alteração e desagregação dessas rochas, cobrindo na vasta região sedimentar uma superfície de 
4.837 km2, com cotas que variam de 300 a 700 metros de altitude. Apresenta tonalidade esbranquiçada, 
creme, rosada, amarronzada, amarelada e avermelhada, granulação predominantemente fina a média 
e matriz arenosa a areno-argilosa, localmente com ocorrência de pequenos seixos de quartzo, mal 
selecionados e, ocasionalmente com limonita e/ou canga laterítica, cujo processo é mais comum 
quando as unidades geológicas sotopostas são as formações Pimenteiras e Cabeças. Localmente 
pode ocorrer a presença de cascalheira, como a descrita a 4,5 km a nordeste de Nova Santa Rita, à 
margem da rodovia BR-020. Apresenta espessura máxima da ordem de 5 metros, embora, em alguns 
locais possa ser superior.

A segunda classe de cobertura, denominada de (NQdl2), representa o Aquífero Terciário-
Quaternário, Detrito-Laterítico (Dl2),  poroso,  intergranular, cobre áreas mais restritas do que o anterior, 
com uma superfície de 1.138 km2, se espalhando sobre as rochas arqueano-proterozóicas das 
Províncias São Francisco e Borborema, posicionado, topograficamente, entre as cotas altimétricas de 
320 metros na região ao sul de Coronel José Dias até 540 metros a sudoeste de Caracol, destacando-
se a porção que se estende desde ao norte de São Raimundo Nonato até aos arredores de Coronel 
José Dias, ao longo da BR 020, margeando a borda da Bacia Sedimentar do Parnaíba, desenvolvido 
sobre os metapelitos  e calcários metamórficos do grupo Casa Nova e sedimentos residuais do grupo 
Serra Grande, estando atualmente em processo intenso de dissecação.

Apresenta tonalidades amarelada, amarronzada e avermelhada, comumente, também amarelo ocre, 
arenoso, a areno-argiloso, localmente argiloso, com matriz de granulação fina a média, indo até grosseira, 
normalmente conglomerático, grãos angulosos a subarredondados, foscos, com poucos brilhosos, mal 
selecionados e cimento sílico-argiloso a sílico-ferruginoso. Apresenta níveis e lentes conglomeráticos, 
muitas vezes com grande abundância de seixos de sílica, geralmente brancos, tamanho predominante 
de 1 a 10 cm, chegando até 20 cm, com eixo maior geralmente horizontalizado, subarredondados a 
arredondados, quando forma extensa cascalheiras, como àquelas existentes na BR 020, na saída leste 
da cidade de São Raimundo Nonato, onde a relação seixos/matriz varia de 60%/40% a 70%/30%.

Do ponto de vista hidrogeológico os aqüíferos Dl1 e Dl2 representam unidades armazenadoras 
de água no período chuvoso e, embora, aparentemente sem condições de explotação para a captação 
direta de água subterrânea funcionam como aqüíferos de trânsito, sendo importantes fontes de recarga 
por drenança descendente, tanto para os aqüíferos porosos, especialmente o Cabeças, como para o 
sistema cárstico-fissural, em função de suas excelentes condições de porosidade e permeabilidade.

10 – QUALIDADE QUÍMICA DAS ÁGUAS DOS AQÜÍFEROS SERRA GRANDE E 
CABEÇAS

10.1 - Objetivo
O estudo hidroquímico das águas subterrâneas dos aqüíferos Serra Grande e Cabeças, desenvolvido 

no presente projeto, visa avaliar a vocação dessas águas para a utilização em abastecimento público, 
irrigação, consumo animal e industrial, a partir do tratamento das informações resultantes das análises 
físico-químicas de amostras de águas dos poços que explotam esses aqüíferos na área investigada. 

10.2 - Considerações Gerais
Dos 933 poços cadastrados na bacia sedimentar, dentro da área do projeto, pelo Projeto Cadastro de 

Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea (CPRM, 2004), inseridos no banco de dados do SIAGAS 
– Sistemas de Informações de Águas Subterrâneas (CPRM, 2007), só foi possível se ter acesso e coletar 
água em 83 poços, de um total de 149 selecionados, distribuídos de forma representativa por toda a área, 
sendo 29 no aqüífero Serra Grande e 54 no aqüífero Cabeças, cujas amostras coletadas forneceram 
igual número de resultados de análises físico-químicas. Desse total, 50 análises foram feitas pela UFC 
(Universidade Federal do Ceará) e 33 pela CAGECE (Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará). O 
quadro 08 mostra os 83 poços amostrados no estudo e os respectivos municípios, onde estão localizados. 
Desse total, os poços CE232, CE302, GU207, GU206 e GU735, captando o aquífero Cabeças, não foram 
considerados na investigação realizada por motivos que serão descritos mais adiante.
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Foram realizadas determinações de pH, condutividade elétrica em µS/cm, alcalinidade e dureza 
total em mg/L de CaCO3, sólidos totais dissolvidos a 110ºC em mg/L, e os íons principais Ca++ , Mg++, 
Na+ , K+ , HCO3

-, CL-  e SO4
-, em mg/L. Além desses parâmetros foram contemplados, parcialmente, a 

análise de turbidez (uT), cor (uH), odor, Al (mg/L), NH3 (mg/L), NO2 (mg/L), NO3 (mg/L), O2 consumido 
(mg/L), PO4 (mg/L), SiO2 (mg/L), CO2 (mg/L) e na totalidade o Fe (mg/L). As planilhas 5 e 6, Volume II 
mostram os resultados das análises físico-químicas.   

10.3 - Metodologia 
Inicialmente, foi realizada a complementação das análises incompletas, pela ausência dos íons 

HCO3 (bicarbonato) e CO3 (carbonato). Para o cálculo desses íons foram utilizadas as fórmulas de 
Logan (1965), baseadas na alcalinidade total e no pH, como segue:

a) Para o Bicarbonato
  HCO3 = [(Alcalinidade Total) + 103-pH – 10pH-11]        (1)
                1 + (9,38 x 10pH-11)
b) Para o Carbonato
  CO3 = (HCO3) x 9,38 x 10pH-11          (2)
Onde o bicarbonato, carbonato e a alcalinidade total são expressos em meq/L e depois, 

transformados em mg/L.

Quadro 08 – Relação dos poços utilizados na hidroquímica e sua localização municipal.

Município Poços captando Aqüífero Serra Grande Poços captando Aqüífero Cabeças
Caracol Cacimbão
Coronel José Dias CC219
Guaribas CC572
João Costa CE048, CE348, CE350, CE351 CE034, CE035, CE340, CE342
Jurema CC761, CC779

S. J. do Piauí
CE289, CE298, CE302, CE317, CE452, CE461, 
CE470, CE479, CE500, CE554, CE565, CE573, 
CE585, CE592, CE621, CE637, CE641, CE663 

CE028, CE302, CE655, CF093

S. R. Nonato CC220, CC161

Nova Santa Rita CE245, CE247, CE279, CE280, CE407, 
CE412, CE417, CE436, CE445

Brejo do Piauí CE033, CE103, CE107, CE221, CE223

Canto do Buriti CE230, GU148, GU172, GU176, GU207, 
GU209, GU293, GU314, GU782, GU783

Pajeú do Piauí CE232, GU036, GU052, GU220
Pedro Laurentino CE026, CE329, CE306, CE331
Ribeira do Piauí GU543, GU729, GU735, GU736, GU737

Tamboril do Piauí GU605, GU606, GU616, GU617, GU618, 
GU623, GU627, GU629, GU633

O segundo critério de avaliação consistiu no cálculo do coeficiente de erro dos resultados das 
análises químicas, estimado através do balanço iônico, tendo como base que numa análise química 
completa, a concentração total de cátions deve ser aproximadamente igual à de ânions. Para o cálculo 
do desvio percentual desta igualdade foi utilizada a seguinte expressão (Logan, 1965):

e
r p r n
r p r n

x% =
-

+
åå
åå

100
           (3)

r p =å Concentração total dos cátions, em miliequivalentes por litro (meq/L)

r n =å Concentração total dos ânions, em miliequivalentes por litro (meq/L)
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No âmbito deste trabalho adotou-se o critério de que o erro percentual máximo, assim calculado, 
não poderia ser superior a 10%. As principais causas dos valores maiores do que 10% foram devidas 
à análises incompletas, erros analíticos e erros de cálculos.

Como já comentado anteriormente, foram realizadas 83 análises físico-químicas (29 no aqüífero 
Serra Grande e 54 no aqüífero Cabeças). Nenhuma amostra do aqüífero Serra Grande apresentou erro 
superior a 10%. No caso do aqüífero Cabeças, das 54 análises, apenas 5 apresentaram erro percentual 
superior a 10%, representando 9,26% do total de amostras analisadas do aqüífero, desconsideradas 
no estudo. Os quadros 09 e 10 mostram uma síntese dos dados utilizados neste trabalho, com os erros 
das análises. Os cátions, ânions, sólidos totais dissolvidos (STD) e dureza total (DT) estão em mg/L e 
a condutividade elétrica (CE) em µS/cm.

Após a análise de consistência dos dados e o descarte das amostras com a margem de erro 
considerada foi realizado um estudo estatístico dos parâmetros físico-químicos, objetivando-se a 
caracterização hidroquímica do aqüífero. 

As águas dos aqüíferos Serra Grande e Cabeças foram classificadas, quanto ao íon dominante, 
quanto aos parâmetros físicos e quanto ao uso. Além disso, foram elaborados mapas de distribuição 
espacial de Sólidos Totais Dissolvidos (STD), Cloretos (Cl-) e Sulfatos (SO4) desses aqüíferos.

A Classificação iônica serve para identificar a água com relação aos íons dominantes, tanto de 
ânions como de cátions. Diz-se que certos íons são dominantes quando sua concentração ultrapassa 
50% da soma em miliequivalentes de todos os íons monovalentes. Se os íons têm valores menores ou 
iguais a 50% da soma em miliequivalentes de todos os íons monovalentes, então a água é denominada de 
acordo com os ânions e cátions mais abundantes. Para classificar a água, quanto aos íons dominantes, 
foi elaborado o Diagrama de Piper e representados os resultados em gráficos circulares.

Quanto aos parâmetros físicos classificou-se a água do aqüífero, em relação aos Sólidos Totais 
Dissolvidos (STD), o pH e a Dureza Total (DT).
Quadro 09 – Síntese dos dados de análises utilizados na hidroquímica do aqüífero Serra Grande.

Cod. 
Poço UTM(E) UTM(N) Ca Na Mg K Fe HCO3 CO3 SO4 Cl NO3 SiO2 STD DT CE pH e%

CC219 768311 9021786 13.60 7.00 6.20 3.00 ND 66.50 ND 3.90 9.90 1.60 16.60 112.10 60.00 154.70 6.31 3.95
CC572 683161 8982247 2.40 14.00 5.30 6.00 ND 14.80 ND 1.10 35.70 2.60 10.80 81.30 28.00 149.70 5.50 1.76
CE048 788204 9068739 35.20 10.00 8.60 15.00 ND 130.60 ND 34.00 17.90 ND 12.60 251.40 124.00 333.00 7.75 1.07
CE350 791872 904914 4.80 16.00 4.80 7.00 ND 9.90 ND 1.00 43.70 5.20 15.80 92.30 32.00 225.00 5.08 3.20
CE351 795088 9049948 17.60 34.00 9.60 4.00 ND 7.40 ND 17.30 93.30 2.50 14.80 185.50 84.00 472.00 5.33 2.13
CC761 700687 8993097 6.40 10.00 5.80 8.00 ND 24.60 ND 9.00 23.80 4.50 14.40 91.90 40.00 171.20 5.79 6.45
CC779 697185 8992611 3.20 4.00 3.80 5.00 ND 17.30 ND 10.70 6.00 0.30 11.60 50.80 24.00 89.50 5.33 6.80
CE637 807983 9066542 8.00 27.00 5.80 11.00 ND 24.60 ND 7.90 71.50 0.00 21.50 155.90 44.00 305.00 5.97 6.29
CE592 823297 9077103 6.40 28.00 7.20 29.00 ND 29.60 ND 1.40 71.50 6.70 33.20 179.70 46.00 358.00 5.89 5.75
CE641 793118 9088907 28.80 11.00 12.50 16.00 ND 115.80 ND 17.40 25.80 3.90 16.20 231.90 124.00 349.00 6.70 2.63
CE298 781784 9092771 25.60 8.00 12.00 22.00 ND 145.40 4.80 14.40 6.00 ND 11.50 238.00 114.00 301.00 8.24 5.80
CE317 790710 9089218 32.80 10.00 11.50 21.00 ND 133.10 7.30 16.70 13.90 ND 12.00 246.80 130.00 340.00 7.92 5.97
CE470 818893 9079651 12.80 12.00 7.20 16.00 ND 37.00 ND 1.10 45.70 4.00 34.50 135.90 62.00 248.00 7.13 3.71
CE479 822003 9080661 12.80 8.00 4.80 13.00 ND 30.80 ND 1.10 37.70 1.50 40.40 110.00 52.00 192.10 7.43 1.99
CE461 814738 9079407 27.20 5.00 20.20 15.00 ND 181.10 7.30 4.70 6.00 ND 20.30 265.60 152.00 315.00 8.11 6.78
CE554 801999 9078046 30.40 32.00 34.10 22.00 ND 145.40 9.70 39.00 69.50 0.14 12.40 381.70 218.00 619.00 7.87 0.43
CE452 809638 9077049 30.40 21.00 39.40 15.00 ND 191.00 ND 100.30 27.80 0.30 12.40 425.60 240.00 580.00 7.61 7.14
CE573 828049 9079054 3.20 7.00 1.00 13.00 ND 24.60 ND 1.10 11.90 1.30 40.30 62.70 12.00 87.20 7.12 2.45
CE585 825111 9077252 6.40 7.00 7.70 20.00 ND 32.00 ND 2.10 45.70 4.50 35.90 125.50 48.00 242.00 6.47 3.46
CE500 797805 9081728 49.60 16.00 13.40 17.00 ND 175.00 2.40 38.80 45.70 0.30 12.20 359.00 180.00 521.00 7.75 9.65

Cacimbão 679423 8976821 9.60 4.90 1.90 6.10 0.12 19.53 0.004 5.40 14.00 2.17 - 57.00 32.00 109.00 6.64 8.41
CE348 793788 9045718 9.60 26.40 10.50 18.10 0.07 10.66 0.0 13.93 72.00 8.07 - 199.00 68.00 383.00 4.46 3.90
CE621 819726 9072935 10.40 32.60 8.60 43.90 0.08 19.52 0.007 5.64 108.00 6.62 - 249.00 62.00 478.00 6.89 7.09
CE289 779704 9088797 44.80 10.60 11.00 22.20 0.09 138.78 1.3 39.35 17.00 1.11 - 207.00 158.00 399.00 8.31 6.96
CE565 826762 9082566 6.40 2.30 4.30 12.50 0.14 41.37 0.051 3.52 7.00 1.49 - 55.00 34.00 107.00 7.43 1.47
CE663 791521 9078465 16.80 9.60 14.40 13.10 2.3 93.70 0.128 4.61 28.00 1.52 - 152.00 102.00 293.00 7.47 6.72
CC220 748914 9024819 13.60 2.70 4.30 8.80 0.3 56.50 0.0 12.21 7.00 1.67 - 70.00 33.00 135.00 7.66 0.10
CC161 745606 9029440 7.20 4.90 2.80 7.70 3.0 8.42 0.0 38.83 10.00 1.97 - 84.00 30.00 162.00 3.86 10.27
CE356 781635 9051119 4.80 10.40 4.30 3.70 0.09 11.10 0.0 36.72 19.00 1.37 - 99.00 30.00 191.00 3.74 8.65

ND –Não Detectado
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Quadro 10 – Síntese dos dados de análises utilizados na hidroquímica do aqüífero Cabeças.

Cod. 
Poço UTM(E) UTM(N) Ca Mg Na K Fe HCO3 CO3 SO4 Cl NO3 SiO2 STD DT CE PH e%

CE033 0755341 9063159 0,5 2,10 4,0 1,0 ND 7,4 ND 2,0 6,0 0,9 10,9 23,1 10,0 31,4 5,57 8,92

CE221 0745872 9102119 3,2 1,90 4,0 4,0 ND 22,2 ND 1,0 7,9 1,2 11,2 45,8 16,0 58,0 5,69 1,27

CE230 0734170 9102667 6,4 4,8 5,0 5,0 ND 50,5 ND 1,1 6,0 0,5 12,6 78,9 36,0 92,1 6,63 1,91

GU148 0726277 9096227 9,6 6,7 5,0 7,0 ND 70,2 ND 1,1 4,0 0,3 12,5 103,9 52,0 130,4 6,83 5,17

GU172 0727974 9100044 6,4 5,8 5,0 3,0 ND 41,9 ND 1,1 11,9 0,6 13,8 75,1 40,0 110,5 6,04 2,12

GU209 0727776 9108053 2,4 1,9 4,0 3,0 ND 24,6 ND 0,5 6,4 0,6 11,8 42,8 14,0 49,3 5,81 6,01

GU314 0721113 9106394 4,0 4,3 4,0 6,0 ND 34,5 ND 1,1 9,9 0,8 12,9 65,1 28,0 76,3 6,56 0,75

CE034 0764327 9062250 26,4 16,8 40,0 10,0 ND 110,9 ND 1,6 97,3 5,9 13,4 308,6 136,0 520,0 7,29 1,07

CE340 0784336 9055900 72,8 17,8 27,0 58,0 ND 19,7 ND 348,5 47,6 0,3 23,5 592,1 256,0 832,0 7,17 7,00

CE245 0829290 9095081 25,6 22,1 8,0 13,0 ND 219,3 ND 6,8 17,9 0,2 11,0 313,1 156,0 381,0 8,01 5,81

CE279 0818500 9099468 37,4 55,3 49,0 42,0 ND 25,0 ND 297,4 148,9 8,4 56,3 663,6 324,0 989,0 7,10 5,79

CE280 0818278 9101859 18,7 28,2 88,0 40,0 ND 59,1 ND 227,1 93,3 6,1 57,3 560,7 164,0 816,0 7,30 1,37

CE407 0819247 9108767 19,2 6,7 18,0 16,0 ND 93,6 ND 10,7 31,8 1,3 18,2 210,8 76,0 291,0 7,48 0,89

CE412 0821973 9113274 1,6 2,9 5,0 5,0 ND 20,2 ND 1,1 6,0 4,3 20,3 45,0 16,0 65,2 7,24 5,66

CE445 0823926 9099367 33,6 26,9 38,0 21,0 13,3 220,6 ND 1,1 53,6 5,2 10,6 412,8 196,0 594,0 8,30 4,16

GU052 0738134 9107447 0,3 1,7 5,0 2,0 ND 7,4 ND 0,8 11,9 0,1 11,8 29,5 8,0 56,5 4,88 5,60

CE026 0805963 9100761 41,6 10,6 4,0 5,0 ND 172,5 ND 23,0 4,0 ND 11,4 261,2 148,0 322,0 7,66 2,54

CE329 0800892 9110689 21,2 56,4 23,0 27,0 6,1 183,6 6,1 233, 31,8 ND 10,5 582,6 288,0 715,0 7,91 9,64

CE417 0828375 9110147 230,4 583,7 485 120,0 1,59 239,0 33,9 1,3 2273,1 19,6 17,5 3986 3008,0 5420,0 8,39 9,47

CE331 0796446 9109031 9,6 5,8 9,0 10,0 ND 29,6 ND 1,1 33,7 3,3 42,9 102,9 48,0 182,2 7,41 4,72

GU737 0758840 9112379 0,8 1,9 8,0 1,0 ND 2,5 ND 1,0 17,9 2,5 11,0 36,2 10,0 95,6 4,42 0,26

CE655 0795669 9086065 37,6 9,6 9,0 13,0 ND 150,3 ND 20,5 33,7 0,5 14,6 274,6 134,0 391,0 7,18 6,24

CE028 0811486 9086656 26,4 13,0 24,0 12,0 ND 138,0 2,4 1,3 37,7 4,0 12,0 258,9 120,0 363,0 7,69 4,25

GU616 0720388 9062336 20,8 21,1 17,0 19,0 ND 135,5 ND 1,3 69,5 2,9 19,4 287,5 140,0 456,0 6,91 2,56

GU617 0720864 9072671 16,8 8,2 15,0 12,0 0,16 103,5 ND 2,3 23,8 2,1 28,5 183,6 76,0 261,0 6,10 1,16

GU623 0725850 9084408 6,4 5,8 5,0 7,0 ND 39,7 ND 2,7 9,9 4,5 36,5 80,6 40,0 116,1 5,93 2,49

GU627 0723819 9075372 2,4 2,4 2,0 3,0 ND 22,2 ND 1,1 4,0 0,2 14,8 37,1 16,0 43,80 5,96 1,91

GU629 0724217 9080772 38,4 16,3 15,0 28,0 0,1 283,4 ND 2,1 11,9 ND 19,7 395,1 164,0 457,0 7,53 4,13

GU605 0725596 9068682 4,0 2,4 9,0 6,0 0,1 22,2 ND 1,1 21,8 1,0 12,8 67,0 20,0 112,8 5,32 3,08

CE107 0757567 9089627 2,4 2,8 4,1 2,1 1,59 21,94 0,013 5,07 10,0 1,72 1,72 34,0 18,0 65,0 7,11 7,51

CE103 0747495 9095253 4,8 2,8 5,8 2,9 0,09 11,02 0,001 3,67 12,0 3,48 3,48 45,0 24,0 86,0 6,16 10,00

CE223 0754060 9106576 16,8 7,6 10,0 6,6 0,2 67,61 0,327 19,79 9,0 0,89 0,89 99,0 74,0 191,0 8,02 7,33

GU176 0731741 9098329 22,4 10,5 7,3 8,2 0,15 104,36 0,277 4,68 10,0 1,46 1,46 125,0 100,0 241,0 7,76 8,88

GU293 0726086 9104362 1,6 3,8 6,3 3,3 0,08 10,56 0,000 5,11 9,0 4,35 4,35 44,0 20,0 84,0 4,48 10,00

GU783 0689116 9059370 2,4 2,8 3,0 15,2 0,1 42,49 0,096 5,36 2,0 1,68 1,68 38,0 18,0 73,0 7,69 0,10

GU782 0691015 9058041 2,4 2,8 3,0 13,1 0,09 32,82 0,055 4,29 3,0 1,77 1,77 37,0 18,0 71,0 7,56 6,66

CE342 0784136 9060853 30,4 6,7 2,7 13,8 0,09 101,18 0,615 19,66 6,0 1,05 1,05 126,0 104,0 243,0 8,12 5,86

CE035 0767304 9062729 4,0 5,7 8,4 4,6 0,11 8,39 0,000 2,37 28,0 5,83 5,83 86,0 34,0 166,0 4,24 0,21

CE436 0823903 9105840 40,8 23,0 19,5 22,2 0,06 154,35 1,454 29,12 57,0 1,22 1,22 296,0 198,0 570,0 8,31 8,21

CE247 0826181 9091316 14,4 8,6 3,7 20,5 0,08 78,83 0,224 5,51 11,0 2,43 2,43 108,0 72,0 206,0 7,79 5,44

GU036 0742794 9105931 2,4 2,8 3,0 1,7 0,09 8,4 0,00 4,45 8,0 3,26 3,26 34,0 18,0 66,0 4,11 6,94

GU220 0732865 9114299 8,0 2,4 13,4 5,8 0,26 13,21 0,000 4,64 36,0 4,72 4,72 92,0 30,0 176,0 4,21 0,53

CE306 0788165 9100498 1,6 2,4 3,4 11,8 0,1 13,43 0,003 0,98 16,0 1,82 1,82 45,0 14,0 86,0 6,66 2,47

GU736 0762570 9111002 1,6 2,8 5,8 3,3 0,11 10,48 0,000 3,95 11,0 3,26 3,26 36,0 16,0 70,0 4,93 6,81

GU729 0773175 9098207 29,6 12,4 8,3 21,3 0,06 136,39 1,285 19,84 9,0 1,50 1,50 165,0 126,0 316,0 8,31 7,21

GU543 0776994 9096149 28,0 12,0 7,3 19,7 0,01 131,08 1,295 21,3 9,0 1,39 1,39 156,0 120,0 300,0 8,39 5,20

CF093 0763624 9082211 5,6 6,7 3,7 9,9 0,06 38,96 0,041 9,57 6,0 0,90 0,90 61,0 42,0 118,0 7,36 9,91

GU633 0731161 9063914 6,4 3,8 7,4 6,1 0,12 18,27 0,013 3,38 27,0 2,27 2,27 73,0 32,0 139,0 7,19 0,99

GU618 0732210 9075272 2,4 3,3 8,3 6,6 0,54 17,08 0,006 3,84 18,0 1,60 1,60 52,0 20,0 101,0 6,90 2,97

ND –Não Detectado 
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Sólidos Totais Dissolvidos (STD) é a soma dos teores de todos os constituintes minerais presentes 
na água, por unidade de volume. Representam todas as impurezas da água. O quadro 11 mostra a 
classificação da água, segundo Mcneely et. al., (1979).

Quadro 11 - Classificação das águas subterrâneas, quanto ao STD.

Tipos de Água Intervalo (mg/L)
Doce < 1.000

Ligeiramente Salobra 1.000 - 3.000
Moderadamente Salobra 3.000 - 10.000

Salgadas 10.000 - 100.000
Salmouras > 100.000

A dureza pode ser definida como a propriedade de dissipar sabão visto que em uma água dura a 
espuma não se produzirá, enquanto os sais minerais causadores da dureza não forem removidos pela sua 
combinação com o sabão. Deve-se, principalmente a presença de compostos de cálcio e magnésio, em 
geral, sob a forma de carbonatos, sulfatos e cloretos. A dureza total é a soma da dureza temporária (dureza 
de carbonatos) com a dureza permanente (dureza de não carbonatos). O quadro 12, a seguir, mostra a 
classificação das águas subterrâneas, quanto à dureza total, segundo Custódio & Lhamas (1983).

Quadro 12 - Classificação das águas subterrâneas, quanto à dureza total.

Classe de Águas Intervalo  (mg/L de CaCo3)
Branda < 50

Pouco Dura 50 -100
Dura 100 - 200

Muito Dura > 200

O pH é a medida da concentração de íons H+ na água. O balanço dos íons hidrogênio (H+) e 
hidróxido (OH-) determinam se a água é ácida (pH < 7), neutra (pH = 7) ou básica (pH > 7).

Quanto ao uso as águas dos aqüíferos foram classificadas para consumo humano, agricultura, 
consumo animal e industrial.

Na classificação da água para consumo humano utilizou-se a Portaria nº 518/MS do Ministério 
da Saúde, de 25 de março de 2004 (Quadro 13).

Quadro 13 - Padrão de aceitação da água para consumo humano (Portaria no 518/MS).

Parâmetro Unidade Vmp(1)

Alumínio mg/L 0,2
Amônia (como NH3) mg/L 1,5

Cloreto mg/L 250
Cor Aparente uH(2) 15

Dureza mg/L 500
Etilbenzeno mg/L 0,2

Ferro mg/L 0,3
Manganês mg/L 0,1

Monoclorobenzeno mg/L 0,12
Odor - Não objetável(3)

Gosto - Não objetável(3)

Sódio mg/L 200
Sólidos Totais Dissolvidos mg/L 1.000

Sulfato mg/L 250
Sulfeto de Hidrogênio mg/L 0,05

Surfactantes mg/L 0,5
Tolueno mg/L 0,17
Turbidez UT(4) 5

Zinco mg/L 5
Xileno mg/L 0,3

(1) Valor máximo permitido; (2) Unidade Hazen (mg Pt – Co/L); (3) Critério de referência; (4) Unidade de turbidez.
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Na determinação da água para agricultura adotou-se a classificação do United States Salinity 
Laboratory (USSL). Esta classificação se baseia na razão de adsorção de sódio (RAS) e na condutividade 
elétrica (CE) da água. As categorias de águas da classificação do USSL são as seguintes:

C♦	 0 - Águas de Muito Baixa Salinidade - Podem ser utilizadas, sem restrição para a agricultura.
C♦	 1 - Águas de Baixa Salinidade - Podem ser utilizadas para irrigar a maioria das culturas, na 
maioria dos solos, com pequeno risco de incidentes quanto à salinização do solo.
C♦	 2 - Águas de Média Salinidade - Devem ser usadas com precaução, em solos síltico-arenosos, 
siltosos ou areno-siltosos, quando houver uma lixiviação moderada do solo. Os vegetais de 
fraca tolerância salina podem ser cultivados, na maioria dos casos, sem perigo.
C♦	 3 - Águas de Alta Salinidade - Só podem ser usadas em solos bem drenados. Apenas 
vegetais de alta tolerância salina devem ser cultivados.
C♦	 4 - Águas de Salinidade Muito Alta - Geralmente não servem para irrigação, todavia podem 
ser excepcionalmente utilizadas em solos arenosos, permeáveis, abundantemente irrigados. 
Apenas os vegetais de altíssima tolerância salina podem ser cultivados.
C♦	 5 - Águas de Salinidade Extrema – Utilizáveis, apenas em solos excessivamente permeáveis 
e, unicamente para palmeiras.
S♦	 1 - Águas Fracamente Sódicas - Prestam-se ao cultivo de quase todos os vegetais.
S♦	 2 - Águas Medianamente Sódicas - Podem ser utilizadas para solos de textura grosseira ou 
ricos em matéria orgânica e com boa permeabilidade.
S♦	 3 - Águas Altamente Sódicas - Há perigo de formação de teores nocivos de sódio na maioria 
dos solos, salvo nos solos gipsíferos.
S♦	 4 - Águas Extremamente Sódicas - Geralmente imprestáveis para irrigação, salvo se a 
salinidade global é fraca ou pelo menos média.

Na determinação dos padrões para o consumo animal foi adotada a classificação de Logan (1965). 
Esta classificação é baseada nos valores de sólidos totais dissolvidos, conforme quadro 14.

Quadro 14 - Classificação das águas para consumo animal.

Classe STD (mg/L)
Boa ≤ 2.500

Satisfatória 2.500 - 3.500
Pobre 3.500 - 4.500

Insatisfatória ≥ 4.500

Devido a grande variedade de processos industriais foi realizado, apenas uma análise da 
qualidade de água para algumas indústrias, de acordo com Mathess (1982), Szikszay (1993) e Driscoll 
(1986) – ver quadro 15.
Quadro 15 – Critérios de qualidades de águas para indústrias.

Parâmetro Unidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9
pH
Dureza
Alcalinidade
Cálcio
Cloretos
Ferro
Manganês
R.S. (Residuo Seco)
Nitrato(1)

Amônia(2)

Sulfatos
Fluoretos
Magnésio

-
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 

-
50
-
-
-

0,5
0,5
-
-
-
-
-
-

-
180

-
-

30
0,3
0,1
500
30

traços
60
-
-

7,5
50-80

80-150
500

-
0,2
0,2
850
15
0,5
-

1,0
-

-
30-100

20
20
0,1
-
-
-
-

20
-

10

6,5-7
50-75

200
100
0,1
0,1

1.000
10
-
-

1,0
30

-
25

128
-

250
0,2
0,2
850

-
-

250
1,0
-

8
50

135
-
-

0,2
0,2
-
-
-
-
-
-

-
50
-

10
100
0,25
0,25

-
-
-

100
-
-

-
100

-
-

75
0.1

0.05
200

-
-
-
-
-

1 - Águas de Refrigeração
2 - Ind. de Laticínios
3 - Ind. de Conservas Alimentícias
4 - Ind. Açucareira
5 - Cervejaria

6 - Ind. de Bebidas e Sucos de Frutas
7 - Curtume
8 - Ind. Têxtil
9 - Ind. de Papel

(1) – Como N; (2) – Como NH3.
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10.4 - Aqüífero Serra Grande
A maioria absoluta dos poços deste aqüífero, onde foram coletadas amostras de água para 

análises físico-químicas, situam-se nas proximidades da borda da bacia, principalmente no entorno das 
sedes municipais de São João do Piauí e João Costa, a norte de São Raimundo Nonato, noroeste de 
Anísio de Abreu e norte de Caracol.

10.4.1 - Análise Estatística dos Dados 
O estudo estatístico, básico, dos parâmetros físico-químicos, onde foram determinados o 

valor mínimo e máximo, média, mediana, moda, coeficiente de variação e as medidas de assimetria, 
mostrados no quadro 16, tem como finalidade principal dar um suporte à caracterização hidroquímica 
do aqüífero Serra Grande.
Quadro 16 –  Resultado da análise estatística dos dados do aqüífero Serra Grande.

Parâmetro Mínimo Máximo Média Mediana Moda Coeficiente de
Variação (%) Medidas de Assimetria

Ca 2,40 49,60 16,58 12,80 6,40 79,12 Assimétrica Positiva
Mg 1,00 39,40 9,76 7,20 4,30 88,27 Assimétrica Positiva
Na 2,30 34,00 13,50 10,00 7,00 71,00 Assimétrica Positiva
K 3,00 43,90 14,28 13,00 13,00 61,14 Assimétrica Positiva
Fe 0,04 5,82 1,19 0,12 0,09 155,80 Assimétrica Positiva
Al 0,03 0,75 0,30 0,08 0,05 111,29 Assimétrica Positiva

HCO3 7,40 191,00 67,13 31,40 24,60 93,40 Assimétrica Positiva
CO3 1,3 9,70 5,47 6,05 7,30 111,70 Assimétrica Negativa
SO4 1,00 100,30 16,66 9,00 1,10 126,45 Assimétrica Positiva
Cl- 6,00 108,00 34,17 25,80 6,00 82,60 Assimétrica Positiva
NO3 0,14 8,07 2,72 1,82 0,30 81,60 Assimétrica Positiva
NO2 0,02 7,27 1,04 0,17 0,17 243,50 Assimétrica Positiva
SiO2 10,80 40,4 19,97 15,30 12,40 52,65 Assimétrica Positiva
NH3 0,01 0,69 0,21 0,12 - 133,32 -
STD 50,80 425,6 170,88 152,00 - 59,51 -

Dureza Total 12,00 240,00 81,48 60,00 32,00 75,27 Assimétrica Positiva
Alcalinidade 

Total 6,10 160,00 60,70 28,30 20,20 90,00 Assimétrica Positiva

CE (µS/cm) 87,20 619,00 286,53 293,00 - 51,70 -
pH 3,74 8,31 6,61 6,89 7,75 6,69 Assimétrica Negativa

Os cátions, ânions, sólidos totais dissolvidos (STD) e dureza total (DT) estão em mg/L e a condutividade elétrica (CE) em µS/cm.

Excetuando-se o pH observa-se no quadro 16 que o coeficiente de variação é superior a 50%, 
para todos os outros parâmetros sugerindo uma alta dispersão, indicando que os dados são bastantes 
heterogêneos. Dessa maneira, quanto maior o coeficiente de variação menos representativa será a 
média, sendo a mediana o valor mais representativo. No caso da condutividade elétrica (CE) e da sílica, 
cujos valores do coeficiente de variação ficaram um pouco superior a 50% demonstram uma pequena 
dispersão, onde a média e a mediana apresentam valores bastante próximos.

A assimetria é um indicador da forma de distribuição de dados. O quadro 16 mostra ainda que, com 
exceção do pH e da sílica, e amostras amodais, a distribuição é predominamente assimétrica positica. 

Com relação ao pH, os valores observados nas amostras variam do mínimo de 3,74 ao máximo 
de 8,31, tendo como média 6,61 e mediana 6,89. O coeficiente de variação das amostras analisadas é 
6,69%, indicando uma baixa dispersão em torno da média. Como o coeficiente de variação é menor do 
que 50%, a média é o valor mais representativo do pH, para este aqüífero. Ainda sobre o pH, o conjunto 
de amostras analisadas tem como valor modal 7,75, ou seja, o valor mais freqüente encontrado. Com 
base nesses resultados a distribuição é assimétrica negativa.

10.4.2 - Classificação das Águas

10.4.2.1 - Classificação Iônica
De acordo com a classificação de Piper (Figura 54 e Planilha 7) as águas do aqüífero Serra 

Grande apresentam 8 tipologias, com predominância da bicarbonatada mista que alcança 31% do total, 
conforme figura 55.
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Figura 54 – Diagrama de Piper para a classificação das águas do aqüífero Serra Grande.

Figura 55 – Gráfico circular com as tipologias das águas do aqüífero Serra Grande.

10.4.2.2 - Classificação Quanto aos Parâmetros Físicos
Do total de 29 amostras de águas do aqüífero Serra Grande, apenas 6,89% apresentam condutividade 

elétrica superior a 500,00 µS/cm o que caracteriza baixo grau de salinização dessas águas. Este aqüífero 
apresenta valor mínimo de 87,20 µS/cm, situado na localidade Gato (Poço CE573),  município de São 
João do Piauí e valor máximo de 619,00 µS/cm, encontrado na localidade Espinheiro (Poço CE554), 
também no mesmo município. A condutividade média é de 286,53 µS/cm e a mediana 293,00 µS/cm. 

Com relação aos Sólidos Totais Dissolvidos (STD), apresenta uma média de 170,88 mg/L e 
mediana de 152,00 mg/L, com mínimo de 50,80 mg/L, encontrado na localidade Nova Mira, (Poço 
CC779), município de Jurema e máximo de 425,6 mg/L na localidade São José (Poço CE452), município 
de São João do Piauí (Quadro 16), sendo classificada como água doce de acordo com Mcneely et al. 
(1979) - quadro 11. 
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Em relação ao pH o aqüífero Serra Grande apresenta águas que variam de ácidas (51,7%), 
tendo como valor mínimo 3,74 situado na localidade Capim Grosso, (Poço CE289), município de São 
João do Piauí, a básicas (41,4%), com valor máximo de 8,31 encontrado na localidade Santo Inácio 
(Poço CE356), município de João Costa (Quadro 16). Apenas 6,9 % das águas foram classificadas 
como neutras, encontradas nas localidades Cabeça (Formosa) e Gato, município de São João do Piauí. 
O valor médio, obtido, de 6,31, encontra-se dentro do limite de potabilidade para consumo humano, 
recomendado pela Portaria MS no 518/2004 que estabelece valores entre 6,0 e 9,5 enquadradas como 
águas levemente ácidas.

A dureza apresenta um valor médio de 81,48 mg/L de CaCO3 e mediana de 60,00 mg/L de 
CaCO3, com determinações variando entre um mínimo de 12,00 mg/L, encontrado no poço CE573, na 
localidade Gato, município de São João do Piauí, e um máximo de 240,00 mg/L, na localidade São José 
(Morro Branco), poço CE452, município de São João do Piauí (Quadro 16), enquadrando-se dentro 
dos padrões de potabilidade para consumo humano, recomendado pelo Ministério da Saúde (Portaria 
MS nºi518/2004), cujo valor máximo recomendado é de 500,00 mg/L de CaCO3. O resultado obtido, 
(Figural56) mostra que de acordo com a classificação de Custódio & Lhamas  (1983), quadro 12, a maioria 
das águas do aqüífero Serra 
Grande (44,8%) se enquadra 
no intervalo de dureza branda, 
embora ocorram águas pouco 
dura (20,7%), dura (27,6%) e 
muito dura (6,9%).

O caráter de dureza 
predominantemente branda das 
águas desse aqüífero, na área 
estudada, contrasta vivamente 
com suas águas classificadas 
como muito duras (320 a 400 
mg/L de dureza total) estudadas 
no vale do Gurguéia, por Brunetti 
e Pellegrini (1992), situado cerca 
de 150 km a noroeste da área 
investigada.

10.4.2.3 - Classificação Quanto ao Uso

10.4.2.3.1 - Consumo Humano

As águas do aqüífero Serra Grande na área estudada, de um modo geral, se encontram dentro 
dos limites de potabilidade para consumo humano, recomendados pela Portaria MS nº 518/2004, 
com exceção em alguns locais, onde o ferro e o alumínio estão acima dos padrões de tolerância 
(Quadro 13).

10.4.2.3.2 - Consumo Agrícola
Com base na metodologia do United States Salinity Laboratory (USSL) que classifica as água 

subterrâneas de acordo com os efeitos que elas podem causar ao solo e aos vegetais, os estudos 
hidroquímicos realizados no aqüífero Serra Grande, revelaram três tipos de águas para uso agrícola, 
conforme ilustram as figuras 57 e 58: 

C♦	 0S1 (7%)  – Águas de muito baixa salinidade e fracamente sódicas - Prestam-se ao 
cultivo de quase todos os vegetais e podem ser utilizadas, sem restrições na agricultura.
C♦	 1S1 (45%) – Águas de baixa salinidade e fracamente sódicas - Podem ser utilizadas para 
irrigar a maioria das culturas, em quase todos os solos, com baixo risco de incidentes quanto 
a salinização e formação de teores nocivos de sódio.
C♦	 2S1 (48%) – Águas de salinidade média e fracamente sódicas - São águas que devem 
ser utilizadas em solos síltico-arenosos, siltosos ou areno-argilosos. Os vegetais de fraca 
tolerância salina podem ser cultivados, sem problemas.

Figura 56 - Dureza das águas do aqüífero Serra Grande.
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Figura 57 – Classificação das águas do aqüífero Serra Grande para a agricultura, segundo o United 
States Salinity Laboratory (USSL).

Figura 58 – Distribuição das qualidades de águas do aqüífero Serra Grande para a agricultura.

Como pode ser observado nas figuras acima, as águas do aqüífero Serra Grande são adequadas 
para irrigação, respeitando o risco de sódio e o risco de salinidade pertinente à classificação do USSL. 

10.4.2.3.3 - Consumo Animal
As águas do aqüífero Serra Grande servem para consumo de qualquer tipo de animal, de acordo 

com a classificação de Logan (1965), como visto no quadro 14.

10.4.2.3.4 - Consumo Industrial
A utilização de água para cada tipo de indústria obedece a critérios específicos, sendo função 

de sua tipologia e dos processos envolvidos. As análises físico-químicas realizadas não tiveram esta 
finalidade e, portanto parâmetros fundamentais na definição da instalação de algumas indústrias, 
como manganês e fluoreto (Quadro 15), deixaram de ser determinados. De qualquer forma, partindo-
se do pressuposto que uma água adequada para consumo humano tem afinidades químicas com 
determinadas classes industriais, então indústrias alimentícias, de laticínios e de sucos de frutas podem 
se instalar, sem muitas restrições. Recomenda-se que qualquer empreendedor que desejar instalar 
uma indústria na região deverá fazer estudos mais específicos.
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10.4.3 - Mapas Temáticos - Distribuição Espacial

10.4.3.1 - Introdução
Os poços que foram utilizados para o estudo hidroquímico do aqüífero Serra Grande são 

mostrados na planilha 8.
Com base nos resultados das análises físico-químicas e em seu processamento, em ArcGis 9.2,  

foram elaborados mapas com curvas de isovalores de sólidos totais dissolvidos, cloretos e sulfatos do 
aqüífero Serra Grande, em escala 1:250.000. As relações entre esses constituintes químicos e o fluxo 
subterrâneo não ficaram muito bem estabelecidas, provavelmente em função do pequeno número de 
poços existentes e amostrados. Ficou evidente um aumento dos teores de sólidos totais dissolvidos e 
sulfatos na direção do fluxo subterrâneo, em grande parte da borda da bacia, considerado normal, já que 
em direção ao seu interior essas águas atravessam diferentes litologias, com diferentes constituintes 
químicos e minerais, principalmente sais. Um fato paradoxal foi revelado pelo Mapa de Cloretos, onde 
as isolinhas mostram o aumento de teor em direção ao limite da bacia com as rochas cristalinas. Para 
explicar fatos como este é de fundamental importância para os estudos futuros a perfuração de poços 
nas vastas áreas “vazias” e a implantação de uma ampla rede de monitoramento.

10.4.3.2 - Mapa de Sólidos Totais Dissolvidos
Com a finalidade de se conhecer a distribuição espacial dos sólidos totais dissolvidos nas águas 

do aqüífero Serra Grande elaborou-se o mapa de STD.
As isolinhas mostram que os valores aumentam predominantemente de sudeste para noroeste, 

na direção do fluxo subterrâneo, prevalecendo valores inferiores a 100 mg/L na borda da bacia, 
excetuando-se na região de São João do Piauí, onde há uma convergência e fechamento das curvas 
de até 400 mg/L, circundando os poços situados no entorno e zona urbana da cidade, no vale do rio 
Piauí. Aqui, deve-se considerar a possibilidade de um aumento da salinidade, por contaminação, a partir 
de efluentes domésticos, favorecida por poços mal construídos e/ou abandonados e não tamponados, 
onde o aqüífero aflora amplamente, em condições de alta vulnerabilidade. Essa é uma hipótese a ser 
investigada em futuros estudos. Desconsiderando alguns pontos, como na localidade Sítio do Mocó, 
os teores de STD, ao longo dessa borda, desde Caracol até a região de João Costa, permanecem 
relativamente baixos, em torno de 50 mg/L. Nas áreas, onde é notável a ausência de poços, as curvas 
foram inferidas, em função da interpolação de pontos com essa áreas vazias.

O aumento dos teores de STD na direção do escoamento subterrâneo é considerado normal, 
refletindo o enriquecimento em sais, na medida em que a água percorre as rochas em seu trajeto das 
áreas de recarga para o centro da bacia.

10.4.3.3 - Mapa de Cloretos
Exibe uma visualização da distribuição espacial de cloretos na área estudada, com base nos pontos 

de amostras coletadas. As curvas de isovalores de cloretos se concentram, principalmente nas regiões 
de João Costa e São João do Piauí, em função da localização dos poços existentes e amostrados. 

As feições das curvas mostram nessas duas regiões um aumento convergente dos teores de 
cloretos, a partir dos dois flancos do vale do rio Piauí, em direção as rochas cristalinas, atingindo 80 mg/L 
no limite da borda da bacia, a montante do fluxo subterrâneo. Ao norte de São Braz do Piauí, Anísio de 
Abreu e Jurema do Piauí os valores das isolinhas crescem no sentido sul, em direção ao limite da bacia 
sedimentar, até alcançar 30 mg/L na região dos poços das localidades Canabrava e Nova Mira.

Um fato importante, a ser salientado, é a disposição das curvas, com teores predominantemente 
decrescentes, na direção noroeste, ao longo do vale do rio Piauí, no sentido do interior da bacia. Nas 
áreas vazias, sem existência de poços, as isolinhas foram tracejadas, em função de interpolação de 
pontos existentes.

10.4.3.4 - Mapa de Sulfatos
Foi elaborado com a finalidade de se ilustrar a distribuição de sulfatos na área de ocorrência do 

aqüífero Serra Grande, onde foi possível se fazer coleta de água nos poços selecionados.



Projeto Borda Sudeste da Bacia 
Sedimentar do Parnaíba

125

Os resultados analíticos da região de melhor amostragem indicam que os teores de sulfatos 
crescem predominantemente de sudeste para noroeste, na direção do fluxo subterrâneo, desde valores 
da ordem de 5,0 mg/L, ao longo da borda da bacia, até 35 mg/L que vai da porção sudoeste da área do 
projeto até a região de João Costa, cuja faixa é caracterizada por um grande vazio de informações, com 
isolinhas tracejadas, pela interpolação de pontos, em decorrência da ausência de poços.

Na região de entorno de São João do Piauí há um ponto de convergência das isolinhas, com 
valor ao redor de 100 mg/L, anômalo para o aqüífero, detectado no poço CE 452, na localidade São 
José (Morro Branco), situado cerca de 14 km do limite da bacia com as rochas cristalinas. 

Os teores máximos de sulfatos encontrados nas amostras de água analisadas neste aqüífero, ainda 
são baixos em relação ao limite de tolerância para consumo humano que é de 250 mg/L, segundo Portaria 
nº 518/MS e, 500 mg/L para irrigação, como um limite preferido e aceito, conforme sugere Logan (1965).

10.5 - Aqüífero Cabeças
Observa-se que, a maioria dos poços onde foram coletadas amostras de água deste aqüífero situa-

se na porção norte da área investigada, principalmente no entorno das cidades de Tamboril do Piauí, Canto 
do Buriti, Nova Santa Rita, Pedro Laurentino, João Costa e, também, ao longo do vale do rio Piauí.

10.5.1 - Análise Estatística dos Dados
Objetivando a caracterização hidroquímica do aqüífero Cabeças foi realizado um estudo 

estatístico básico dos parâmetros físico-químicos, onde foram determinados os valores mínimo e 
máximo, média, mediana, moda, o coeficiente de variação e as medidas de assimetria, ilustrados no 
quadro 17, a seguir.
Quadro 17 – Análise estatística dos dados do aqüífero Cabeças.

Parâmetro Mínimo Máximo Média Mediana Moda Coeficiente de
Variação (%)

Medidas
de Assimetria

Ca 0,30 72,80 14,70 6,40 2,40 105,00 Assimétrica Positiva
Mg 1,70 56,40 9,90 5,80 2,80 120,70 Assimétrica Positiva
Na 2,00 88,00 12,20 7,30 5,00 124,90 Assimétrica Positiva
K 1,00 58,00 12,00 7,60 5,00 96,10 Assimétrica Positiva
Fe 0,01 3,30 0,30 0,10 0,10 223,60 Assimétrica Positiva
Al 0,01 0,20 0,07 0,03 0,01 116,70 Assimétrica Positiva

HCO3 2,50 283,40 68,00 39,00 22,20 100,50 Assimétrica Positiva
CO3 0,001 13,30 1,50 0,25 0,013 215,20 Assimétrica Positiva
SO4 0,50 348,50 29,10 3,80 1,10 267,80 Assimétrica Positiva
Cl 2,00 148,90 23,10 11,90 6,00 121,40 Assimétrica Positiva

NO3 0,10 8,40 2,30 1,70 0,90 83,40 Assimétrica Positiva
NO2 0,02 2,30 0,39 0,16 0,16 196,40 Assimétrica Positiva
SiO2 10,50 57,30 19,40 12,90 11,80 69,50 Assimétrica Positiva
NH3 0,08 0,52 0,27 0,33 0,33 55,40 Assimétrica Negativa
STD 23,10 663,60 161,80 86,00 45,00 104,50 Assimétrica Positiva

Dureza Total 8,00 324,00 78,50 40,00 16,00 100,30 Assimétrica Positiva
Alcalinidade 

Total 2,00 232,30 56,40 30,00 18,20 102,80 Assimétrica Positiva

CE (µS/cm) 31,40 989,00 245,20 139,00 86,00 95,60 Assimétrica Positiva
pH 4,10 8,40 6,70 7,20 7,70 18,40 Assimétrica Negativa

Os cátions, ânions, sólidos totais dissolvidos (STD) e dureza total (DT) estão em mg/L e a condutividade elétrica (CE), em µS/cm.

Com exceção do pH, os valores observados demonstram uma variação bastante significativa 
dentro do aqüífero estudado. Este fato fica bastante claro, quando se verifica que a maioria absoluta 
dos valores do coeficiente de variação é superior a 50%, indicando uma grande dispersão em torno da 
média. Dessa maneira, a mediana é o valor mais representativo dos parâmetros para o aqüífero e a 
distribuição é preponderantemente assimétrica positiva. 

Com relação ao pH, os valores observados nas amostras variam de 4,10 a 8,40, tendo como 
média 6,70 e mediana de 7,20. O coeficiente de variação das amostras analisadas é 18,4%, indicando 
uma baixa dispersão em torno da média. Como o coeficiente de variação é menor do que 50%, a média 
é o valor mais representativo do pH para este aqüífero. O conjunto de amostras resultou num valor 
modal de 4,70, ou seja, o valor mais freqüente encontrado. A distribuição é assimétrica negativa.
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Os resultados da análise físico-química do poço CE417, localizado na fazenda Ouro Verde, 
município de Nova Santa Rita, representam uma exceção e constituem uma anomalia, dentro do 
aqüífero. Esta amostra não foi considerada na análise estatística e nem na classificação da água por 
se tratar de um caso pontual, considerada como dado de origem duvidosa.

10.5.2 - Classificação das Águas

10.5.2.1 - Classificação Iônica
De acordo com a classificação de Piper (Figura 59 e Planilha 9) observa-se que as águas do 

aqüífero Cabeças apresentam 10 tipologias, com predominância da bicarbonatada mista que alcança 
45% do total (Figura 60).

Figura 59 – Diagrama de Piper para a classificação das águas do aqüífero Cabeças.

Figura 60 – Gráfico circular com as tipologias das águas do aqüífero Cabeças.
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10.5.2.2 - Classificação Quanto aos Parâmetros Físicos

Do total de 54 amostras de águas do aqüífero Cabeças, com análises físico-químicas, apenas 49 
foram consideradas no estudo, onde 14,28% apresentam condutividade elétrica superior a 500 µS/cm, 
com valor mínimo de 31,4 µS/cm, encontrado na localidade Angical, poço CE033, município de Brejo do 
Piauí e valor máximo de 989 µS/cm, encontrado na localidade Umbuzeiro, poço CE279, município de 
Nova Santa Rita (Quadro 10). A condutividade elétrica média é de 249,6 µS/cm, o que evidencia baixo 
grau de salinização dessas águas. 

Com relação aos Sólidos Totais Dissolvidos (STD), foi obtida uma média de 161,8 mg/L, mediana 
de 86 mg/L, com máximo de 663,6 mg/L, detectado na localidade Umbuzeiro, poço CE279, município 
de Nova Santa Rita. O resultado mínimo é de 23,1 mg/L, procedente da amostra de água do poço 
CE033, localidade Angical, município de Brejo do Piauí. Esses valores extremos mostram uma relação 
direta com o total das concentrações de bicarbonatos e cloretos desses poços. Os resultados dos 
valores de sólidos totais dissolvidos indicam, também águas de baixas concentrações salinas. Essas 
águas são classificadas como doce, de acordo com Mcneely et al. (1979), quadro 11. 

Com relação ao pH o aqüífero Cabeças apresenta águas que variam de ácidas (44,9%), tendo 
como valor mínimo 4,1, na localidade Santa Virgem, poço GU036, município de Pajeú do Piauí, a 
básicas (51,0%) com valor máximo de 8,4 na localidade Patos, poço GU543, município de Ribeira 
do Piauí. Apenas, 4,1 % das águas foram classificadas como neutras, com amostras procedentes 
das localidades Umbuzeiro e Morro do Império, municípios de Nova Santa Rita e Brejo do Piauí, 
respectivamente. O valor médio, obtido, de 6,7, está dentro dos limites de potabilidade para consumo 
humano, recomendados pela Portaria MS nº 518/2004 que fixa entre 6,0 e 9,5 o intervalo de tolerância, 
se enquadrando como águas levemente ácidas.

A dureza apresenta valor médio de 78,5 mg/L de CaCO3 e mediana de 40 mg/L de CaCO3, 
com determinações variando entre o mínimo de 8,0 mg/L , encontrado na localidade Baixa Grande, 
poço GU052, município de Pajeú do Piauí e um máximo de 324,0 mg/L, procedente da localidade 
Umbuzeiro, poço CE279, 
município de Nova Santa Rita. 
Situa-se dentro dos padrões 
de potabilidade para consumo 
humano, recomendados pelo 
Ministério da Saúde (Portaria MS 
nº 518/2004), cujo valor máximo     
é de 500 mg/L de CaCO3. 

Os resultados obtidos, 
conforme figura 61, ao lado, 
mostra que de acordo com a 
classificação de Custódio & 
Lhamas (1983), quadro 12, a 
maioria das águas do aqüífero 
Cabeças (53%) se enquadra 
no intervalo de dureza branda, 
embora ocorram águas pouco 
dura (10%), dura (29%) e muito dura (8%).

10.5.2.3 - Classificação Quanto ao Uso

10.5.2.3.1 - Consumo Humano

As águas do aqüífero Cabeças na área estudada, de um modo geral, se encontram dentro dos 
limites de potabilidade para consumo humano, recomendados pela Portaria MS nº 518/2004, (Quadro 13). 
Excetuam-se as amostras de algumas localidades que apresentaram teor de ferro e sulfato, fora dos 
padrões de tolerância.

Figura 61 - Dureza das águas do aqüífero Cabeças.
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10.5.2.3.2 - Consumo Agrícola
Utilizando-se a metodologia do United States Salinity Laboratory (USSL) que classifica as 

águas subterrâneas de acordo com os efeitos que podem causar no solo e nos vegetais, os estudos 
hidroquímicos realizados no aqüífero Cabeças resultaram na classificação de quatro tipos de águas 
para uso agrícola, conforme figuras 62 e 63: 

C♦	 0S1 (35,4%)  – Águas de muito baixa salinidade e fracamente sódicas - Prestam-se ao 
cultivo de quase todos os vegetais e podem ser utilizadas, sem restrições, para a agricultura.
C♦	 1S1 (29,2%) – Águas de baixa salinidade e fracamente sódicas - Podem ser utilizadas 
para irrigar a maioria das culturas, em quase todos os solos, com baixo risco de incidentes 
quanto a salinização e formação de teores nocivos de sódio.
C♦	 2S1 (29,2%) – Águas de salinidade média e fracamente sódicas - São águas que devem 
ser utilizadas em solos síltico-arenosos, siltosos ou areno-argilosos. Os vegetais de fraca 
tolerância salina podem ser cultivados, sem problemas.
C♦	 3S1 (6,2%) – Águas de alta salinidade e fracamente sódicas - Apenas vegetais de alta 
tolerância salina devem ser cultivados.

A maioria das águas classificadas é de boa qualidade para a agricultura (93,80 %) e, apenas 
6,20% são águas de salinidade alta que representam risco ao solo e a maior parte das culturas.

C - S1 2
C - S2 2

C - S3 2

C - S4 2

C - S1 1 C - S2 1
C - S5 2C - S3 1

4 1C - S
C - S5 1
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C - S4 3
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C - S1 4
C - S

2 4

C - S3 4

C - S4 4

C - S5 4

Figura 62 – Classificação das águas do aqüífero Cabeças para a agricultura, segundo o United States Salinity Laboratory (USSL).

Figura 63 – Distribuição das qualidades de águas do aqüífero Cabeças para a agricultura.
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10.5.2.3.3 - Consumo Animal
As águas do aqüífero Cabeças servem para consumo de qualquer tipo de animal, de acordo com 

a classificação de Logan (1965), mostrada no quadro 14.

10.5.2.3.4 - Consumo Industrial 
Os requisitos de qualidade de águas para a indústria são função de sua tipologia e dos processos 

envolvidos. Conseqüentemente, critérios específicos são definidos para cada indústria. De um modo 
geral, uma água compatível para consumo humano é similar, em vários aspectos, a qualidade de 
água para a indústria. É importante salientar que não se trata de um estudo de águas voltado para a 
implantação de indústrias na região. As análises físico-químicas não tiveram o caráter especifico de 
pesquisa para nenhuma tipologia industrial, existente no quadro 15, onde parâmetros importantes 
como manganês e fluoreto não foram determinados. Este fato não inviabiliza a instalação de qualquer 
indústria nos municípios de Brejo do Piauí, Canto do Buriti, João Costa, Nova Santa Rita, Pajeú do 
Piauí, Pedro Laurentino, Ribeira do Piauí, São João do Piauí e Tamboril do Piauí, devendo qualquer 
empreendedor realizar estudos mais detalhados e direcionados à indústria que deseja instalar. Indústrias 
de sucos de frutas, laticínios e alimentícias podem ser instaladas, sem muitas restrições.

10.5.3 - Mapas Temáticos - Distribuição Espacial

10.5.3.1 - Introdução
Os poços que foram utilizados para o estudo hidroquímico do aqüífero Cabeças são mostrados 

na planilha 6, Volume II.
Com base nos resultados das análises físico-químicas, relacionadas na planilha 10, Volume II e 

em seu processamento, em ArcGis 9.2, foram elaborados os mapas de contorno de isovalores de sólidos 
totais dissolvidos, cloretos e sulfatos desse aqüífero, em escala 1:250.000. A análise desses mapas 
temáticos mostra que há uma tendência de atenuação dos teores de sul para norte e de leste para 
noroeste, coincidindo com a direção do fluxo subterrâneo. Os baixos teores predominam sobremaneira 
na região de Canto do Buriti, onde se observa a maior concentração de poços de produção. Essa 
constatação leva a admitir a possibilidade de que a explotação do aqüífero Cabeças possa estar 
contribuindo para a melhoria química de suas águas. Esse fato não pode ser atribuído à indução 
de águas do aqüífero Serra Grande, uma vez que as hidroquímicas dos dois mananciais são muito 
semelhantes. Como o aqüífero Cabeças tem comportamento predominantemente de aqüífero livre, na 
área estudada, pode-se aceitar, como hipótese, para posterior investigação, de que uma intensificação 
da recarga, induzida pela explotação, possa estar diluindo as águas desse aqüífero.

Nas regiões, sem a presença de poços, as isolinhas foram inferidas entre as áreas “vazias” e os 
pontos existentes, por interpolação.

10.5.3.2 - Mapa de Sólidos Totais Dissolvidos
De posse dos resultados analíticos das amostras selecionadas nos poços do aqüífero Cabeças 

elaborou-se o mapa de curvas de isovalores de sólidos totais dissolvidos.
Em todo quadrante central e oeste da área, incluindo as cidades de Canto do Buriti, Brejo do Piauí e 

Tamboril do Piauí predominam valores inferiores a 150 mg/L. Excetua-se, apenas duas pequenas zonas a 
noroeste e a sudoeste desta última cidade, onde os teores estão acima de 250 mg/L. 

A partir de João Costa para sul os teores crescem até a isolinha de 550 mg/L, entre as localidades 
Travessão e Cambraia. Para norte e noroeste dessa cidade as isolinhas decrescem gradativamente, até 
valores inferiores a 150 mg/L. De São João do Piauí para nordeste, até a localidade Santa Maria, os teores 
crescem alcançando a isolinha máxima de 550 mg/L. Para sul chegam a 350 mg/L nas proximidades da 
fazenda Bom Jesus. Já, a partir de Nova Santa Rita, no extremo nordeste da área do projeto, os valores 
decrescem para norte, a menos de 150 mg/L e crescem para sudoeste, até à localidade Santa Maria, 
chegando a 550 mg/L.

Na região nordeste de Pedro Laurentino, próximo ao limite norte do projeto, as isolinhas atingem valor 
de 550 mg/L.



Projeto Borda Sudeste da Bacia 
Sedimentar do Parnaíba

130

10.5.3.3 - Mapa de Cloretos

Mostra a distribuição espacial das curvas de isoteores de cloretos do aqüífero Cabeças, a partir 
dos resultados analíticos dos poços amostrados. As porções oeste e central da área amostrada, onde 
estão as cidades de Canto do Buriti, Brejo do Piauí e norte de João Costa, mostram valores de cloretos, 
inferiores a 10 mg/L. Esse comportamento caracteriza regionalmente as águas do aqüífero Cabeças, 
como de muito baixa salinidade.

Para leste os teores crescem, até um  ponto convergente, com isolinhas máximas de 130 mg/L 
nas proximidades de Nova Santa Rita. Na região centro sul, entre as cidades de João Costa e Tamboril 
do Piauí, os valores voltam a crescer, alcançando uma isolinha máxima de 80 mg/L.

A sudoeste da sede municipal de Tamboril do Piauí ocorre uma pequena área, onde as curvas 
atingem patamar pouco superior a 60,0 mg/L.

10.5.3.4 - Mapa de Sulfatos

Foi elaborado, com a finalidade de ilustrar a distribuição de sulfatos na área de ocorrência do 
aqüífero Cabeças, onde foi possível se fazer a coleta de amostras de água nos poços selecionados.

Essa distribuição espacial dos teores mostra que as águas do aqüífero são regionalmente 
muito pobres em sulfatos, com valores abaixo de 42 mg/L, em praticamente toda a área amostrada 
nos poços selecionados. Na porção nordeste, nas vizinhanças de Pedro Laurentino  e na porção sul 
da área, ao sul de João Costa, os teores crescem sensivelmente atingindo patamares em torno de 
202 mg/L e 282 mg/L, respectivamente. Os altos teores de sulfato, considerados anômalos, ocorrem 
localizadamente, devendo ser objeto de estudos posteriores, mais específicos.

11 - ELEMENTOS DE GESTÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

O Projeto Borda Sudeste da Bacia Sedimentar do Parnaíba forneceu subsídios para o avanço 
do conhecimento dos aqüíferos Serra Grande e Cabeças, na área enfocada, no que diz respeito à 
sua geologia, modelo tectônico da borda da bacia, aos padrões de fluxo subterrâneo, hidroquímica 
e, particularmente, às reservas e recursos de águas subterrâneas. Não menos importante, também, 
foi a constatação de grandes lacunas espaciais, sem informações, além da precariedade da maioria 
dos dados de poços existentes. Constatou-se, ademais, a inexistência de testes de aqüífero e a 
qualidade pouco satisfatória dos testes de produção disponíveis. Tanto o avanço no conhecimento 
como o diagnóstico de deficiências são relevantes na concepção de programas de estudos posteriores, 
visando ao futuro estabelecimento de normas de gestão de águas subterrâneas que façam preservar 
os direitos dos usuários pré-existentes, assegurando esses direitos aos novos usuários e maximizando, 
ao mesmo tempo, o alcance da explotação.

No presente tópico pretende-se discutir aspectos relacionados à futura gestão de água 
subterrânea na região e sugerir medidas que possam levar à estruturação de um plano preliminar de 
gestão, visando assegurar a atual oferta e atender à futura demanda, que vem crescendo de forma 
acelerada, catalisada pela generosidade dos aqüíferos da região.

O quadro 18, abaixo, apresenta uma síntese das reservas e recursos avaliados para os aqüíferos 
Serra Grande e Cabeças na área estudada.

Quadro 18 – Síntese das reservas e recursos avaliados dos aqüíferos Serra Grande e Cabeças.

Aqüífero
Reservas sob 

Pressão 
(hm3)

Reservas de 
Saturação 

(hm3)

Recursos (hm3/ano)
Recursos 

Renováveis Potencialidade
Disponibilidade Recursos

ExplotáveisEfetiva Instalada
Serra 
Grande 386,00 18,63.104 103,84 103,84 5,92 11,84 92,00

Cabeças -  3,58.104 102,92 102,92 12,36 24,72 78,20

Totais 386,00 22,21.104 206,76 206,76 18,28 36,56 170,20
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Os números do quadro 18 admitem os seguintes comentários:

Na avaliação das reservas de saturação as espessuras saturadas dos aqüíferos Serra ♦	
Grande e Cabeças, embora com um certo respaldo em dados de poços, encerra um grau 
de extrapolação não desprezível. No caso do Serra Grande, em particular, as incertezas são 
bem maiores, em função da existência de estruturas “grabenformes”, ainda não definidas, em 
sua plenitude. As porosidades efetivas dos aqüíferos Serra Grande e Cabeças, por sua vez, 
não foram determinadas em testes de aqüífero, mas simplesmente adotadas como da ordem 
de 3%, em função das características litológicas das respectivas formações.

 No caso das reservas sob pressão do aqüífero Serra Grande foi utilizado o coeficiente de ♦	
armazenamento do Vale do Fidalgo, por estreita semelhança de avaliação do aqüífero. A 
carga potenciométrica, acima da base do confinante, por sua vez, encerra um alto grau de 
extrapolação, pois os poços em que se apóia são muito localizados, situados na borda da 
bacia e no entorno de São João do Piauí.
Na avaliação dos recursos renováveis, as potenciometrias, embora aparentemente ♦	
consistentes, podem não representar o real fluxo que se pretende estudar, uma vez que 
não se conhece plenamente as características construtivas dos poços e, por isso, não se 
pode afirmar que os mesmos estejam captando unicamente o aqüífero em estudo. Isso é 
verdadeiro para o Cabeças e para o Serra Grande. A transmissividade do Cabeças, por sua 
vez, é considerada aceitável, uma vez que foi extrapolada do Vale do Gurguéia, de forma 
considerada consistente. No caso do Serra Grande, esse parâmetro pode também ser 
considerado aceitável, já que foi avaliado em quatro testes de produção.
É importante ressaltar que a avaliação da disponibilidade foi feita, em sua maioria, com base em ♦	
vazões informadas nas planilhas de cadastramento dos poços, sem qualquer esclarecimento 
adicional. Isso é válido para os dois aqüíferos.
A potencialidade e os recursos explotáveis, dependendo dos recursos renováveis e da ♦	
disponibilidade, foram estimados, nos dois aqüíferos, a partir de poços concentrados em 
áreas restritas, enquanto em outras áreas de maiores extensões existe um verdadeiro vazio 
ou ausência total de poços.

Esses comentários deixam claro que os números apresentados no quadro 18 não devem ser 
tomados de forma absoluta. Eles representam diagnósticos preliminares sobre as potencialidades 
dos aqüíferos e sinalizam, indicando o rumo a ser tomado pelos responsáveis pela gestão das águas 
subterrâneas no Estado do Piauí. 

Os diagnósticos preliminares, acima mencionados, são os seguintes:
 As reservas de saturação do aquífero Serra Grande, estimadas em 18,63.10♦	 4 hm3, são 
cerca de 5,2 vezes maiores do que as reservas do aqüífero Cabeças que são da ordem de 
3,58.104ihm3. 
 Não obstante as maiores reservas do Serra Grande consideram-se as potencialidades ♦	
muito semelhantes para os dois aqüíferos, isto é, 103,84 hm3/ano para o Serra Grande e 
102,92 hm3/ano para o Cabeças. Essas potencialidades, ao nível atual de conhecimentos da 
hidrogeologia desses aqüíferos, devem ser encaradas como valores mínimos para fins de 
início de gestão. 
Desde que a potencialidade, como definida no item 9.2.2.2, pode incluir um certo percentual ♦	
das reservas admite-se que a potencialidade do aqüífero Serra Grande deva ser em realidade, 
cerca de 5 vezes maior do que a potencialidade do aqüífero Cabeças.
 Como corolário do tópico anterior pode ser dito que os recursos explotáveis do aqüífero Serra ♦	
Grande devem ser também, cerca de 5 vezes maiores do que os do aqüífero Cabeças.
 Considerando a explotação conjunta dos aqüíferos Serra Grande e Cabeças têm-se recursos ♦	
explotáveis da ordem de 170,20 hm3/ano que é 4,65 vezes maior do que a disponibilidade 
instalada atual, avaliada para os dois aqüíferos, isto é 36,56 hm3/ano. Considerando, agora a 
questão da disponibilidade por outro ângulo, como ilustram os quadros 19 e 20, onde estão 
indicadas as populações dos 24 municípios da área enfocada, conforme (IBGE, População e 
Domicílio, CENSO 2000, Contagem da População, em 2007), totalizando  175.503 habitantes 
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vê-se que se toda essa população estivesse sendo abastecida hoje, a uma taxa de 150 
litros/hab./dia, a partir de poços captando os aqüíferos Serra Grande e Cabeças, resultaria 
numa disponibilidade conjunta de 9,61 hm3/ano. Esse valor é 3,80 vezes menor do que a 
disponibilidade instalada de 36,56 hm3/ano e 1,90 vezes menor do que a disponibilidade efetiva 
de 18,28 hm3/ano, obtida a partir das vazões dos poços. Isto sugere que não está havendo 
um gerenciamento das águas subterrâneas na borda sudeste da bacia, especificamente na 
microrregião de São Raimundo Nonato, onde existem graves problemas de abastecimento 
regional, inclusive com a população usando águas para beber e cozinhar de “barreiros” 
poluídos que causam sérias doenças parasitárias de veiculação hídrica, principalmente 
diarréias, que ocasionam índices elevados de mortalidade infantil em alguns municípios. Além 
disso, um fato de ocorrência anual, em períodos de estiagem, são os tradicionais caminhões 
pipa, muitas vezes usados como troca de favores políticos.

Quadro 19 – Populações dos municípios situados totalmente na área do projeto.

Município Area (km2) População 
01 ANÍSIO DE ABREU 327 8.197
02 BONFIM DO PIAUÍ 294 5.185
03 BREJO DO PIAUÍ 2.213 3.181
04 CARACOL 449 10.343
05 CORONEL JOSÉ DIAS 1.822 4.356
06 DIRCEU ARCOVERDE 1.006 6.721
07 JOÃO COSTA 1.716 3.199
08 JUREMA 1.297 4.388
09 SÃO BRAZ DO PIAUÍ 604 4.311
10 SÃO LOURENÇO 684 4.899
11 SÃO RAIMUNDO NONATO 2.428 30.852
12 VARZEA BRANCA 435 5.178

TOTAL DOS MUNICÍPIOS: 12 13.275 90.810
Fonte: IBGE, População e Domicílios – CENSO 2000 – Contagem da População, em 2007. 

Quadro 20 – Populações dos municípios situados, parcialmente na área do projeto.

Município Área (km2) População
01 CANTO DO BURITI 4.410 20.673
02 CAPITÃO GERVÁRSIO OLIVEIRA 1.114 3.865
03 DOM INOCÊNCIO 4.024 10.329
04 FARTURA DO PIAUÍ 718 5.190
05 GUARIBAS 4.280 4.343
06 NOVA SANTA RITA 1.119 4.284
07 PAJEÚ DO PIAUÍ 1.075 3.616
08 PEDRO LAURENTINO 835 2.105
09 RIBEIRA DO PIAUÍ 991 4.103
10 SÃO JOÃO DO PIAUÍ 1.532 18.689
11 SOCORRO DO PIAUÍ 693 4.599
12 TAMBORIL DO PIAUÍ 1.579 2.897

TOTAL MUNICÍPIOS: 12 22.370 84.693
Fonte: IBGE, População e Domicílios – CENSO 2000 – Contagem da População, em 2007. 

Os cálculos, anteriormente apresentados, embora mostrem que a disponibilidade seja superior 
à demanda, sinalizam fortemente que a explotação de água subterrânea na região vem se fazendo, 
ainda, sem qualquer participação das reservas dos aqüíferos.
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Dessa forma, dentro deste panorama geral revelado sugere-se que os rumos a serem tomados 
pelos gestores das águas subterrâneas no Estado do Piauí devam ser os seguintes: 

É de fundamental importância a implantação de uma rede de monitoramento dos aqüíferos ♦	
Serra Grande e Cabeças na área estudada. Para tal, o cadastramento de poços deve ser 
revisto, sendo previstas as seguintes atividades:

 Visita às empresas perfuradoras, numa tentativa de se obter perfis construtivos e litológicos 	¾
dos poços.
 Nova visita de campo para a avaliação das possibilidades de instalação de medidor de nível 	¾
nos poços e das condições gerais de captação, inclusive a receptividade dos proprietários. 
Nessa visita devem ser tomadas, novamente as coordenadas dos poços.
 Com base nas informações obtidas, selecionar os poços que irão compor a rede de 	¾
observação do aqüífero Serra Grande e a rede de observação do aqüífero Cabeças.
 Avaliar, de forma mais criteriosa, a possibilidade de se utilizar imagens SRTM para a 	¾
obtenção das cotas dos poços das redes de observação. Essa possibilidade é muito 
atraente pela grande economia de recursos financeiros que pode acarretar nos estudos 
hidrogeológicos.
 Fazer avançar o conhecimento hidrogeológico dos aqüíferos Serra Grande e Cabeças na 	¾
área estudada, preenchendo as lacunas identificadas no presente relatório e avançando 
nas questões consideradas insatisfatórias.
 Concluir o cadastramento de empresas perfuradoras de poços no Estado do Piauí e passar 	¾
a conceder outorgas de água subterrânea com respaldo técnico mais rigoroso.
 Fiscalizar as atividades de perfuração e de explotação de água subterrânea, zelando pelo 	¾
cumprimento das condições estabelecidas nas outorgas.
 Criar um programa de Gestão Participativa das Águas Superficiais e Subterrâneas, onde 	¾
se desenvolva uma conscientização, por parte dos usuários das águas subterrâneas, da 
necessidade de, em parceria com o órgão gestor, fazer a instalação de tubulação auxiliar 
nos poços, para acesso permanente de medidores de nível d’água. 

Em 2003 a Agência Nacional de Águas – ANA concluiu um estudo intitulado “Órgãos Gestores 
Estaduais e Recursos Hídricos Subterrâneos: – Diagnóstico e Diretrizes Gerais de Ação”, onde menciona 
o Estado do Piauí como prioritário para uma intervenção, visando o fortalecimento de seu órgão gestor 
de recursos hídricos. Essa prioridade deveu-se, de um lado, ao grande potencial hidrogeológico do 
estado e, de outro lado, qualificar o órgão gestor para o gerenciamento adequado desses recursos. 
Segundo esse estudo, patrocinado pela ANA, essa qualificação se faz necessária pelos seguintes 
aspectos: 

 Inexistência de equipe técnica no órgão gestor estadual. Em 2003 havia unicamente um ♦	
geólogo em sua equipe técnica, completamente absorvido por uma grande multiplicidade de 
tarefas, relacionadas ao meio ambiente e aos recursos hídricos, em geral.
 Inexistência de um plano de recursos hídricos.♦	
 Inexistência de uma lei específica de águas subterrâneas.♦	
 Existência de um grande número de firmas perfuradoras de poços não cadastradas, mas ♦	
em plena atividade, o que significa um grande número de poços clandestinos e de baixa 
qualidade de construção.
 Fiscalização inexistente ou precária.♦	

Neste cenário enfocado pela ANA fica claro a grande dificuldade que esse órgão gestor deverá 
enfrentar para tomar os rumos recomendados e que levarão, em futuro que se deseja próximo, à efetiva 
gestão dos aqüíferos da área estudada. Torna-se, assim, evidente, a necessidade prioritária de se 
partir, antes de tudo, para um programa de formação e treinamento de uma equipe de hidrogeólogos 
e auxiliares técnicos na SEMAR. Em abril de 2003, a Agência Nacional de Águas – ANA, através de 
sua Superintendência de Informações Hidrológicas, propôs um programa direcionado à SEMAR/PI, 
intitulado “Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Piauí (SEMAR) – Formação de 
Hidrogeólogos e Monitoramento de Aqüíferos: Programa de Trabalho – Versão 2. Brasília, abril/2003”, 
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a um custo de cerca de R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais), a serem aplicados num 
prazo de 18 meses. Esse projeto, ainda não realizado, prevê a capacitação de 4 hidrogeólogos e 2 
auxiliares técnicos em início de carreira, no âmbito de um programa de implantação de uma rede de 
monitoramento e realização de um estudo hidrogeológico, em aqüíferos, no Estado do Piauí. 

Considera-se essa equipe a ser preparada, como o mínimo requerido para a abordagem da 
multiplicidade de tarefas, implícitas na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, 
como monitoramento e estudo dos mananciais subterrâneos, licenciamento de perfurações, outorga 
e fiscalização.

É evidente que, nos primeiros dois ou três anos desse processo de formação de equipe, a 
SEMAR não poderá prescindir da participação de hidrogeólogos seniores experientes, os quais deverão 
ser recrutados conscientemente no mercado de trabalho. Mas é também evidente, por outro lado, que 
os consultores vêm e se vão. A grande contribuição que eles podem prestar a um órgão emergente e 
importante como a SEMAR é deixar um legado permanente, concretizado numa equipe competente, 
motivada e bem treinada para tornar realidade no estado os planos de gestão de aqüíferos, de que 
tanto se fala nos documentos técnicos e administrativos.

12. CONCLUSÕES

12.1 - Geologia e Geofísica

12.1.1 - A definição na área do projeto de estruturas “grabenformes”, armazenadoras de água 
subterrânea, amplia consideravelmente a oferta de água para consumo humano e animal na região 
semi-árida, entre os limites dos Estados do Piauí e Bahia, beneficiando cerca de 103.814 pessoas, em 
14 sedes municipais e comunidades rurais (IBGE, População e Domicílio, CENSO 2000, Contagem da 
População, em 2007);

12.1.2 - A modelagem e interpretação das seções dos perfis geofísicos, executados na borda 
da bacia, com o Método MT e a interpretação dos dados aeromagnetométricos com a utilização do 
Método de EULER, sugerem um amplo e complexo fenômeno de formação de “grabens” e “horst” 
entrecruzados que, ocorrendo durante os processos de sedimentação geraram espessamentos da 
ordem de até 1.300m de sedimentos, além de notáveis adelgaçamentos locais e regionais para as 
formações depositadas subseqüentemente às movimentações, como observado no próprio grupo Serra 
Grande, no ponto FL-099, a norte da cidade de São Braz, onde apresenta cerca de 10m de espessura 
e dista dos poços estratigráficos, parcialmente penetrantes, da localidade Mocambo e área do Parque 
Nacional Serra da Capivara, respectivamente 14 e 40 km;

12.1.3 - A combinação dos estudos geológicos, tectono-estruturais e hidrogeológicos com os 
resultados geofísicos de subsuperfície revelaram um espessamento anômalo do pacote sedimentar, 
especialmente dos arenitos, arenitos conglomeráticos e conglomerados do grupo Serra Grande, 
confirmado pela perfuração dos poços estratigráficos da localidade Mocambo e Parque Nacional Serra 
da Capivara, situados cerca de 10 km a norte da borda da bacia, respectivamente com 700 e 953m 
de profundidade, dentro de estruturas “grabenformes”. De acordo com a interpretação dos resultados 
geofísicos se estima uma espessura superior a 1.000m nesses locais, para todo pacote sedimentar;

12.1.4 - No poço estratigráfico da localidade Mocambo (4SR-06-PI/CC589), as três unidades 
atravessadas pela perfuração apresentam as seguintes espessuras: 

Formação Cabeças - 006 metros; 	¾
Formação Pimenteiras - 055 metros; 	¾
Grupo Serra Grande - 639 metro.	¾

12.1.5 - No poço estratigráfico da área do Parque Nacional Serra da Capivara (4SR-07-PI/
CC220), as três unidades atravessadas pela perfuração apresentam as seguintes espessuras: 

Formação Cabeças - 045 metros; 	¾
Formação Pimenteiras - 117 metros; 	¾

Grupo Serra Grande - 791 metros. 	¾
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12.1.6 - O principal sistema de fraturamento da área, orientado na direção NE-SW, é responsável 
pela disposição geométrica dos estratos rochosos que acompanham, grosso modo, a própria 
configuração dos limites atuais da bacia;

12.1.7 - A identifição de estruturas circulares, tanto no embasamento como na bacia, feita com 
equipamentos digitais de tratamento de imagens de satélite revelou estruturas definidas por padrões 
anômalos que merecem investigações de campo;

12.1.8 - Admite-se que todas as ocorrências de arenitos, arenitos conglomeráticos e 
conglomerados, encontradas no domínio do Embasamento Pré-Siluriano, com exceção, talvez, da do 
ponto FL-115, saída norte da cidade de Caracol, devam mesmo pertencer ao grupo Serra Grande, 
deixados pela erosão remontante como restos residuais do recuo da escarpa da linha de “cuesta” ou 
condicionados em estruturas de abatimento na borda da bacia;

12.1.9 - O nível estático do aqüífero Serra Grande, nas áreas de espessamento, dentro das 
estruturas “grabenformes”, é muito profundo, normalmente acima de 200 metros, cujo valor é limitado a 
uma menor ou maior diferença entre a cota topográfica e a cota potenciométrica do aqüífero;

12.1.10 - A formação da Cobertura Terciário/Quaternária, Detrito-Laterítica (NQdl2) tem íntima 
relação com o recuo da escarpa da linha “cuesta” da bacia, pela erosão remontante, como sugerem 
suas características litológicas, com considerável contribuição das rochas do grupo Serra Grande;

12.1.11 - A integração de dados geológicos, geofísicos e de sensoriamento remoto mostrou ser 
muito eficiente no reconhecimento de estruturas geológicas regionais e outras de menor amplitude, 
mais específicas;

12.1.12 - No Território da Cidadania Serra da Capivara, onde está inserida a área do projeto, 
a CPRM - Serviço Geológico do Brasil pode ser parceira no desenvolvimento de várias ações que 
envolvem recursos hídricos, recursos minerais e o meio físico, como: Pequena Mineração de materiais 
de uso imediato na construção civil (areias, argilas, pedras-de-talhe e outros), como suporte e adição de 
renda nas comunidades rurais e assentamentos do INCRA; Coordenar a implantação de SSA’s (Sistemas 
Simplificados de Abastecimento) e disponibilidade hídrica, através do SIAGAS; Meio Físico – ocupação 
do território, degradação ambiental, planos diretores municipais, turismo rural e turismo ecológico;

12.1.13 - No Território da Cidadania Serra da Capivara foram investidos, em 2008, através do 
Plano Territorial de Ações Integradas, R$ 100.738.774,83 reais (cem milhões setecentos e trinta e oito 
mil setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos).

12.2 - Hidrogeologia 

12.2.1 - A área sedimentar é constituída pelos aqüíferos Serra Grande, Cabeças, Poti e aqüífero 
Terciário-Quaternário, Detrito-Laterítico;

12.2.2 - A área do embasamento cristalino é constituída do pelo aqüífero Cárstico-Fissural e 
aqüífero Terciário-Quaternário, Detrito-Laterítico;

12.2.3 - O que se denomina como aqüífero Serra Grande corresponde quase integralmente ao 
grupo Serra Grande, onde os estratos argilosos são muito restritos;

12.2.4 - O aqüífero Serra Grande ocorre na maior parte da área confinado pela formação 
Pimenteiras, aflorando somente na borda da bacia sedimentar, numa estreita faixa de direção NE-SW, 
cobrindo uma área de 932 km2;

12.2.5 - O fluxo do aqüífero Serra Grande na região entre São João do Piauí e Tamboril do Piauí 
ocorre preferencialmente de sudeste para noroeste, a partir da borda da bacia sedimentar, infletindo, 
em seguida, para norte e nordeste em direção ao vale do rio Piauí. No canto nordeste do projeto, o fluxo 
se dirige para sudoeste também na direção do vale deste rio;

12.2.6 - Na área estudada existem condições de artesianísmo jorrante, principalmente, ao longo 
da baixada do vale do rio Piauí, embora de pequena magnitude, onde a superfície potenciométrica do 
aqüífero Serra Grande está acima da superfície topográfica;
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12.2.7 - A área onde foi possível ser realizada à avaliação das diferenças de cargas hidráulicas, entre 
os aqüíferos Serra Grande e Cabeças, situa-se entre os municípios de São João do Piauí, a leste, e, Brejo 
do Piauí e Tamboril do Piauí, a oeste, representando 22,10% dos terrenos sedimentares estudados;

12.2.8 - As feições resultantes de diferenças de cargas hidráulicas sugerem drenança vertical 
descendente, nos extremos leste e oeste da porção norte do projeto, onde as cargas do aqüífero 
Cabeças são superiores as cargas hidráulicas do aqüífero Serra Grande, em até 20 metros e 40 metros, 
respectivamente, intercaladas por uma zona de drenança vertical ascendente, com diferenças de cargas 
de até 40 metros a favor do aqüífero Serra Grande, localizada no flanco sudoeste do rio Piauí;

12.2.9 - Essas relações entre os dois aqüíferos, ainda não muito bem definidas e quantificadas, 
podem estar relacionadas a grandes estruturas lineares, como falhas e fraturas;

12.2.10 - Foram determinados como valores representativos para o aqüífero Serra Grande, 
a transmissividade T = 7,0.10-3 m2/s, a condutividade hidráulica K = 2,8.10-5 m/s, o coeficiente de 
armazenamento S = 1.0 x 10-4 e a porosidade efetiva ηe =  3%;

12.2.11 - A recarga do aqüífero Serra Grande ocorre, a partir da pluviometria em sua área 
aflorante e por filtração vertical, através do aquitardo Pimenteiras, originada do aqüífero Cabeças, 
ainda não definida e nem quantificada;

12.2.12 - As reservas sob pressão do aqüífero Serra Grande, na área investigada, foram avaliadas 
em 386,00 hm3 e as reservas de saturação, em 18,63.104 hm3;

12.2.13 - Em termos de recursos, o aqüífero Serra Grande apresenta recursos renováveis 
de 103,84 hm3/ano, potencialidade de 103,84 hm3/ano, disponibilidade efetiva de 5,92 hm3/ano, 
disponibilidade instalada de 11,84 hm3/ano e recursos explotáveis de 92,0 hm3/ano;

12.2.14 - O aqüífero Cabeças é a unidade hidrogeológica que ocupa a maior superfície aflorante da 
área sedimentar, com cerca de 6.425,00 km2. Seu comportamento hidrodinâmico é predominantemente 
de aqüífero livre, excetuando-se na porção noroeste, na região de Canto do Buriti, onde se comporta 
como confinado, uma vez que é recoberto por sedimentos argilosos da formação Longá;

12.2.15 - O fluxo no aqüífero Cabeças se dá de sul para norte, infletindo para nordeste, no lado 
sudoeste do vale do rio Piauí;

12.2.16 - Foram determinados como valores representativos para o aqüífero Cabeças, a 
transmissividade T = 6,39.10-3 m2/s, a condutividade hidráulica K = 5,32.10-5 m/s e a porosidade efetiva 
ηe =i3%;

12.2.17 - A recarga do aqüífero Cabeças ocorre, principalmente pela infiltração direta de água de 
chuva, sobre a superfície do terreno em sua área aflorante, por infiltração de parte das águas escoadas 
nos locais onde o rio é influente e pela transferência via aquitardo Pimenteiras, a partir do aqüífero 
Serra Grande, cujas relações ainda não foram bem definidas e quantificadas;

12.2.18 - As reservas de saturação do aqüífero Cabeças, na área investigada, foram avaliadas 
em 3,58.104 hm3;

12.2.19 - Em termos de recursos, o aqüífero Cabeças apresenta recursos renováveis de 102,92 hm3/
ano, potencialidade de 102,92 hm3/ano, disponibilidade efetiva de 12,36 hm3/ano, disponibilidade instalada 
de 24,72 hm3/ano e recursos explotáveis de 78,2 hm3/ano.

12.3 - Hidroquímica

12.3.1 - Aqüífero Serra Grande
12.3.1.1 - Foram analisados dados de qualidade de água de 29 amostras e realizado o balanço 

iônico. Nenhuma amostra do aqüífero Serra Grande apresentou erro percentual superior a 10%;

12.3.1.2 - Excetuando-se o pH observa-se que o coeficiente de variação para todos os outros 
parâmetros é superior a 50%, sugerindo uma alta dispersão, indicando que os dados são bastante 
heterogêneos. Dessa maneira, quanto maior o coeficiente de variação menos representativa será a 
média, sendo a mediana o valor mais representativo; 
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12.3.1.3 - De acordo com a classificação de Piper as águas do aqüífero Serra Grande apresentam 
8 tipologias, com predominância da classe bicarbonatada mista que alcança 31% do total;

12.3.1.4 - Os Sólidos Totais Dissolvidos (STD), no aqüífero Serra Grande, apresentam uma 
média de 170,88 mg/L e mediana de 152,00 mg/L, com mínimo de 50,80 mg/L e valor máximo de 425,6 
mg/L, sendo classificada como água doce; 

12.3.1.5 - Em relação ao pH, o aqüífero Serra Grande apresenta águas que variam de ácidas 
(51,7%) a básicas (41,4%). Apenas, 6,9 % dessas águas foram classificadas como neutras. O valor médio, 
obtido, de 6,31, encontra-se dentro do limite de potabilidade para consumo humano, recomendado pela 
Portaria MS nº 518/2004 que estabelece valores no intervalo entre 6,0 e 9,5, sendo enquadradas como 
águas levemente ácidas;

12.3.1.6 - A maioria das águas do aqüífero Serra Grande (44,8%) se enquadra no intervalo de 
dureza branda, embora ocorram águas pouco dura (20,7%), dura (27,6%) e muito dura (6,9%);

12.3.1.7 - As águas do aqüífero Serra Grande, na área estudada, de um modo geral, se encontram 
dentro dos limites de potabilidade para consumo humano, recomendados pela Portaria MS nº 518/2004, 
com exceção de alguns locais, onde o ferro e o alumínio estão acima dos limites de tolerância; 

12.3.1.8 - As águas do aqüífero Serra Grande são adequadas para irrigação;

12.3.1.9 - As águas do aqüífero Serra Grande servem para consumo de qualquer tipo de animal;

12.3.1.10 - Indústrias alimentícias, de laticínios e de sucos de frutas podem se instalar, sem 
muitas restrições, nas regiões de São João do Piauí, João Costa, Pedro Laurentino, Caracol e Anísio 
de Abreu;

12.3.1.11 - A distribuição espacial dos sólidos totais dissolvidos, no aqüífero Serra Grande, mostra 
que os valores aumentam de sudeste para noroeste, na direção do fluxo subterrâneo, prevalecendo 
valores inferiores a 100 mg/L nas proximidades da borda da bacia sedimentar. Chama a atenção a 
convergência e fechamento das curvas de 300 a 400 mg/L, em torno dos poços situados no entorno e 
na zona urbana de São João do Piauí, no vale do rio Piauí;

12.3.1.12 - Observa-se que a partir dos flancos da borda sedimentar os teores de cloretos 
crescem em direção ao vale do rio Piauí, desde valores da ordem de 20 mg/L até em torno de 70 mg/L, 
na zona urbana de São João do Piaui. Diferencia deste padrão, a faixa de valores da ordem de 80 
mg/L, disposta ao longo da borda da bacia, na zona de afloramento do grupo Serra Grande, a montante 
do fluxo subterrâneo. Um fato importante, a ser salientado, é a disposição das curvas, com teores 
predominantementes decrescentes, na direção noroeste, ao longo do vale do rio Piauí, em direção ao 
interior da bacia;

12.3.1.13 - Os teores de sulfatos crescem predominantemente de sudeste para noroeste, na 
direção do fluxo subterrâneo, desde valores da ordem de 5,0 mg/L, ao longo da borda da bacia, até 
atingir valor de 100,3 mg/L, em um ponto de isolinhas convergentes, no entorno da cidade de São João 
do Piauí, anômolo para o aqüífero, detectado no poço CE452, na localidade São José (Morro Branco), 
município de São João do Piauí, situada cerca de 14 km do limite da bacia com as rochas cristalinas.

12.3.2 - Aqüífero Cabeças

12.3.2.1 - Foram analisados dados de qualidade de água de 54 amostras, realizado balanço 
iônico e descartadas 5 amostras com erro percentual superior a 10%;

12.3.2.2 - Foi realizada uma análise estatística dos dados, como suporte à caracterização 
hidroquímica do aqüífero Cabeças. Os valores observados, com exceção do pH, mostram uma 
heterogeneidade bastante significativa, dentro do aqüífero, com coeficiente de variação maior do que 
50%, indicando uma grande dispersão em torno da média, sendo a mediana o valor mais representativo 
dos parâmetros para este aqüífero; 

12.3.2.3 - A classificação iônica efetuada, através do diagrama de Piper, indica que existem 10 
tipologias de águas no aqüífero Cabeças, com a predominância de bicarbonatada mista (45%);

12.3.2.4 - Com relação aos Sólidos Totais Dissolvidos (STD) o aqüífero Cabeças apresenta uma 
média de 161,8 mg/L e mediana de 86,0 mg/L, com valor máximo de 663,6 mg/L e mínimo de 23,1 
mg/L, sendo classificada como água doce; 
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12.3.2.5 - De acordo com o pH, o aqüífero Cabeças apresenta águas que variam de ácidas 
(44,9%) a básicas (51,0%). Apenas, 4,1 % de suas águas foram classificadas como neutras. O valor 
médio de 6,7 encontrado está dentro do limite de potabilidade para consumo humano, recomendado 
pela Portaria MS nº 518/2004; 

12.3.2.6 - A maioria das águas do aqüífero Cabeças (53%) se enquadra no intervalo de dureza 
branda, embora ocorram águas pouco dura (10%), dura (29%) e muito dura (8%). 

12.3.2.7 - Os resultados das análises físico-químicas mostram que a água do aqüífero Cabeças 
encontra-se dentro dos limites de potabilidade para consumo humano, recomendados pela Portaria MS 
nº 518/2004, excetuando-se os teores de ferro e fosfato, em algumas localidades, que se apresentam 
fora dos limites de tolerância;

12.3.2.8 - A maioria das águas classificadas (93,8 %) é de boa qualidade para agricultura e, apenas 
6,2 % são águas de salinidade alta que representam risco ao solo e a maior parte das culturas;

12.3.2.9 - As águas do aqüífero Cabeças servem para consumo de qualquer tipo de animal;

12.3.2.10 - Indústrias de sucos de frutas, de laticínios e alimentícias podem ser instaladas, com 
poucas restrições, nas regiões de Canto do Buriti, Brejo do Piauí, Tamboril do Piauí, Ribeira do Piauí, 
João Costa e Pedro Laurentino;

12.3.2.11 - Em toda porção central e oeste da área amostrada predominam valores de STD 
inferiores a 150 mg/L. Excetuam-se, apenas duas pequenas zonas, a noroeste e sudoeste de Tamboril 
do Piauí, onde os teores estão acima de 250 mg/L. A partir de João Costa para sul os teores crescem 
até alcançar 550 mg/L. De São João do Piauí para nordeste, até à localidade Santa Maria, os teores 
crescem até o máximo de 550 mg/L. Para sul desta cidade, nas proximidades da fazenda Bom Jesus, 
as isolinhas chegam a 350 mg/L. Na região nordeste de Pedro Laurentino, próximo ao limite norte do 
projeto, as isolinhas atingem valor de 550 mg/L;

12.3.2.12 - As porções oeste e central da área amostrada apresentam valores de cloretos, 
inferiores a 10 mg/L. Para leste os teores crescem, até um ponto convergente, atingindo 130 mg/L nas 
proximidades de Nova Santa Rita e valores superiores a 80 mg/L na região centro-sul, entre as cidades 
de João Costa e Tamboril do Piauí;

12.3.2.13 - As águas do aqüífero Cabeças são regionalmente muito pobres em sulfatos, com 
valores abaixo de 42 mg/L, em praticamente toda a área amostrada nos poços selecionados. Na porção 
nordeste do projeto, nas vizinhanças de Pedro Laurentino e ao sul de João Costa, os teores crescem 
sensivelmente alcançando patamares, respectivamente, em torno de 202 mg/L e 282 mg/L. 

13. RECOMENDAÇÕES

13.1 - Geologia e Geofísica

13.1.1 - A perfuração de poços tubulares profundos, na borda sudeste da bacia, nos limites da 
área do projeto, deve ser feita, após estudos criteriosos de locação, envolvendo geologia, estrutural, 
hidrogeologia e geofísica, executados por técnico habilitado e compatibilizados com as informações 
disponíveis neste relatório, em especial com uma análise criteriosa das seções geofísicas, em função 
das variações locais significativas dos condicionantes geológicos e hidrogeológicos;

13.1.2 - Evitar, com a interveniência do órgão gestor de recursos hídricos do estado, a perfuração 
de poços tubulares na área de recarga do aqüífero Serra Grande, em toda borda da bacia;

13.1.3 - Perfurar, na zona de confinamento do aqüífero Serra Grande, próximo à borda da bacia, 
na área de abatimento de blocos, com estruturas tipo “graben”, somente poços totalmente penetrantes 
neste aqüífero, acompanhados de seus respectivos piezômetros, a fim de se poder avaliar à sua plena 
potencialidade hídrica, suas características hidrodinâmicas e sua litoestratigrafia, em seus diferentes 
ambientes de sedimentação e possibilitar o seu monitoramento;

13.1.4 - Estudar, em escala 1:100.000, a existência de estruturas “grabenformes”, no domínio 
das rochas do Embasamento Pré-Siluriano, a fim de se defini-las, o que acarretará um aumento 
substancial da oferta de água, de melhor qualidade, na região cristalina;
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13.1.5 - Investigar, detalhadamente no campo as feições circulares, tanto no embasamento como 
na bacia, em função de sua importância histórica como alvo prospectivo e econômico; 

13.1.6 - Fazer uma avaliação criteriosa da qualidade das águas dos poços situados no 
embasamento, com o objetivo de interceptar os fácies hidroquímicos de resíduo seco compatíveis com 
as prováveis presenças de arenitos, em estruturas de abatimento, tipo “graben”;

13.1.7 - Estudar, em detalhe, as ocorrências isoladas de arenitos, no domínio do Embasamento 
Pré-Siluriano, com a finalidade de definir a sua cronoestratigrafia e suas relações com a Bacia 
Sedimentar do Parnaíba;

13.1.8 - Inserir a CPRM – Serviço Geológico do Brasil, como parceira nas temáticas e ações 
pertinentes que serão desenvolvidas no Território da Cidadania Serra da Capivara, a partir de 2009, 
com base nas informações disponibilizadas pelo projeto.

13.1.9 - É importante executar um levantamento gravimétrico, para um melhor esclarecimento 
das estruturas “grabenformes” e, posteriormente, se utilizar o método de eletrorestividade para alvos 
selecionados.

13.2 - Hidrogeologia

13.2.1 - Implementar, por parte do órgão gestor, a Lei Estadual de Recursos Hídricos, Lei 
5.165/2000, a fim de fazer o seu gerenciamento e conter os desperdícios desse bem tão precioso e 
vital ao desenvolvimento do Estado do Piauí;

13.2.2 - Implementar a fiscalização, na perfuração de poços tubulares no estado, pelo órgão 
gestor dos recursos hídricos do Estado do Piauí;

13.2.3 - Estabelecer, por parte do órgão gestor dos recursos hídricos do Estado do Piauí, uma 
rede de monitoramento dos poços profundos, captando o aqüífero Serra Grande, na borda sudeste da 
Bacia Sedimentar do Parnaíba.

13.3 - Hidroquímica

13.3.1 - Enquadrar as águas dos aqüíferos Serra Grande e Cabeças, de acordo com a 
Resolução CONAMA nº 396/08, que “dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o 
enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências”;

13.3.2 - Adicionar, doravante, nos pedidos de análises físico-químicas das águas de poços que 
se inclua o manganês, amônia e fluoretos, pois são parâmetros importantes na definição de água para 
diversas tipologias de indústrias;

13.3.3 - Na implantação de indústrias na região da área do projeto estabelecer uma amostragem 
criteriosa das águas dos aqüíferos Serra Grande e Cabeças, solicitando no pedido de análises 
parâmetros que definam as tipologias específicas, exigidas para tal finalidade. 

14. REFERÊNCIAS

ANA – AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. Formação hidrogeológica e monitoramento de aqüíferos: 
programa de trabalho. Versão 2. Brasília, 2003.

ANDRADE, J. B. F.; CORREIA FILHO, F. L. Aplicação da aerogeofísica em estudos para água 
subterrânea no sul do estado do Piauí. Rio de Janeiro: CPRM/DIGEOF, 2004.

ANGELIM, L. A. de A. (Org.). Petrolina - folha SC.24-V-C: estados da Bahia, Pernambuco e Piauí. 
Brasília: CPRM, 1997. 102p. Escala 1:250.000. Programa Levantamentos Geológicos Básicos do 
Brasil.

BIZZI, L. A. et al. (Ed.). Geologia, tectônica e recursos minerais do Brasil: texto, mapas e SIG. 
Brasília: CPRM, 2003. 674p.



Projeto Borda Sudeste da Bacia 
Sedimentar do Parnaíba

140

BRASIL DNOCS. O Aqüífero Cabeças no Vale do Gurguéia: atualização dos conhecimentos. Recife: 
ATEPE/UFPE, 1990.

BRASIL DNOCS. Vale do Gurguéia: estudos de viabilidade. Teresina, 1976. 5v. Relatório inédito.

BRASIL DNOCS. Vale do Gurguéia: plano diretor. [Teresina]: SCET/SIRAC, 1976.  

BRASIL. DNOCS. Estudos de Reconhecimento Vale do Gurguéia. Teresina,1973. 8v. Relatório 
inédito. (OESA/TECNOSOLO/OTI/EPTISA).

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria no 518/GM, 25 de março de 2004. Estabelece os procedimentos 
e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e 
seu padrão de potabilidade e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do 
Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 26 mar. 2004. 

BRITO NEVES, B. B. de. Tectônica e água subterrânea em rochas pré-cambrianas do Nordeste do 
Brasil – a diversidade do sistema aqüífero. Geo. USP Sér. Cient., São Paulo, v. 4, n. 2, p. 71-90, out. 
2006.

BRUNETTI, S.; PELLEGRINI, M. Projeto Estudo dos Recursos Hídricos Subterrâneos do Vale do 
Gurguéia, no Estado do Piauí: relatório final. Carta CEPRO, Teresina; v. 17, n. 1, p. 89-191, jan./jun. 
1999.

CORREIA FILHO, F. L.; SOARES FILHO, A. R. Projeto Borda Sudeste da Bacia Sedimentar do 
Parnaíba: relatório de progresso. Teresina: CPRM/RESTE, 2000. 53 f. Inédito.

CORREIA FILHO, F. L.; SÁ, A. M. de. Projeto Natividade: relatório final. Goiânia: CPRM, 1980. v. 1. 
256p.

CORREIA FILHO, F. L.; SANTOS, A. F. D. Relatório final do poço 4SR-07-PI. Parque Nacional Serra 
da Capivara, município de São Raimundo Nonato, Estado do Piauí. Teresina: CPRM/RESTE, 1999. 
13 f. (Projeto Borda Sudeste da Bacia Sedimentar do Parnaíba. Programa Águas Subterrâneas para a 
Região Nordeste. Convênio 026/CPRM/98. CPRM/DNOCS/IBAMA).

______. Relatório final do poço 4SR-06-PI. Povoado Mocambo, município de São Raimundo 
Nonato, Estado do Piauí. Teresina: CPRM/RESTE, 1999. 13 f. Projeto Borda Sudeste da Bacia 
Sedimentar do Parnaíba. Programa Águas Subterrâneas para a Região Nordeste. Convênio 013/
CPRM/98. CPRM/Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato.

CORREIA FILHO, F. L.; SOARES FILHO, A. R.; LEAL, A. de S. Texto e mapa hidroquímico preliminar. 
In: PROJETO Borda Sudeste da Bacia Sedimentar do Parnaíba: relatório de progresso. Teresina: 
CPRM/RESTE, 2000. p. 39 – 47.  Inédito.

CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Atlas Digital dos Recursos Hídricos Subterrâneos do 
Piauí. [S.l.], 2004. 1 CD-ROM. Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea.

CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Mapa Geológico do Estado do Piauí. 2ª versão. 
Teresina: CPRM/RETE, 2006. Escala 1:1.000.000. 1 CD-ROM.

CPRM – SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. SIAGAS: Sistema de Informação de Águas Subterrâneas. 
Disponível em: <www.cprm.gov.br>. Acesso em: jan./jun. 2007.

CRUZ, W. B. da; FRANÇA, H. P. M. de. Inventário Hidrogeológico Básico do Nordeste, folha 14 - 
Jaguaripe - SO. Recife: SUDENE, 1970. 222 p. (SUDENE. Hidrogeologia, 31).

CUNHA, F. M. B. da. Evolução paleozóica da Bacia do Parnaíba e seu arcabouço tectônico. Rio 
de Janeiro, 1986. 107 f. Dissertação (Mestrado)- Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio 
de Janeiro , Rio de Janeiro, 1986.

CUSTODIO, E.; LLAMAS, M. R. Hidrología subterránea. 2. ed. Barcelona: Ed. Omega, 1983.

CUSTODIO, E.; LLAMAS, M. R. Hidrología Subterránea. Barcelona: Omega, 1976. Tomo 2.

DARDENNE, M. A.; SCHOBBENHAUS, C. Metalogênese do Brasil. Brasília: UnB, 2001. 392p.

DELLA FÁVERA, J. C. Tempestitos da Bacia do Parnaíba. Porto Alegre, 1990. 243 f. Tese (Doutorado)-
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1990.



Projeto Borda Sudeste da Bacia 
Sedimentar do Parnaíba

141

DEMÉTRIO, J. G. A. et al. Utilização de imagens SRTM na confecção de mapas potenciométricos. 
In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, 14, 2006, Curitiba. Anais... Curitiba: 
[ABAS], 2006. v. 1, p. 1-20.

DRISCOLL, F. G. Groundwater and Wells. 2. ed. H. N. Smyth Comp. Inc. Minnesota, 1986.

FEITOSA, E. C. Aplicabilidade do método geofísico de eletroresistividade na caracterização 
tectono-estrutural da borda sudeste da Bacia do Parnaíba. Recife: CPRM; UFPE, 2001.

______. Contribuição do método geofísico de eletroresistividade à caracterização tectono-
estrutural da borda sudeste da Bacia do Parnaíba, região de Guaribas - Piauí. Recife: CPRM, 
2004. Relatório inédito. Estudo destinado à locação de um poço tubular para abastecimento da sede 
municipal de Guaribas.

FEITOSA, F. A. C. et al. (Org.) Hidrogeologia: conceitos e aplicações. 3. ed. rev. e ampl. [Rio de 
Janeiro]: CPRM, 2008. No prelo.

FEITOSA, F. A. C.; MANOEL FILHO, J. Hidrogeologia: conceito e aplicações. 2. ed. Fortaleza: CPRM; 
LABHIB/UFPE, 2000.

FONTES, S. L. (Coord.). Estudos geofísicos no Piauí: estruturas regionais e implicações para águas 
subterrâneas em São Raimundo Nonato. Teresina: Observatório Nacional-MCT/CPRM, 1998. 15 p.

______. Estudos geofísicos para água subterrânea no Sudeste do Estado do Piauí: aqüíferos 
confinados em formações sedimentares da borda sudeste da Bacia do Parnaíba, aqüíferos fissurais 
em terrenos cristalinos do município de São Raimundo Nonato. Teresina: Observatório Nacional-MCT/
CPRM,1998. 9 p.

FONTES, S. L. Projeto Programa de Águas Subterrâneas no Cristalino do Piauí: relatório final. 
[Teresina]: Observatório Nacional, 2002. Convênio 010/2001 ANA-SEMAR-PI.

FORTES, F. P. Geologia estrutural e tectônica da Bacia Sedimentar do Meio-Norte do Brasil. In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 30., 1978. Recife. Anais... Recife: Sociedade Brasileira 
de Geologia, 1978. v. 1, p. 321-336.

GARY, M.; McAFEE Jr, R. K; WOLF, C. L. (Ed.). Glossary of geology. Washington: American Geological 
Institute, 1973. 805 p.

GOÉS, A. M. de O.; SOUZA, J. M. P. de; TEIXEIRA, L. B. Estágio exploratório e perspectivas petrolíferas 
da Bacia do Parnaíba. B. Geociências da PETROBRÁS, Rio de Janeiro, v. 4, n. 1, p. 55-64, jan./mar., 
1990.

GOÉS, A. M. de O.; TRAVASSOS, W. A. S.; NUNES, K. C. Projeto Parnaíba: reavaliação da bacia e 
perspectivas exploratórias. Belém: [s.n.], 1993.

GOMES, F. E. M.; VASCONCELOS, A. M. (Org.). Paulistana - folha SC.24-V-A-II: Estados do Piauí e 
Pernambuco. Brasília: CPRM, 1991. 166p. Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil.

KEGEL, W. Contribuição para o estudo devoniano da Bacia do Parnaíba. Rio de Janeiro: DNPM, 
1953. 48 f.

______. As Inconformidades na Bacia do Parnaíba e zonas adjacentes. Rio de Janeiro: DNPM/
DGM, 1956. 59 f.

LEAL, A. de S. Inventário Hidrogeológico Básico do Nordeste; folha 19 – Aracaju - NO. Recife: 
SUDENE, 1970. 242p. (SUDENE. Série Hidrogeologia, 33).

______. Mapas hidrogeológicos: definição e legendas. 3. ed. Rio de Janeiro: CPRM, 1996.  (CPRM. 
Relatório Técnico).

LEITE, C. de M. M. (Org.). Campo Alegre de Lourdes - folha SC.23-X-D-IV/Peixe  - folha SC.23-
X-D-I: Estado da Bahia. Brasília: CPRM, 1997. 153 p. Escala 1:100.000. Programa Levantamentos 
Geológicos Básicos do Brasil.

LIMA, E. de A. M.; LEITE, J. F. Projeto Estudo Global dos Recursos Minerais da Bacia Sedimentar do 
Parnaíba: integração geológico-metalogenética: relatório final da etapa III. Recife: DNPM/CPRM, 1978. v. 1.



Projeto Borda Sudeste da Bacia 
Sedimentar do Parnaíba

142

______. Projeto Estudo Global dos Recursos Minerais da Bacia Sedimentar do Parnaíba: 
integração geológico-metalogenética: relatório final da etapa III. Recife: DNPM/CPRM, 1978. v. 2.

LOCZY, L.; LADEIRA, E. A. Geologia estrutural e introdução à Geotectônica. São Paulo: Edgard 
Blücher, 1976. 528 p.

LOGAN, J. Interpretação de análises químicas da água. Tradução Araknéa Martins de Lemos. Recife: 
US. Agency for International Development, 1965.

MAPA Geológico do Estado da Bahia. Versão 1.1. [S.l.]: Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração 
do Estado da Bahia; CPRM-Serviço Geológico do Brasil; CBPM- Companhia Baiana de Pesquisa 
Mineral, 2003. Escala 1:1.000.000. Impresso.

MATHESS, G. The Properties of groundwater. USA: Jonh Viley & Sons, 1982.

MCNEELY, R. N.; NEIMANIS, V. P.; DWYER, L. Water Quality Sourcebook: a guide to water quality 
parameters. Ottawa, Canadá: [s.n.], 1979.

MESNER, J. C; WOOLDRIGE, L. C. Estratigrafia das bacias paleozóicas e cretáceas do Maranhão. 
Rio de Janeiro: CPRM, 1964. 25 f.

MORAES, J. F. S. de.; FIGUEIRÔA, I. (Org.). Paulistana - folha SC.24-V-A: Estados da Bahia, 
Pernambuco e Piauí. Brasília: CPRM, 1997. 75p. Escala 1:250.000. Programa Levantamentos 
Geológicos Básicos do Brasil.

OLIVEIRA, J. C. de; BARROS, F. L. Projeto Fosfato de São Miguel do Tapuio: relatório final. Recife: 
CPRM, 1976. 4 v.

OLIVEIRA, R. G. de. Arcabouço geotectônico da região da faixa Riacho do Pontal, Nordeste 
do Brasil: dados aeromagnéticos. 1998. 157 f. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Geociências, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998.

PESSOA, M. D. Inventário Hidrogeológico Básico do Nordeste, folha 18 - São Francisco NE. 
Recife: SUDENE, 1979. (SUDENE. Série Hidrogeologia, 59).

PRADO, F. da S.; VASCONCELOS, A. M. (Org.). Barra do Bonito - folha SC.24-V-A-IV: Estados 
do Piauí e Bahia. Brasília: DNPM/CPRM, 1991. 136p. Escala 1:100.000. Programa Levantamentos 
Geológicos Básicos do Brasil.

SAMPAIO, T. de Q.; VASCONCELOS, A. M. (Org.). Afrânio - folha SC.24-V-A-V: Estados de 
Pernambuco, Piauí e Bahia. Brasília: DNPM/CPRM, 1991. 120p. Escala 1:100.000. Programa 
Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil.

SCHOBBENHAUS FILHO, C. (Coord.). Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo: folha Goiás (SD-
22). Brasília: DNPM, 1975. 114 p.

SCHOBBENHAUS, C. et al. (Coord.). Geologia do Brasil: texto explicativo do mapa geológico do 
Brasil e da área oceânica adjacente incluindo depósitos minerais. Escala 1: 2 500 000. Brasília: DNPM, 
1985. 501p.

SMALL, H. L. Geologia e suprimento d’água subterrânea no Ceará e parte do Piauhy. Mossoró-
RN: Escola Superior de Agricultura, 1979. 80 p.

SZICKZAY, M. Geoquímica das águas. Boletim IG, São Paulo, n.5, 1993.

TODD, D. K. Hidrologia de águas subterrâneas. São Paulo: Edgard Blücher, c1959. 319 p.

VIUDAS, A. M. Águas subterráneas: prospeccion y alumbramiento para riegos. 3. ed. Madrid: Gráficas 
Aragon, 1967. 



Projeto Borda Sudeste da Bacia 
Sedimentar do Parnaíba

143

15 - ANEXOS

15.1 - Listagem dos Pontos de Afloramentos Descritos
      

PONTO
COORDENADAS GEOGRÁFICAS COORDENADAS (UTM)
LATITUDE LONGITUDE NORTE ESTE

FL - 001 09º 15’ 40’’ 43º 15’ 59’’ 8975816,135 690437,244
FL - 002 09º 12’ 15’’ 43º 20’ 03’’ 8982149,943 683019,197
FL - 003 09º 12’ 42’’ 43º 20’ 00’’ 8981319,993 683106,915
FL - 004 09º 13’ 04’’ 43º 20’ 06’’ 8980641,426 682921,273
FL - 005 09º 00’ 27’’ 42º 50’ 05’’ 9003614,171 738043,662
FL - 006 08º 56’ 50’’ 42º 56’ 23’’ 9010345,727 726533,664
FL - 007 08º 59’ 18’’ 42º 53’ 30’’ 9005771,146 731792,839
FL - 008 08º 59’ 21’’ 42º 53’ 26’’ 9005674,826 731915,355
FL - 009 09º 08’ 22’’ 43º 04’ 36’’ 8989167,543 711357,605
FL - 010 09º 07’ 15’’ 43º 08’ 45’’ 8991266,007 703764,780
FL - 011 09º 06’ 30’’ 43º 13’ 09’’ 8992685,699 695710,751
FL - 012 09º 06’ 15’’ 42º 11’ 02’’ 8993127,303 699591,266
FL - 013 09º 50’ 28’’ 42º 33’ 36’’ 9021835,341 768383,950
FL - 014 08º 48’ 25’’ 42º 28’ 41’’ 9025556,130 777428,341
FL - 015 08º 48’ 27’’ 42º 28’ 37’’ 9025493,828 777550,231
FL - 016 08º 47’ 02’’ 42º 29’ 22’’ 9028115,845 776191,831
FL - 017 08º 47’ 29’’ 42º 28’ 57’’ 9027280,781 776950,702
FL - 018 08º 51’ 42’’ 42º 33’ 27’’ 9019559,010 768644,164
FL - 019 08º 47’ 28’’ 42º 28’ 41’’ 9027308,229 777440,146
FL - 020 08º 54’ 04’’ 42º 44’ 17’’ 9015320,641 748748,426
FL - 021 08º 52’ 34’’ 42º 44’ 43’’ 9018091,457 747970,624
FL - 022 08º 49’ 33’’ 42º 24’ 15’’ 9023410,137 785547,280
FL - 023 08º 52’ 29’’ 42º 42’ 40’’ 9018222,112 751731,068
FL - 024 08º 52’ 46’’ 42º 42’ 27’’ 9017697,187 752125,192
FL - 025 08º 47’ 13’’ 42º 29’ 20’’ 9027777,314 776250,722
FL - 026 08º 46’ 59’’ 42º 28’ 39’’ 9028199,236 777507,300
FL - 027 08º 15’ 14’’ 42º 22’ 10’’ 8976668,440 679117,235
FL - 028 09º 14’ 23’’ 43º 25’ 05’’ 8978255,825 673783,548
FL - 029 09º 15’ 02’’ 43º 29’ 27’’ 8977092,349 665781,710
FL - 030 09º 01’ 59’’ 42º 57’ 13’’ 9000862,368 724952,086
FL - 031 09º 01’ 50’’ 42º 57’ 12’’ 9111761,173 725570,592
FL - 032 09º 10’ 35’’ 43º 22’ 19’’ 8985241,287 678881,554
FL - 033 08º 12’ 54’’ 43º 20’ 52’’ 8980955,169 681518,519
FL - 034 09º 09’ 56’’ 43º 19’ 11’’ 8986413,061 684626,587
FL - 035 08º 49’ 04’’ 42º 25’ 29’’ 9024317,268 783290,806
FL - 036 08º 48’ 10’’ 42º 25’ 01’’ 9025971,316 784158,419
FL - 037 08º 48’ 12’’ 42º 25’ 22’’ 9025914,265 783515,862
FL - 038 08º 48’ 31’’ 42º 25’ 21’’ 9025329,997 783542,415
FL - 039 08º 48’ 38’’ 42º 25’ 05’’ 9025111,441 784030,165
FL - 040 08º 48’ 39’’ 42º 24’ 21’’ 9025071,386 785375,353
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FL - 041 08º 55’ 35’’ 42º 36’ 28’’ 9012433,543 763064,872
FL - 042 08º 46’ 01’’ 42º 23’ 06’’ 9029912,439 787702,573
FL - 043 08º 48’ 24’’ 42º 24’ 20’’ 9025532,278 785409,130
FL - 044 08º 48’ 09’’ 42º 24’ 52’’ 9026000,155 784433,832
FL - 045 08º 46’ 57’’ 42º 24’ 26’’ 9028207,948 785244,180
FL - 046 08º 55’ 43’’ 42º 36’ 18’’ 9012185,673 763368,910
FL - 047 08º 55’ 24’’ 42º 36’ 32’’ 9012772,430 762944,809
FL - 048 08º 53’ 11’’ 42º 34’ 22’’ 9016834,469 766944,946
FL - 049 08º 49’ 47’’ 42º 32’ 39’’ 9023084,115 770134,834
FL - 050 08º 50’ 12’’ 42º 33’ 15’’ 9022322,923 769029,179
FL - 051 08º 52’ 09’’ 42º 33’ 22’’ 9018728,108 768791,554
FL - 052 08º 58’ 07’’ 42º 46’ 47’’ 9007880,444 744119,109
FL - 053 08º 37’ 05’’ 42º 28’ 32’’ 9046456,467 777843,120
FL - 054 08º 47’ 55’’ 42º 30’ 48’’ 9026504,266 773551,356
FL - 055 08º 54’ 25’’ 42º 41’ 08’’ 9014639,509 754520,846
FL - 056 08º 53’ 20’’ 42º 49’ 42’’ 9016732,312 738823,757
FL - 057 08º 53’ 38’’ 42º 49’ 55’’ 9016178,086 738424,076
FL - 058 08º 54’ 38’’ 42º 50’ 05’’ 9014339,391 738106,813
FL - 059 08º 58’ 24’’ 42º 49’ 08’’ 9007383,817 739807,628
FL - 060 08º 58’ 29’’ 42º 48’ 54’’ 9007227,615 740234,485
FL - 061 08º 53’ 48’’ 42º 44’ 11’’ 9015811,251 748934,809
FL - 062 08º 41’ 28’’ 42º 44’ 14’’ 9038554,228 748980,504
FL - 063 08º 38’ 58’’ 42º 42’ 46’’ 9043148,072 751699,326
FL - 064 08º 38’ 52’’ 42º 42’ 05’’ 9043324,922 752954,384
FL - 065 08º 54’ 40’’ 42º 34’ 44’’ 9014103,321 766254,572
FL - 066 08º 51’ 47’’ 42º 31’ 18’’ 9019379,217 772586,695
FL - 067 08º 50’ 03’’ 42º 29’ 13’’ 9022546,986 776430,633
FL - 068 08º 59’ 38’’ 42º 40’ 54’’ 9005001,589 754891,099
FL - 069 08º 58’ 04’’ 42º 39’ 26’’ 9007882,861 757586,347
FL - 070 08º 57’ 30’’ 42º 38’ 04’’ 9008927,114 760108,182
FL - 071 08º 53’ 05’’ 42º 38’ 03’’ 9017062,476 760203,095
FL - 072 08º 54’ 41’’ 42º 38’ 16’’ 9014123,709 759777,796
FL - 073 08º 55’ 11’’ 42º 37’ 19’’ 9013181,271 761510,901
FL - 074 08º 51’ 56’’ 42º 35’ 46’’ 9019197,762 758893,071
FL - 075 08º 53’ 01’’ 42º 35’ 46’’ 9017158,601 764373,183
FL - 076 08º 52’ 39’’ 42º 32’ 19’’ 9017799,519 770696,069
FL - 077 08º 51’ 48’’ 42º 30’ 42’’ 9019341,044 773699,259
FL - 078 08º 51’ 27’’ 42º 30’ 49’’ 9019988,053 773477,353
FL - 079 08º 54’ 23’’ 42º 34’ 24’’ 9014627,922 766878,517
FL - 080 08º 50’ 29’’ 42º 30’ 45’’ 9021773,023 773623,802
FL - 081 08º 48’ 30’’ 42º 28’ 14’’ 9025406,020 778262,093
FL - 082 08º 48’ 49’’ 42º 28’ 22’’ 9024799,027 778016,427
FL - 083 08º 55’ 52’’ 42º 44’ 53’’ 9012001,990 747637,071
FL - 084 08º 54’ 57’’ 42º 43’ 38’’ 9013690,712 749915,122
FL - 085 08º 57’ 27’’ 42º 41’ 36’’ 9009063,487 753639,336
FL - 086 08º 56’ 15’’ 42º 39’ 33’’ 9011237,413 757390,709
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FL - 087 08º 55’ 13’’ 42º 33’ 55’’ 9013063,721 767757,716
FL - 088 08º 57’ 47’’ 42º 30’ 25’’ 9008296,484 774138,362
FL - 089 08º 50’ 23’’ 42º 28’ 23’’ 9021928,423 777938,892
FL - 090 08º 53’ 07’’ 42º 27’ 13’’ 9016869,528 780047,549
FL - 091 08º 55’ 34’’ 42º 26’ 41’’ 9012328,640 781006,700
FL - 092 08º 51’ 45’’ 42º 29’ 57’’ 9019424,085 775066,395
FL - 093 08º 53’ 42’’ 42º 29’ 31’’ 9015819,245 775839,965
FL - 094 08º 57’ 25’’ 42º 28’ 06’’ 9008943,721 778388,204
FL - 095 08º 59’ 22’’ 42º 27’ 59’’ 9005336,745 778549,760
FL - 096 08º 56’ 05’’ 42º 32’ 26’’ 9011462,801 770455,225
FL - 097 08º 55’ 10’’ 42º 41’ 36’’ 9013274,192 753644,295
FL - 098 09º 15’ 51’’ 43º 16’ 30’’ 8975482,842 689474,140
FL - 099 09º 03’ 11’’ 43º 00’ 51’’ 8998671,338 718289,865
FL - 100 09º 03’ 08’’ 43º 00’ 56’’ 8998758,184 719826,795
FL - 101 08º 59’ 47’’ 43º 02’ 53’’ 9004975,308 714587,872
FL - 102 08º 58’ 33’’ 42º 59’ 45’’ 9007212,006 720349,665
FL - 103 09º 01’ 59’’ 42º 57’ 15’’ 9000862,711 724890,991
FL - 104 09º 01’ 59’’ 42º 57’ 16’’ 9000862,830 724869,607
FL - 105 09º 00’ 23’’ 42º 47’ 57’’ 9003716,759 741967,331
FL - 106 08º 58’ 27’’ 42º 48’ 58’’ 9007283,654 740113,511
FL - 107 08º 58’ 26’’ 42º 49’ 09’’ 9007307,151 739779,672
FL - 108 08º 53’ 37’’ 42º 49’ 54’’ 9016218,210 738447,881
FL - 109 09º 04’ 21’’ 43º 00’ 26’’ 8996516,323 719017,261
FL - 110 09º 12’ 29’’ 43º 17’ 30’’ 8981697,806 687687,775
FL - 111 09º 09’ 55’’ 43º 16’ 19’’ 8986409,652 689884,053
FL - 112 09º 06’ 59’’ 43º 16’ 44’’ 8991811,575 689128,229
FL - 113 09º 17’ 18’’ 43º 18’ 24’’ 8972820,355 686003,213
FL - 114 09º 15’ 45’’ 43º 12’ 51’’ 8975637,256 696165,693
FL - 115 09º 16’ 16’’ 43º 19’ 35’’ 8974741,625 683845,321
FL - 116 09º 18’ 24’’ 43º 20’ 11’’ 8970875,675 682725,367
FL - 117 08º 54’ 06’’ 42º 45’ 18’’ 9015270,601 746871,511
FL - 118 08º 54’ 25’’ 42º 44’ 24’’ 9014661,187 748530,450
FL - 119 08º 52’ 17’’ 42º 45’ 01’’ 9018626,455 747426,739
FL - 120 08º 56’ 16’’ 42º 40’ 17’’ 9011202,786 756064,082
FL - 121 08º 54’ 23’’ 43º 41’ 09’’ 9014695,079 754481,460
FL - 122 08º 49’ 58’’ 43º 04’ 59’’ 9023093,649 710832,610
FL - 123 08º 54’ 30’’ 42º 43’ 12’’ 9014509,380 750730,091
FL - 124 08º 47’ 23’’ 42º 28’ 49’’ 9027448,198 777196,457
FL - 125 08º 45’ 26’’ 42º 28’ 09’’ 9031048,745 778434,716
FL - 126 08º 48’ 15’’ 42º 28’ 33’’ 9025858,875 777662,773
FL - 127 08º 46’ 54’’ 42º 27’ 13’’ 9028338,190 780144,218
FL - 128 08º 28’ 15’’ 42º 18’ 01’’ 9062605,645 797267,864
FL - 129 08º 27’ 18’’ 42º 10’ 00’’ 9064265,684 811997,570
FL - 130 08º 20’ 13’’ 42º 17’ 02’’ 9077408,014 799167,253
FL - 131 08º 19’ 39’’ 42º 18’ 25’’ 9078489,136 796627,077
FL - 132 08º 22’ 15’’ 42º 14’ 23’’ 9073620,396 804001,301
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FL - 133 08º 59’ 22’’ 42º 41’ 55’’ 9005532,730 753033,505
FL - 134 08º 56’ 38’’ 42º 40’ 37’’ 9010558,243 755433,493
FL - 135 08º 58’ 18” 42º 59’ 18” 9007659,286 721161,758
FL - 136 09º 02’ 43” 42º 58’ 24” 8999528,572 722772,686
FL - 137 09º 02’ 37” 42º 58’ 22” 8999712,554 722843,968
FL - 138 09º 07’ 26” 43º 15’ 20” 8990988,105 691701,482
FL - 139 09º 12’ 18” 43º 17’ 48” 8982023,096 687124,561
FL -140 08º 40’ 32” 42º 22’ 56” 9040020,986 788069,305
FL - 141 08º 46’ 35” 42º 28’ 33” 9028935,728 777695,732
FL - 142 08º 47’ 15” 42º 28’ 54” 9027707,511 777033,074
FL - 143 08º 20’ 31” 42º 13’ 35” 9076819,806 805498,520
FL - 144 08º 16’ 57” 42º 10’ 28” 9083364,781 811277,589
FL - 145 08º 15’ 04” 42º 08’ 45” 9031464,015 814055,101
FL - 146 08º 09’ 18” 42º 04’ 30” 9097395,536 822354,187
FL - 147 08º 30’ 25” 42º 20’ 22” 9059266,125 792932,236
FL - 148 08º 29’ 22” 42º 20’ 54” 9060594,776 791952,772
FL - 149 08º 35’ 47” 42º 28’ 00” 9048844,483 778844,028
FL - 150 08º 11’ 12” 42º 54’ 14” 9094464,039 730933,215
FL - 151 08º 05’ 13” 42º 57’ 01” 9105521,733 725876,198
FL - 152 08º 12’ 35” 42º 48” 11” 9091863,292 742030,423
FL - 153 08º 56’ 39” 42º 52’ 51” 9010656,521 733018,714
FL - 154 08º 55’ 40” 42º 53’ 12” 9012464,056 732390,428
FL - 155 08º 43’ 25” 42º 19’ 27” 9034719,495 794428,459
FL - 156 09º 15’ 25” 43º 16’ 05” 8976262,453 690271,537
FL - 157 09º 14’ 48” 43º 17’ 02” 8977432,374 688509,849
FL - 158 08º 26’ 57” 42º 10’ 50” 9064931,604 810480,902
FL - 159 08º 19’ 52” 42º 17’ 25” 9078073,794 798470,628
FL - 160 08º 38’ 06” 42º 28’ 40” 9044576,895 777585,958
FL - 161 09º 05’ 06” 43º 10’ 49” 8995239,264 699989,710
FL - 162 08º 21’ 39” 42º 13’ 36” 9074735,491 805465,482
FL - 163 08º 21’ 31” 42º 12’ 48” 9074961,910 806927,641
FL - 164 08º 20’ 56” 42º 11’ 12” 9076017,153 809865,541
FL - 165 08º 20’ 03” 42º 08’ 21” 9077633,468 815135,070
FL - 166 08º 19’ 16” 42º 04’ 59” 9079021,153 821319,238
FL - 167 08º 19’ 15” 42º 01’ 13” 9078987,921 828253,004
FL - 168 08º 17’ 31” 42º 17’ 27” 9082393,581 798429,750
FL - 169 08º 15’ 10” 42º 18’ 04” 9086751,157 797347,691
FL - 170 08º 18’ 58” 42º 16’ 32” 9079710,532 800092,532
FL - 171 09º 19’ 22” 43º 21’ 08” 8969034,000 680958,000
FL - 172 09º 19’ 47” 43º 24’ 02” 8968532,000 676032,000
FL - 173 09º 21’ 41” 43º 28’ 00” 8964815,000 668373,000
FL - 174 09º 18’ 45” 43º 29’ 24” 8970228,000 665842,000
FL - 175 09º 18’ 27” 43º 24’ 39” 8970751,000 674528,000
FL - 176 09º 18’ 25” 43º 25’ 08” 8970825,036 673658,284
FL - 177 09º 18’ 09” 43º 25’ 22” 8971315,000 673239,000
FL - 178 09º 17’ 41” 43º 28’ 20” 8972192,000 667802,000
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FL - 179 08º 10’ 23” 42º 00’ 45” 9095348,000 829217,000
FL - 180 08º 10’ 36” 42º 03’ 39” 9094983,000 823878,000
FL - 181 08º 10’ 30” 42º 08’ 33” 9095245,000 814892,000
FL - 182 08º 11’ 06” 42º 08’ 20” 9094129,000 815282,000
FL - 183 08º 11’ 43” 42º 07’ 39” 9092982,000 816532,000
FL - 184 08º 09’ 59” 42º 07’ 37” 9096162,000 816599,000
FL - 185 08º 35’ 08” 42º 19’ 07” 9049944,000 795150,000
FL - 186 08º 34’ 41” 42º 18’ 06” 9050759,000 797033,000
FL - 187 08º 34’ 26” 42º 17’ 18” 9051194,000 798499,000
FL - 188 08º 32’ 31” 42º 17’ 40” 9054749,000 797847,000
FL - 189 08º 30’ 40” 42º 18’ 43” 9058165,000 795937,000
FL - 190 08º 28’ 51” 42º 17’ 43” 9061513,436 797803,135
FL - 191 08º 31’ 59” 42º 14’ 53” 9055691,000 802955,000
FL - 192 08º 32’ 25” 42º 14’ 41” 9054898,000 803323,000
FL - 193 08º 30’ 09” 42º 15’ 49” 9059088,000 801275,000
FL - 194 08º 37’ 23” 42º 19’ 56” 9045792,000 793632,000
FL - 195 08º 30’ 05” 42º 20’ 20” 9059250,000 792966,000
FL - 196 08º 28’ 16” 42º 22’ 41” 9062630,000 788675,000
FL - 197 08º 36’ 17” 42º 19’ 50” 9047810,000 793806,000
FL - 198 08º 27’ 46” 42º 17’ 59” 9063494,000 797313,000
FL - 199 08º 27’ 47” 42º 19’ 48” 9063484,000 793981,000
FL - 200 08º 27’ 37” 42º 19’ 16” 9063788,000 794983,000
FL - 201 08º 41’ 49” 42º 25’ 00” 9037674,000 784256,000
FL - 202 08º 41’ 51” 42º 20’ 21” 9037541,000 792801,000
FL - 203 08º 42’ 45” 42º 16’ 12” 9035859,000 800401,000
FL - 204 08º 42’ 44” 42º 20’ 50” 9035940,000 791890,000
FL - 205 08º 19’ 37” 42º 15’ 32” 9078515,000 801934,000
FL - 206 08º 19’ 30” 42º 15’ 33” 9078726,491 801904,655
FL - 207 08º 23’ 27” 42º 13’ 16” 9071396,000 806058,000
FL - 208 08º 23’ 40” 42º 11’ 11” 9070994,000 809867,000
FL - 209 08º 20’ 34” 42º 11’ 09” 9076713,000 809977,000
FL - 210 08º 20’ 50” 42º 10’ 29” 9076185,000 811192,000
FL - 211 08º 20’ 54” 42º 09’ 38” 9076051,000 812748,000
FL - 212 08º 36’ 28” 42º 18’ 14” 9047465,000 796766,000
FL - 213 08º 37’ 07” 42º 19’ 03” 9046265,000 795242,000
FL - 214 08º 36’ 21” 42º 18’ 40” 9047669,000 795970,000
FL - 215 08º 36’ 38” 42º 19’ 12” 9047169,824 794981,219
FL - 216 09º 03’ 17” 43º 06’ 04” 8998553,409 708719,552
FL - 217 09º 02’ 33” 43º 04’ 25” 8999881,000 711745,000
FL - 218 09º 02’ 15” 43º 03’ 30” 9000435,000 713421,000
FL - 219 09º 02’ 54” 43º 02’ 41” 8999221,000 714909,000
FL - 220 09º 03’ 53” 43º 01’ 32” 8997413,000 717014,000
FL - 221 09º 02’ 39” 42º 57’ 14” 8999645,000 724915,000
FL - 222 09º 01’ 55” 42º 57’ 11” 9000984,942 725013,870
FL - 223 09º 00’ 11” 43º 02’ 52” 9004237,687 714614,489
FL - 224 09º 05’ 24” 43º 03’ 25” 8994608,000 713550,000
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FL - 225 09º 04’ 22” 43º 00’ 29” 8996499,000 718951,000
FL - 226 08º 20’ 41” 42º 02’ 41” 9076354,000 826145,000
FL - 227 08º 25’ 53” 42º 03’ 44” 9066781,000 823513,000
FL - 228 08º 23’ 16” 42º 03’ 31” 9071609,000 823963,000
FL - 229 08º 21’ 02” 42º 04’ 06” 9075736,000 822903,000
FL - 230 08º 20’ 31” 42º 04’ 04” 9076682,000 822980,000
FL - 231 08º 19’ 47” 42º 04’ 15” 9078045,000 822662,000
FL - 232 08º 19’ 27” 42º 04’ 41” 9078660,000 821853,000
FL - 233 08º 18’ 59” 42º 05’ 57” 9079541,000 819562,000
FL - 234 08º 19’ 17” 42º 06’ 34” 9078992,000 818416,000
FL - 235 08º 20’ 02” 42º 08’ 22” 9077631,000 815093,000
FL -236 08º 08’ 07” 42º 52’ 42” 9100137,000 733785,000
FL - 237 08º 07’ 15” 42º 52’ 06” 9101735,000 734887,000
FL - 238 08º 06’ 44” 42º 52’ 29” 9102667,000 734177,000
FL - 239 08º 05’ 56” 42º 52’ 59” 9104148,000 733274,000
FL - 240 08º 04’ 08” 42º 50’ 21” 9107449,000 738132,000
FL - 241 08º 04’ 25” 42º 49’ 57” 9106929,000 738853,000
FL - 242 08º 04’ 56” 42º 49’ 34” 9105950,000 739556,000
FL - 243 08º 06’ 57” 42º 46’ 52” 9102213,000 744500,000
FL - 244 08º 04’ 51” 42º 42’ 21” 9106040,000 752841,000
FL - 245 08º 01’ 42” 42º 39’ 21” 9111819,000 758366,000
FL - 246 08º 04’ 59” 42º 35’ 23” 9105723,000 765632,000
FL - 247 08º 11’ 09” 42º 37’ 50” 9094382,000 761073,000
FL - 248 08º 43’ 06” 42º 16’ 08” 9035196,000 800516,000
FL - 249 08º 42’ 58” 42º 16’ 33” 9035452,000 799748,000
FL - 250 08º 43’ 12” 42º 17’ 10” 9035030,785 798627,450
FL - 251 08º 44’ 26” 42º 17’ 49” 9032764,378 797418,231
FL - 252 08º 44’ 28” 42º 18’ 50” 9032720,000 795538,000
FL - 253 08º 43’ 15” 42º 19’ 30” 9034953,000 794345,000
FL - 254 08º 42’ 09” 42º 20’ 08” 9036993,000 793186,000
FL - 255 08º 41’ 57” 42º 22’ 54” 9037407,000 788111,000
FL - 256 08º 25’ 19” 42º 23’ 03” 9068098,000 788039,000
FL - 257 08º 06’ 50” 42º 55’ 11” 9102518,000 729217,000
FL - 258 08º 02’ 24” 42º 01’ 52” 9110084,020 827291,070
FL - 259 08º 44’ 36” 42º 18’ 38” 9032467,788 795902,049
FL - 260 08º 41’ 52” 42º 20’ 21” 9037544,000 792800,000
FL - 261 08º 36’ 39” 42º 28’ 16” 9047256,000 778330,000
FL - 262 08º 38’ 17” 42º 28’ 45” 9044254,000 777415,000
FL - 263 08º 24´15” 42º 25´ 04” 9060855,000 784298,000
FL - 264 09 °00’ 05” 42º 43´ 22” 9004219,000 750350,000
FL - 265 09° 01’ 02” 42º 41´ 17” 9002441,000 754157,000
FL - 266 09° 02’ 24” 42º 37´ 12” 8999790,000 761637,000
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15.2 - Listagem das Estações Geofísicas (MT)

15.2.1 - Listagem com Coordenadas Geográficas em Graus, Minutos e Segundos

PROJETO BORDA SUDESTE DA BACIA SEDIMENTAR DO PARNÁIBA                                                                                                                    
RELAÇÃO DAS ESTAÇÕES DOS PERFIS GEOFÍSICOS COM A UTILIZAÇÃO DO MÉTODO MAGNETOTELÚRICO (MT)

PERFIL SIGLA DA ESTAÇÃO LATITUDE LONGITUDE 

Anísio de Abreu

AA1 09º12’14” 43º04’58”
AA2 09º10’12” 43º06’21”
AA3 09º08’09” 43º07’08”
AA4 09º07’33” 43º08’02”
AA5 09º06’43” 43º09’10”
AA6 09º05’20” 43º10’44”
AA7 09º04’12” 43º04’12”

Caracol

CC1 09º18’14” 43º19’55”
CC2 09º16’44” 43º20’38”
CC3 09º15’18” 43º22’01”
CC4 09º12’28” 43º21’28”
CC5 09º10’12” 43º22’51”
CC6 09º06’57” 43º23’45”
CC7 09º04’15” 43º24’54”
CC8 09º01’30” 43º26’34”

Coronel José Dias

JD1 08º51’14” 42º29’56”
JD2 08º49’26” 42º31’15”
JD3 08º47’24” 42º32’52”
JD4 08º46’04” 42º33’32”
JD5 08º44’24” 42º33’28”

Mocambo

MC01 09º02’16” 42º51’32”
MC02 09º01’33” 42º52’04”
MC03 08º59’56” 42º52’58”
MC04 08º59’02” 42º54’00”
MC05 08º58’30” 42º54’21”
MC06 08º58’12” 42º54’57”
MC07 08º57’57” 42º55’19”
MC08 08º57’25” 42º56’02”
MC09 08º57’10” 42º56’09”
MC10 08º56’34” 42º56’52”
MC11 08º55’33” 42º57’10”
MC12 08º54’25” 42º57’18”
MC13 08º53’16” 42º57’25”
MC14 08º52’37” 42º58’01”
MC15 08º51’50” 42º58’55”
MC16 08º51’25” 43º03’50”
MC17 08º51’07” 43º00’50”
MC18 08º51’07” 43º59’49”
MC19 08º50’42” 43º02’20”

São João do Piauí

SJ1 08º27’54” 42º09’39”
SJ2 08º25’51” 42º12’18”
SJ3 08º23’16” 42º14’56”
SJ4 08º21’03” 42º16’40”
SJ5 08º18’43” 42º20’09”
SJ6 08º17’09” 42º22’26”
SJ7 08º15’36” 42º24’54”
SJ8 08º14’34” 42º26’34”
SJ9 08º15’00” 42º29’49”
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São Raimundo Nonato

SR01 08º59’27” 42º41’34”
SR02 08º59’02” 42º42’18”
SR03 08º56’20” 42º43’08”
SR04 08º54’50” 42º43’48”
SR05 08º54’03” 42º44’31”
SR06 08º53’06” 42º43’55”
SR07 08º52’55” 42º44’06”
SR08 08º52’37” 42º44’27”
SR09 08º52’33” 42º44’45”
SR10 08º52’19” 42º45’18”
SR11 08º51’25” 42º46’33”
SR12 08º49’55” 42º46’33”
SR13 08º47’56” 42º46’33”
SR14 08º46’40” 42º47’02”
SR15 08º45’03” 42º46’26”
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15.2.2 Listagem com Coordenadas Geográficas em Grau Decimal

PROJETO BORDA SUDESTE DA BACIA SEDIMENTAR DO PARNÁIBA                                                                                                                    
RELAÇÃO DAS ESTAÇÕES DOS PERFIS GEOFÍSICOS COM A UTILIZAÇÃO DO MÉTODO MAGNETOTELÚRICO (MT)

PERFIL SIGLA DA ESTAÇÃO LATITUDE LONGITUDE

Anísio de Abreu

AA1 -9,204 -43,083
AA2 -9,170 -43,106
AA3 -9,136 -43,119
AA4 -9,126 -43,134
AA5 -9,112 -43,153
AA6 -9,089 -43,179
AA7 -9,070 -43,201

Caracol

CC1 -9,304 -43,332
CC2 -9,279 -43,344
CC3 -9,255 -43,367
CC4 -9,208 -43,358
CC5 -9,170 -43,381
CC6 -9,116 -43,396
CC7 -9,071 -43,415
CC8 -9,025 -43,443

Coronel José Dias

JD1 -8,854 -42,499
JD2 -8,824 -42,521
JD3 -8,790 -42,548
JD4 -8,768 -42,559
JD5 -8,740 -42,558

Mocambo

MC01 -9,038 -42,859
MC02 -9,026 -42,868
MC03 -8,999 -42,883
MC04 -8,984 -42,900
MC05 -8,975 -42,906
MC06 -8,970 -42,916
MC07 -8,966 -42,922
MC08 -8,957 -42,934
MC09 -8,953 -42,936
MC10 -8,943 -42,948
MC11 -8,926 -42,953
MC12 -8,907 -42,955
MC13 -8,888 -42,957
MC14 -8,877 -42,967
MC15 -8,864 -42,982
MC16 -8,857 -43,064
MC17 -8,852 -43,014
MC18 -8,852 -43,997
MC19 -8,845 -43,039

São João do Piauí

SJ1 -8,465 -42,161
SJ2 -8,431 -42,205
SJ3 -8,388 -42,249
SJ4 -8,351 -42,278
SJ5 -8,312 -42,336
SJ6 -8,286 -42,374
SJ7 -8,260 -42,415
SJ8 -8,243 -42,443
SJ9 -8,250 -42,497
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São Raimundo Nonato

SR01 -8,991 -42,693
SR02 -8,984 -42,705
SR03 -8,939 -42,719
SR04 -8,914 -42,730
SR05 -8,901 -42,742
SR06 -8,885 -42,732
SR07 -8,882 -42,735
SR08 -8,877 -42,741
SR09 -8,876 -42,746
SR10 -8,872 -42,755
SR11 -8,857 -42,776
SR12 -8,832 -42,776
SR13 -8,799 -42,776
SR14 -8,778 -42,784
SR15 -8,751 -42,774
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15.3 - Listagem dos Municípios Situados Total ou Parcialmente na Área do 
Projeto

RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 
SITUADOS DENTRO DA ÁREA DO PROJETO

ÁREA E POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

Município Area (km2) População 

01 ANÍSIO DE ABREU 327 8.197

02 BONFIM DO PIAUÍ 294 5.185

03 BREJO DO PIAUÍ 2.213 3.181

04 CARACOL 449 10.343

05 CORONEL JOSÉ DIAS 1.822 4.356

06 DIRCEU ARCOVERDE 1.006 6.721

07 JOÃO COSTA 1.716 3.199

08 JUREMA 1.297 4.388

09 SÃO BRAZ DO PIAUÍ 604 4.311

10 SÃO LOURENÇO 684 4.899

11 SÃO RAIMUNDO NONATO 2.428 30.852

12 VARZEA BRANCA 435 5.178

TOTAL DOS MUNICÍPIOS: 12 13.275 90.810

FONTE: IBGE, População e Domicílios CE – CENSO 2000 – Contagem da População, em 2007.

RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 
SITUADOS PARCIALMENTE NA ÁREA DO PROJETO

ÁREA E POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS

Município Área (km2) População

01 CANTO DO BURITI 4.410 20.673
02 CAPITÃO GERVÁRSIO OLIVEIRA 1.114 3.865
03 DOM INOCÊNCIO 4.024 10.329
04 FARTURA DO PIAUÍ 718 5.190
05 GUARIBAS 4.280 4.343
06 NOVA SANTA RITA 1.119 4.284
07 PAJEÚ DO PIAUÍ 1.075 3.616
08 PEDRO LAURENTINO 835 2.105
09 RIBEIRA DO PIAUÍ 991 4.103
10 SÃO JOÃO DO PIAUÍ 1.532 18.689
11 SOCORRO DO PIAUÍ 693 4.599
12 TAMBORIL DO PIAUÍ 1.579 2.897

TOTAL MUNICÍPIOS: 12 22.370 84.693

FONTE: IBGE, População e Domicílios CE – CENSO 2000 – Contagem da População, em 2007.


